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AK�NÍ CENY 
DVBT,LCD,PLAZEM

AK�NÍ CENY MY�EK
 SPORÁK� I PRA�EK
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

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

JAZYKY UMÍME. JAZYKY UMÍME. 
A TAKÉ JE UMÍME UČIT.A TAKÉ JE UMÍME UČIT.

Od září nabízíme kurzy: 

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

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

 Naše kurzy jsou výjimečné mimo jiné tím, že na výuku nenajímáme 

externí lektory, ale po celou dobu existence naší školy (20 let) vyučujeme 

své studenty sami. Je tím zaručena maximální zainteresovanost na kva-

litě výuky a její kontinuita. Kromě lektorské činnosti vykonáváme od roku 

1993 praxi soudních tlumočníků a dvacet let překládáme a tlumočíme v 

nejrůznějších oborech.

Přihlásit se můžete přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz),

 telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; 

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

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

AJ: jan.moucha@worldonline.cz).

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

„Super akce Einhell 
„Super akce Einhell   
                               

     od 16.9.“
                               

     od 16.9.“

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

NOVÌ OTEVØENÁ „HOSPÙDKA NA NÁVSI“
ve Velkém Døevíèi

Vás zve k příjemnému posezení v nekuřáckých prostorách.

Nabízíme: polední menu * jídla minutkového typu 
* různé druhy kávy * poháry * dortíky

Můžete si u nás objednat: svatební hostiny * posezení s přáteli * 
rodinné oslavy * večírky * schůze atd.

Naše priorita je nekuřácké prostředí a nabídka 
rozvozu poledních menu do okolí Hronova.

Kontaktujte nás na tel. 733 181 918
Těšíme se na Vás a prostě přijd  te pobejt. Kolektiv hospůdky´

Vážení rodi�e,
 s nov� vybudovanými šatnami na zimním stadiónu v Novém M�st� nad Metují 
zahajujeme op�t Školi�ku bruslení. Zveme Vás a Vaše d�ti ve st�edu 7. �íjna 2009 
v 16.15 na první lekci.
 Školi�ka bruslení bude probíhat pravideln� každou st�edu od 16.15 do 17.15.  Pod 
vedením kvali� kovaných trenér� a asistent� se Vaše d�ti seznámí se základy brusle-
ní, a pokud by se jim pobyt na ledové ploše zalíbil, mohou se stát �leny hokejového 
oddílu �i oddílu krasobruslení. Po každé hodin� �eká d�ti sladká odm�na. Kurzovné 
je 10,- K� za 1 lekci.
 Další informace získáte na telefonním �ísle 721 767 684.

                Oddíl krasobruslení TJ Spartak

ení rodi�e,

Školička bruslení Školička bruslení 
v novém!!!v novém!!!

Oční optik Radmila Řepková
opět na POLIKLINICE, 

přízemí v pravo
ul. Němcové 738, Náchod

Otevřeno UT-PA 9-12 a 13,30-16 

(ST do 16,30)

Tel. 491 424 575
Těšíme se na návštěvu



 Hv�zdy 
na talí�i

Podobně jako litevská i lotyšská kuchyně byla silně ovlivněna německou, švédskou a ruskou. 

Lotyšskou kuchyni nepochybně velmi dobře znala vévodkyně Kateřina Zaháňská, kterou známe 

jako „paní kněžnu“ z Babičky Boženy Němcové. Byla dcerou posledního kuronského vévody Petra 

Birona a zdědila po něm ratibořické i náchodské panství. Dětství strávila v sídle kuronských vévodů 

Jelgavě. Čtyři lotyšské regiony vždy byly různě bohaté. Jídelníček zemgalského statkáře se lišil 

od jídelníčku kurzemského rybáře nebo latgalského rolníka. Lotyšská národní kuchyně je typická 

zálibou v luštěninách. Prakticky ve všech ročních obdobích vyrábějí místní kuchaři z hrachu či 

fazolí nejrůznější speciality. V létě se i s lusky vaří bob obecný, který se podává s podmáslím nebo s 

kysaným mlékem. Luštěniny nemohou na stole chybět ani o Vánocích, kdy si Lotyši pochutnávají na 

prasečí hlavě nebo rypáku s hrachem, fazolemi a jelitem. Z uvařeného a rozemletého hrachu se při-

pravují lotyšské hrachové koule. Typickým pokrmem jsou uvařené černé fazole s kousky dozlatova 

opečené slaniny. Chléb je plodem práce, která je v lotyšské kultuře svatá. Populární jsou zde uzené 

ryby - flundry, úhoři, herinkové a sardinky. V létě a na podzim jsou oblíbené koláče z lesních plodů. 

Známý je například Alexandrův dort plněný malinami nebo brusinkami. Březová šťáva, čerstvá či 

kvašená, byla pro Lotyše vždy přirozeným a zdravým nápojem jak brzy na jaře, tak v letním vedru. 

Tento „elixír života“ se uchovával v dřevěných bečkách posypaný ječmenem. Když zrna vyklíčila, 

vytvořil se zelený povrch a šťáva tak získala zvláštní příchuť. Dnes se březová šťáva připravuje s 

citronovou či pomerančovou kůrou, rozinkami nebo skořicí. Lotyšské konopné máslo se vyrábí z 

vysušených, rozdrcených nebo rozemletých semínek konopí. Mlékem či vodou ředěná tučná černá 

konopná hmota se používá k přípravě různých jídel či jako pomazánka na placky nebo na chleba. S 

příchodem teplejších dnů se připravuje jiný velmi zvláštní lotyšský pokrm pod názvem rána od chu-

dáka, chuďásek nebo nepřeložitelné čunču-runču. Černý chléb se nakrájí nebo nadrobí, přelije vodou, 

osladí medem, podle ročního období se přidá lisovaná klikva, maliny či červený rybíz. Velikonoční 

stůl zdobí jako u nás kraslice - ovšem obarvené sušenými borůvkami. Věhlas má také Jánský sýr 

vyráběný v každé domácnosti o letním slunovratu. V této zemi se nachází nejsevernější vinice na 

světě. Našli byste ji v malém městečku Sabile v oblasti na západě země a má rozlohu jen málo přes 

hektar. Každý rok se tu konají i vinařské slavnosti, při nichž můžete místní víno ochutnat. Národním 

symbolem a současně kuriozitou je silný černý bylinný likér z 24 bylin, který poprvé vyrobili rižští 

lékárníci už v roce 1755. Přesná receptura se přísně tají. Skladuje se v dubových sudech a prodává v 

hliněných lahvích. Z výletu do Rigy si jej určitě přivezte domů jako suvenýr. 

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

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

V Lotyšsku se ptejte po „elixíru života“V Lotyšsku se ptejte po „elixíru života“

 
PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

NESLYŠITELNÝ ZABIJÁK
   Zemní plyn je médium, na které jsme si již zvykli, a tak se rozší�il tém�� do všech obcí. Na 
jeho rozvody jsou již napojeny statisíce domácností. Plynárenská za�ízení a spot�ebi�e jsou 
bezpe�né, p�esto jako každé jiné za�ízení m�že selhat.
Sebemenší porucha plynového za�ízení pak m�že znamenat obrovskou katastrofu. Proto je nutné 
znát bezpe�nostní opat�ení, díky nimž p�edejdeme možným nehodám.
   Jestliže zemní plyn unikne do ovzduší, m�že spole�n� se vzduchem vytvo�it výbušnou sm�s. 
Ta se snadno vznítí a  zap�í�iní tak výbuch a následn� požár. Výbušnou sm�s m�že iniciovat jak 
otev�ený ohe� (zápalka, sví�ka, roztopený krb, _), ale i elektrická jiskra, intenzivní t�ení �i siln� 
rozpálené plochy. Proto není možné tolerovat jakýkoliv únik plynu.
Pro zajišt�ní bezpe�nosti je nutné pln� respektovat pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spot�e-
bi�� a dbát na to, aby plynová za�ízení byla �ádn� kontrolována a udržována podle návod� výrobc� 
a dodavatel�. Každý provozovatel by m�l ob�as provést laickou kontrolu, p�edevším zkontrolovat 
zda je plynovodní potrubí �ádn� p�ipevn�né a zda je v po�ádku stavu. Zda je kryt potrubí opat�en 
v�tracími otvory a zda jsou v�trací vzduchové otvory v místnostech s plynovými spot�ebi�i ote-
v�ené. Na dostate�ný p�ívod vzduchu je nezbytné dbát i p�i vým�n� a  ut�s�ování oken. Také je 
nutné zkontrolovat, zda nejsou hadice od spot�ebi�� k plynovým p�ípojkám nep�im��en� ohnuté a 
poškozené. D�ležité je též kontrolovat, zda ho�í všechny viditelné plameny mod�e a zda za�ízení 
pracuje bez sazí, zda je provoz za�ízení normální, �ili bez neobvyklého zápachu a hluku. Podstatné 
je i to, aby domovní uzáv�r vždy byl snadno p�ístupný.
Pokud jsou všechny výše zmín�né body v po�ádku, nem�lo by hrozit žádné nebezpe�í. Vždy se ale 
vyplatí oslovit zkušeného �emeslníka, který všechna vaše plynová za�ízení d�kladn� zkontroluje a 
odstraní p�ípadné nedostatky. Ty sice mohou být jen drobné, ale pozor, jde o plyn! Ten si najde i 
nepatrnou skulinku a pokud unikne, hrozí obrovské riziko. Kritickým místem jsou zejména plyno-
vé uzáv�ry (p�ed plynom�rem, spot�ebi�em, ale i hlavním uzáv�rem plynu), všechny mechanické 
spoje rozvod�, plynom�ru, spot�ebi�� a na domovním regulátoru.
Zemní plyn je plynem bez zápachu a jeho únik bychom tak t�žko zaznamenali. Plynárenské spole�-
nosti jej však musí opat�ovat takzvaným odorantem, tedy siln� zápachovou látkou. Únik zemního 
plynu tedy cítit je. Nikdy ani nepatrný zápach nepodce�ujte. Okamžit� uhaste všechny plameny, 
otev�ete dve�e a okna.
Následn� uzav�ete všechny uzáv�ry plynu a pokud je t�eba, i  hlavní uzáv�r plynu, vyhn�te se jaké-
mukoli použití otev�eného ohn� (cigarety, zápalky, zapalova�, ho�áky, _) a v�bec nemanipulujete 
ani s elektrickými spot�ebi�i (v�etn� nap�íklad výtah�). Neprodlen� poté varujte všechny obyvatele 
domu a  opus�te spole�n� s nimi objekt. Také by jste m�li okamžit� informovat poruchovou a poho-
tovostní službu dodavatele, ovšem z  telefonu mimo postižený objekt. Pro celou �R má poruchová 
linka plyna�� �. 1239 a hasi�e tel. 150. A� vám plyn vždy jen p�ispívá k pohod� tepla domova a 
nikdy nevyvolá horké chvíle strachu.                                                                             Old�ich P�ibyl

Byt 2+1 v samostatně stojícím zděném domě ve Vernéřovicích u Broumova  .................................................. 350 000,-Kč
Menší rodinný dům na zajímavém místě nedaleko centra České Skalice  .................................................. 2 590 000,-Kč
Udržovaný byt 3+1 v Náchodě na Plhově v družstevním vlastnictví ............................................................ 995 000,- Kč 
Pozemek s celodenním přístupem slunce k výstavbě RD v Horní Radechové  ......................................................... 299/m2

Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2  .................................................. 399 000,-Kč

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

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

  V m�síci listopadu vstoupí do kin nová �eská poetická komedie, která se p�evážn� natá�ela 
v Náchod�  a v Novém Hrádku Pam�tnice. Ve 	 lmu si také zahrála celá �ada Náchodských 
ob�an�, kte�í se nezjištn� postavili po boku hereckých legend p�ed kameru a odvedly v�ru 
vynikající kus práce. A� už jednalo o ochotníky, nebo t�eba jen tak diváky, kte�í se v mžiku
prom�nily v jedny z aktér� snímku. Byla jich spousta -  Ivo Feistauer,  Monika Vochom�rko-
vá, Milan Chára, Lída Šmídová, Milena Hašková, Eva Chaloupková a celá �ada dalších. Všem
náchodským, kte�í se na snímku podíleli d�kujeme.                                                          (red)

   Na stadionu ASK Slávia Praha prob�hla pro-
línací sout�ž v atletice o ú�ast v 1. lize muž�. 
Rezerva Hv�zdy SKP Pardubice bojovala s 
dalšími devíti týmy o postup, který se zda�il na 
výbornou a celkov� zvít�zili. Velkou m�rou se 
o postup do 1. ligy zasloužili i sv��enci trenéra 
Ji�ího Vond�ejce z Náchoda Aleš Voborník na 
200m byl �tvrtý �asem 22,76 sec., na 100m byl 
šestý výkonem 11,26 sec. a spole�n� s Jirkou 
Vond�ejcem ve štafetových b�zích na 4 x 100m 
skon�ila druhá v �ase 44,27 sec. a na 4 x 400m 
byla t�etí �asem 3:25,33 min. Jirka bral ješt� 
bod na 200m �asem 23,29 sec. Po delší pauze 
se p�edstavil i dorostenec Ondra Ciasto na 5 
000m ch�ze a celkov� skon�il pátý za výkon 

25:56,49 min. Miloš Cvejn si to rozdal v závo-
d� na 800m a osobním rekordem 1:58, 95 min. 
bral osmé místo a na 1 500m skon�il devátý 
za výkon 4:12,67 min. a ješt� pomohl svým 
výkonem v závod� na 4 x 400m B štafety ke 
�ty�em bod�m v celkovém �ase 3:37,25 min. 
Pro svalové zran�ní nemohl nastoupit Honza 
Vond�ejc, který ale v nadcházející sezón� spo-
le�n� se svými kolegy z tréninkové skupiny se 
pe�liv� p�ipraví na co nejlepší výkony. P�ed 
týdnem se totéž poda�ilo ženám p�ímým po-
stupem do 1. ligy. K tomuto postupu pomohla 
d�v�ata z Náchoda, jmenovit� Mája Joštová, 
Dominika Vejpravová, Ani�ka Zikmundová a 
Marcela Vond�ejcová.                                    VO  

Náchodští se zasloužili o postup

Náchodští občané ve fi lmu Pamětnice

� M.Hašková a L. Šmídová s hercem Milošem Nesvadbou

Všem turistům a pivařům na vědomost se 
dává, že se opět koná  

tradiční klání svalů a alkoholu

10 HOSPOD 
NOVOMĚSTSKEM

Letos je to již 32.ročník!
Start 19. září  9 - 10 hodin od Pivnice Rychta

Cíl VORELNA ŠONOV - tentýž den
V cíli bude hrát Rocková kapela PRORADOST... 

a taky ňáký to jídlo
Vybraný vítěz obdrží opět putovní pohár.

   Zváni jsou všichni přátelé ze všech mokrých 
čtvrtí v okolí Novoměstska, Náchodska, 
Dobrušky a přilehlých dědin, vesnic.....

ČAJOVNA A KAVÁRNA U ARIELAČAJOVNA A KAVÁRNA U ARIELA

Dodávka do bytu
ZDARMA

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

MATRACE PRO 
VÁŠ ZDRAVÝ 

SPÁNEK 
A KRÁSNÉ SNY

spol. s r.o.

Srde�n� Vás zveme do velmi p�íjemného neku�áckého prost�edí. Naleznete zde klid, pohodu a relax.
V nabídce máme mnoho druh� �aje, kávu, víno a medovinu.

29.zá�í 2009 od 18.30 hodin HOMEOPATIE - kvantová medicína 21.století - setkání s Kate�inou Hofmanovou
Celé zá�í je ke shlédnutí výstava energetických obraz� a mandal od Edity Valáškové

 V m�síci �íjnu zahraje pro velký úsp�ch skupina Mano Rey a Walter Erber na tibetské mísy.
�ajovna a kavárna U ARIELA v Náchod� na Kamenici 112, od pond�lí do soboty od 10.00 do 21.00 

(zavírací hodinu ochotn� posuneme dle Vašeho zájmu) a v ned�li od 14.00 do 20.00 hodin.

Rezervace p�ijímáme na tel.: 604 893 615             



STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Poděbradova 428 Náchod, 

tel.: 733189433, 491422585 

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

SCOTTSCOTT – cyklodopl�ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ

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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

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

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK

ŽA
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E
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E

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

di�ní tra�, tedy 2 km b�h - cca 23km kolo - 2km b�h- zvládla nejlépe An�a Rohulánová.
 Nejspíš výborná prázdninová p�íprava ji vynesla na první místo.
 Jako jediná absolvovala tra� v �ase pod jednu hodinu (58:10).
Druhé místo získala Katka Kramlová. Velkým p�ekvapením je t�etí místo Martiny Prouzové z 
týmu Mapvej, která za sebou nechala spoustu dobrých b�žky�, které si na bronz jist� brousily 
zuby.
   Výsledky tým� dopadly podle p�edpokladu. Na prvním míst� b�žecky skv�le vybavené 
mužstvo UFA, druhé dívky Hotelu Hynek a t�etí místo si zasloužily dívky Zony, které jako 
jediné nastoupily v plném po�tu. Na �tvrtém míst� Integraf a pátý Mapvej.
      Dále nás �eká divácky zajímavý fotbal. P�ije�te zafandit 11.10. do Horních Rybník�.    

P.H.

 Po dvoum�sí�ní prázdninové p�estávce 
pokra�uje Babacup - sportovní víceboj dese-
ti�lenných ženských družstev. V ned�li 6.9. 
prob�hl duatlon, který z areálu rybníka Brod-
ský odstartovala bývalá �lenka týmu Elišek, 
Lenka Zídková. Této parádní disciplíny se 
bohužel ú�astnilo pouhých 35 žen a dívek 
z p�ti stávajících tým�. Je t�žké soudit, zda 
k tomu p�isp�la náro�nost této disciplíny �i 
upadající zájem.
 Ten, kdo m�l chu� si zazávodit, však jist� 
nelitoval. Po�así bylo velmi p�íjemné a v�r-
ných fanoušk� i bývalých �lenek dorazilo 
dost, což doladilo atmosféru závodu. Již tra-

DUATLON NA BROĎÁKUDUATLON NA BROĎÁKU

 St�ední škola �emeslná v Jarom��i si v t�chto dnech p�ipomíná 123 let od svého založení. 
Ve své minulosti vychovávala šikovné �emeslníky a zdatné odborníky. Není snadné udržovat 
a pokra�ovat ve vysoké úrovni. V dnešní dob� lze �íci, že se za úrove� výsledk� nemusíme 
styd�t ba naopak. Toto tvrzení je podloženo konfrontací s jinými školami a v sout�žích pravi-
deln� obsazujeme p�ední místa. Obsadit p�ední místo není snadné, ale být na t�chto postech 
pravideln� vyžaduje velké úsilí, zápal a nadšení. Jedno z dlouhodobých �emesel vyu�ovaných 
na SŠ	 v Jarom��i je �emeslo ková�ské.
 Ve dnech 29. a 30. srpna 09 na Mezinárodním setkání um�leckých ková�� na hrad� Helfštý-
n� získali žáci školy n�kolik ocen�ní. Barokní zámek žáka Jana Frydrycha byl ohodnocen t�e-
tím místem. Další práce, renesan�ní luneta Miroslava Richtera, získala nejvyšší ohodnocení a 
to první místo. Odborníci prohlásili, že to není kopie, ale falsi
 kát. Ocen�na byla také SŠ	 za 
soubor p�edstavených prací žák� a získala t�etí místo. Ub�hl týden a 5. zá�í dva žáci SŠ	 Ja-
rom�� Miroslav Richter a �en�k Mach zm��ili své síly se zástupci dalších škol v krásném pro-
st�edí historické kovárny v T�šínech. Pro tuto sout�ž bylo vyhlášeno téma pohyb a zvuk. Žáci 
Miroslav a �en�k vykovali klepadlo a tento výrobek byl porotou vybrán na první místo.
 Chci touto cestou pod�kovat žák�m za kvalitní výrobky a mistr�m za výuku žák�.          

Zden�k Vítek

ÚSPĚCHY  KOVÁŘŮ  SŠŘ  JAROMĚŘ

Úplné za�átky práce s mládeží v SDH B�-
loves se datují do povále�ných padesátých 
let. Dnes oddíl navšt�vuje 35 d�tí ve v�ku 
od 6 do 16 let pod vedením Dáši Kadle�kové 
a Jardy �melíka s instruktory: Kubou Šim-
kem, Vaškem Matouškem a Šárkou �melí-
kovou.
  Oslavenci, p�íznivci hasi�� a další návšt� 
níci m�li možnost v sobotu dne 29. 8. 2009 
oslavit výro�í 55 let nep�etržité práce s mlá-
deží. Mladí hasi�i formou ukázek p�edvedli 
svoji práci v oddílu. Jednalo se o ukázky 
štafety 4x60, štafety dvojic, požárního útoku 
CTIF a požárního útoku. Ukázky 
byly prost�ídány s d�tskými sout�-
žemi na toto téma. D�ti zdolávaly 
p�ekážky, st�íkaly na plechovky, 
chodily po kladin�. Odm�nou jim 
byly hasi�ské peníze, za které si 
mohly v kantýn� vybrat ceny od 
sponzor� oslav. D�ti si mohly chví-

li zasout�žit i s Policií �R, b�hem celého 
odpoledne také zajezdit na lanovce, raftu 
�i lodi�kách, vystoupat na hasi�ský žeb�ík, 
zast�ílet si z luku a pro úpln� nejmenší byly 
p�ed zbrojnicí p�ipraveny další sout�že. Jíz-
d� v hasi�ském voze málokteré dít� také 
odolalo. V klubovn� si mohli návšt�vníci 
prohlédnout výstavu historických materiál� 
o �innosti oddílu. Do sout�že dosp�lých (v 
požárním útoku) se mohl p�ihlásit každý. 
U�inil tak p�ekvapiv� i Jakub Št�pán-býva-
lý Mladý hasi� z oddílu Mezilesí u Nového 
M�sta nad Metují. Z p�ti sout�žních družstev 
nakonec neo�ekávan� zvít�zilo družstvo lai-
k� z Eldoráda.
Následoval STANLEY a tane�ní zábava. I 
p�es dopolední nep�íznivé po�así se oslava 
nakonec vyda�ila.

Ing. Ji�í Polák, mediální poradce 
SDH a oddílu MH B�loves

Oddíl Mladých hasičů 
se představil veřejnosti

Realitní Kancelá� REKA - Doležal a Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Hronov Padolí – nový byt 1+3, 75m2, 2 balkony, plyn krásné místo ....................1.220.000,-K�
Náchod – druž.byt 1+3 73 m2, 2.NP s výtahem, zd�né jádro, p�kný .....................1.150.000,-K� 
�ervený Kostelec – stav.poz. 3 648 m2, voda a el.na poz.,dobrý p�ístup  ..................275,-K�/m2

Náchod – nový bytový d�m /13 byt�/ v p�ízemí restaurace/ sít�, poz.750 m2  ...13.970.000,-K�
Rokytnice n.J. – p�kný penzion, 56 míst, 36 l�žek, sít�, poz.1707 m2 .................5.260.000,-K�
�eská Skalice – menší RD v centru, 1+2, plyn+krb, poz.345 m2 .............................895.000,-K�
Dašice u Pardubic – 2 RD navazující na nám�stí, 1+5 a 1+2, poz.844 m2 ..........3.580.000,-K�
�eská Skalice Zájezd – �adový d�m 1+5. garáž, ÚT kombin.,660 m2 .................2.635.000,-K�
Ž�ár n.Met.- v�tší RD po rekonstr, 1+5, interiér ve d�ev�, garáž, dílna ...............1.630.000,-K�
Borová – RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení.Nutné opravy  ......................730.000,-K�
Chvalkovice – velký RD 1+6, stodola, poz.1058 m2,sklep,p�da, dobrý stav .......1.520.000,-K�
H.D�eví� – klasická roubenka, �ást.rekonstr, sít� ve�.,krb, suché WC , 930 m2 .......455.000,-K�
Velký D�eví� – d�m s restaurací, v pat�e sál a byt 1+1, ÚT, sít�, poz.675 m2 .......1.630.000,-K�
He�mánkovice – RD po �ást.reken.,1+4, koupelna,WC, lokál,.871 m2...................757.000,-K�
Police n.Met.- byt 3+1 v OV v 2NP., 62 m2 v rekonstrukci,dobrá cena ...................670.000,-K�
Broumov – druž.byt 1+1 v Broumov�, 2NP 34 m2, ÚT ............................................355.000,-K�
Starko� – v�tší RD v rekonstr. + materiál, sit� nové,plyn,748 m2 ..........................1.690.000,-K�
�eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz ................795.000,-K�

 Sou�ástí projektu u Nás - spolupráce 
knihoven m�st Hronov a Kudowa Zdroj 
je i nákup knih polských autor�. A tak 
se m�žete v hronovské knihovn� t�šit 
ze zvýšené možnosti �íst polské klasiky 
i moderní autory. Za p�ipomenutí stojí 
knihy takových autor� jako H.Sienkiew-
icz, S.Lem, B.Prus, Stefan Chvin a další.                                                       

(r)

KUPUJÍ POLÁKY
 U koho? U novom�stské samosprávy. V 
pr�b�hu úprav Husova nám�stí v Novém 
M�st� nad Metují dochází i k vým�n� sv�tel 
v podloubí. Práv� ta jsou oblíbeným místem 
pro hnízd�ní ji�i�ek.
 Po konzultacích s ornitology byl tedy 
vyroben atypický nástavec na nové svítidlo 
(prototyp), který zachování hnízd respektu-
je.                                                          /MB/

JIŘIČKY MAJÍ JIŘIČKY MAJÍ 
RESPEKTRESPEKT



VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

TADY PRACUJEME, TADY POČÍTEJTE S NAŠÍ PODPOROU 

   „Jsme významnou spole�ností skupiny SaarGummi, která má své zá-
vody nejen ve více evropských zemích, ale také v USA, Brazílii, �ín�, 
Indii a dalších státech. Je pro nás však velmi d�ležité, abychom prost�ed-
nictvím podpory prosp�šných aktivit dali najevo p�íslušnost ke konkrét-
nímu regionu a místu, kde se naše jednotlivé závody nacházejí“, �íká 
�editel spole�nosti Saar Gummi Czech Ing. Jan Tichý. Naše spole�nost 
dodává t�snící pro� ly a lisovanou technickou pryž pro automobilový 
pr�mysl a tak je pochopitelné, že se ekonomická recese nevyhnula ani 
nám.
   Z p�vodních 600 zam�stnanc� byl jejich po�et na po�átku letošního 
roku redukován na 400 lidí. Poda�ilo se však získat nové dlouhodobé 
zakázky a nyní v Saar Gummi Czech pracuje plných 500 zam�stnanc�. 
Dalších minimáln� 100 lidí pro nás pracuje v dodavatelských � rmách, 
které jsou z našeho regionu. Naši zam�stnanci mohou po�ítat se �adou 
sociálních výhod: p�íplatek formou stravenek 70,-K� na ob�d, po od-
pracování 9 m�síc� se životním pojišt�ním v�etn� pravidelného ro�ního 
vkladu 10 000 - 15 000,-K�, po odpracování 15 m�síc� d�chodové p�i-
pojišt�ní ve výši 500,-K� m�sí�n�, dopravu na všechny sm�ny do práce 
a zp�t
z region� Náchod, Hronov, Velké Po�í�í a Úpice. „Od našich zam�st-
nanc� požadujeme plné pracovní nasazení a � remní loajalitu. Nabízíme 
však moderní pracovní prost�edí, sociální výhody a v rámci regionu nad-
pr�m�rnou mzdu. Chápeme, že naši zam�stnanci mají svoje rodiny, že 
pocházejí z konkrétních m�st a obcí. Prost�ednictvím sponzoringu chce-
me podpo�it i zajímavé aktivity v jejich okolí zam��ené na sport, kulturu, 
volno�asové aktivity jejich d�tí.
   V �erveném Kostelci jsme nap�íklad od data vzniku naší � rmy v roce 
2000 celkovou �ástkou blížící se 1 000 000,-K� podpo�ili sportovní druž-
stva fotbalist�, hrá�� �eské házené a volejbalu.
Podpo�ili jsme i �ervenokosteleckou základní školu a nezapomn�li ani 
na jednu z nejvýznamn�jších kulturních událostí regionu - Mezinárodní 
folklorní festival v �erveném Kostelci. A ve vý�tu subjekt� a akcí, které 
jsme podpo�ili, nechybí ani místní speciální škola, Základní škola Lhota, 
oblastní charita, Sdružení klubu p�átel Koletovy hornické hudby, st�edo-
v�ké slavnosti a další.V letošním roce podpo�íme i �ervenokostelecké 
tenisty.
   Ve Velkém Po�í�í podporujeme pravideln� fotbalisty, jednorázov� nap�. 
mate�skou školku, Junáka a další. Letos navíc také výstavbu d�tského 
h�išt�. Celkem se jen letos jedná o �ástku dosahující výše 100 000,-K�.
   V Hronov� jsme jen letos sumou 2 x 100 000 K� podpo�ili výstavbu 
d�tského h�išt� na P�í�nici a školního h�išt� u Základní školy Hronov. 
S t�icetitisícovým sponzorským darem jsme opakovan� pamatovali i na 
hronovské hokejisty a pon�kolikáté jsme také podpo�ili festival amatér-

   V dnešním vydání Echa Vám p�inášíme 
rozhovor s panem Milanem Schirlem, te-
rapeutem tradi�ní �ínské medicíny, který si 
otev�el svoji ordinaci v Náchod�.
* Tradi�ní �ínská medicína, co si pod tím-
to pojmem máme vlastn� p�edstavit?
  Tradi�ní �ínská medicína (TCM) je jedním 
z nejstarších lé�ebných postup� na sv�t�. Je 
to ucelený systém diagnostiky a lé�by. Ve 
své praxi se opírám o tisícileté zkušenosti 
�ínských léka��, kte�í používali tento systém 
p�ede mnou.

* Jak se �lov�k stane terapeutem TCM?
  �ínskou medicínu studuji už více jak 10 
let. A myslím, že ješt� dlouho budu. TCM 
jsem studoval jak v �echách, tak i v �ín�, 
kde jsem prošel i d�kladnou praxí v n�kolika 
nemocnicích, které se na tradi�ní medicínu 
specializují.
* Co vlastn� m�že �lov�k o�ekávat, pokud 
se na Vás obrátí s n�jakým problémem?
  U každého nového klienta musím nejprve 
provést d�kladné diagnostické vyšet�ení, 
kde po analýze všech p�íznak� ur�ím typ 
nemoci podle TCM systému. Diagnostiku 
tvo�í z velké �ásti rozhovor s klientem o jeho 
problému, ale také m��ení pulzu a prohlídka 
jazyka. N�kte�í klienti to berou s úsm�vem, 

Ordinaci tradiční čínské medicíny můžete nalézt na adrese TCM POINT, Krásnohorské 672, Náchod 
nebo se můžete podívat na www.tcm-point.cz

když je žádám, aby na m� vyplázli jazyk, ale z 
jazyka se dá vy�íst mnoho o stavu organismu 
a jeho disharmoniích.
* Jaké jsou tedy zp�soby lé�by �ínskou me-
dicínou?
  Možností je n�kolik. Nej�ast�ji využívám 
lé�bu bylinkami. U složit�jších problém� 
p�ipravuji bylinný recept p�ímo na míru klien-
tovi. Recept odešlu do naší bylinkárny, která 
je v Hluboké nad Vltavou. Odtamtud pošlou 
p�ipravenou sm�s p�ímo klientovi. Musím 
�íct, že tato forma lé�by je nejsiln�jší a nej-

ú�inn�jší, ale �ínské bylinné odvary nejsou, 
mírn� �e�eno, v�tšinou moc chutné. Pro leh�í 
problémy nebo pro d�ti jsou již bylinné sm�si 
p�ipravené v pilulkách. Další metodou je aku-
punktura, ovliv�ování energetických drah. Je 
to takový druhý pilí� �ínské medicíny. A t�etí, 
nemén� d�ležitou sou�ástí terapie jsou die-
tetická doporu�ení. To je možná pro v�tšinu 
klient� nejt�žší sou�ást lé�by, vynechat stejky 
na grilu.
* S jakými problémy se na Vás lidé nej�as-
t�ji obrací?
  �ínskou medicínou jsem schopen napravit 
nejr�zn�jší problémy.
Nej�ast�ji pacienti chodí s gynekologickými 
problémy, s bolestmi hlavy a pohybového 

aparátu, dýchacími problémy, oslabenou 
imunitou, akné, únavovým syndromem atd.
* Jak dlouho trvá lé�ba?
  To záleží na konkrétním problému. 	íká 
se, že kolik rok� nemoc trvá, tolik m�síc� se 
lé�í. Ale je to velmi individuální. Spíš klien-
ty upozor�uji, že je to trochu b�h na dlouhou 
tra
, jelikož se snažím vylé�it podstatu pro-
blému, ne jen potla�ovat p�íznaky. V�tšinou 
ale klient vidí do jednoho m�síce výrazné 
zlepšení svého stavu.
* Spolupracujete i s léka�i západní medi-
cíny?
  Sporadicky, ale spolupráci se rozhodn� 
nebráním. Naopak je dobré, pokud mi kli-
ent p�inese výsledky vyšet�ení, kterými už 
prošel, aby se vylou�ily n�jaké závažn�jší 
p�í�iny.
* A otázka nakonec. Domluvíte se �ínsky?
  Bohužel ne dob�e. V rámci studia jsem se 
musel nau�it odbornou terminologii v �ín-
štin�, abych mohl v�bec komunikovat. �ín-
ština je velmi obtížná, hlavn� psaní znak�. 
Ale „jedno pivo prosím“ se �ekne „wo xiang 
yao pijiu“.
* D�kuji za rozhovor Karel Petránek

První ordinace tradiční čínské medicíny

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

* dílce do vel.2400x1600x1600 mm
* výběr ze 100 barevných odstínů

* krátké dodací lhůty, příznivé ceny                                                                                                                                             

ského divadla Jirásk�v Hronov.
   V Náchod�, kde úzce spolupracujeme se spole�ností AMULET, jsme v posled-
ních letech úhrnou �ástkou okolo 750 000,-K� podpo�ili zejména fotbalisty, dále 
nejen volejbalisty a  hokejisty, ale také nap�. základní školu a nezapomn�li jsme 
ani na krasobrusla�ské nad�je. Celkové sponzorské aktivity naší � rmy od data její-
ho vzniku již dosáhly výše okolo 3 000 000,-K�.
Naše heslo je: TADY PRACUJEME, TADY PO�ÍTEJTE S NAŠÍ PODPO-
ROU“, vysv�tluje ing. Tichý.



Přijďte se podívat !!!Přijďte se podívat !!!
Nov� otev�ená prodejna v obchodním dom� STYL 

- Od�vy Hradec Králové, na Karlov� nám�stí 
v Náchod�, 1.patro - nabízí:

       
��  nábytek firmy       nábytek firmy         ProstějovProstějov

�� dekorační předměty z přírodního kamene  dekorační předměty z přírodního kamene 
            a pryskyřicea pryskyřice
�� proutěné koše     proutěné koše    �� dekorační předměty dekorační předměty
�� ratanová křesla  ratanová křesla 
            a židlea židle

Prodejní doba:
  

po - pá  8,30 - 17,30 hod. 
so 8,30 - 12,00 hod.

Tradiční zvěřinové 
hody

PA-PO 25.9-28.9. vždy od 10 hod.

KDE? Hostinec u DOLEŽALŮ 
Hlavňov 13

Tel. 606 63 88 92

Nabízíme zvěřinové speciality, 
hotová i minutková jídla,

solidní ceny.

                                
 

....ZELENÁ ÚSPORÁM
ZAŘÍDÍME VŠE 

OD ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ 
PŘES ŽÁDOST O DOTACI 
AŽ PO REALIZACI DÍLA

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

Tel.: 491 423 238
ps.stav@tiscali.cz 

www.ps-stav.cz

Do svého týmu mladých lidí pracují-
cích v regionální kancelá�i v Náchod� 

p�ijmu dva asistenty pro prodej.

Podmínky: p�íjemný vzhled, 
vystupování, schopnost komunikace 

se zákazníky.

Info na tel. 608 411 196



* Prodám RD na Náchodsku po �ást.rekon-
strukci, 1+4 + garáž + možnost p�dní vestavby. 
Velká oplocená zahrada, cena 1,5 mil.K�.RK 
NEVOLAT. TEL.:737 339 456
* Prodám stavební parcelu v Bohdašín� 
u �.Kostelce, veškeré inž. sít� na parcele, 
v�.vlastní studny. TEL.:602 440 676
* Prodám RD ve Starém m�st� Náchod�. 
Nutná rekonstrukce. Tel. 608 53 48 52
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí.  Zn: hotovost. Tel:774777072

* Prodám rodinný �adový domek v �eské 
Skalici v ulici Pod Lesem. TEL.:777 064 
780

* Prodám perfektní d�m na Kramoln� samo-
statn� stojící. TEL.:776 63 88 74
* V centru m�sta prodám rodinný d�m s ne-
bytovými prostory, 2 garáže, zahrada. Tel. 777 
606 740
* Prodám RD na Jizbici u Náchoda (cca 4 
km), 4+1, cena 1.650.000 K�. Dohoda. RK ne-
volat!!! Tel. 739 80 80 87
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v 
pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. Velikost 
70 m2, volný od �íjna 2009. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 752 750
* Koupím rod. d�m nebo chalupu s vlastním 
pozemkem, na Broumovsku nebo Náchodsku. 
Tel:605 212 203
* Koupím stavební pozemek na hezkém a 
klidném míst� v CHKO Broumovsko. Tel: 
739486402

* Prodám starší RD, �áste�n� podsklepený na 
Kramoln� s velkým pozemkem v celkové roz-
loze cca 2500m2. Klidná lokalita. Ihned oby-
vatelný, ÚT, vodovod, kanalizace. Volný ihned. 
Tel. 777664517
* Pronajmeme skladové a provozní prostory 
v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 400 
m2, v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro sklado-
vání, prodejní sklad nebo provoz � rmy. Dobrý 
p�íjezd vozidel, vše zrekonstruováno, k dispo-
zici od kv�tna 2008, venkovní prostor o vel.250 
m2 p�ed skladem též k dispozici. TEL.:777 152 
750
* Hledáme rodinný d�m v Hronov� a okolí do 
3mil.Tel.: 773 559 014
* Nabídn�te menší domek 2+1, chatu, chalu-
pu k celoro�nímu užívání v okolí Náchoda do 
15km. Rychlá platba - 1,5mil.. Tel.: 608 883 
012
* Hledáme menší rodinný d�m se zahradou 
do 1,6mil. v �eské Skalici. Tel.:721 146 244
* Hledáme ke koupi menší domek nebo byt v 
os. vl. 1+1, 2+1 s balkónem v N. M�st� n/Met. 
HOTOVOST. Tel.: 608 667 734

PRODEJ

* Prodám d�tské v�ci - do 1 roku v�ku. Ve 
velmi zachovalém stavu - „jako nové“. Tel. 606 
316 999
* Prodám skoro nový stolní fotbal, výroba 
Helta a odsava� cigaretového kou�e s vým�n-
nými � ltry (kostka). Cena dohodou. Tel. 602 
827 860
* Prodáme plechové sudy (celolité, obsah 200 
litr�) á 10,- K�/ks a necháme zdarma plastové 
láhve s uzáv�rem (obsah 3 litry). Tel.: 491 451 
210 - p. Zejdová. E-mail: jana.zejdova@dedra.
cz
* Nabízím kvalitní p�ekatrovanou zeminu, 
úrodná �ernozem, vhodná pro kone�nou úpravu 
zahrad, 1 m3/400,- K�, tel: 777222232
* Prodám kuželovou štípa�ku d�eva, el.motor 
repas. 4kw, 4.500 K�, Tel.:739 244 755
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbová 
kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 84 
41 42
* Prodám truhlá�ské fošny a prkna - smrk, 
borovice, dub. Dále vchodové balkonové dve-
�e dvouk�ídlé 157/206 - EURO. TEL.:774 30 
80 86

KOUP�

* Koupím tlakovou nádobu pro výrobu kom-
presor�, cca 80-140 litr�. Tel. 604 437 128
* Koupím kamna CLUBky - vyšší 80 cm. Tel. 
604 437 128
* Koupím plechovou sk�í� uzavíratelnou, 
do garáže, p�ibližné rozm�ry v=150-200 cm, 
š=70-120 cm, h=40-60 cm. Tel. 604 437 128

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

* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné um�-
ní známých �eských nebo evropských autor� 
- i poškozené.Za vybraná díla zaplatím auk�ní 
ceny. Tel. 603 511 861
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Pronajmu velký 1+1 (2+kk) v RD na Pavli-
šov�. Topení elek�inou nebo lokalní. Nájemné 
3300,- K� + energie. Tel. 602 846 331
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� n.M. - 
Malecí. TEL.:737 409 572
* Pronajmu v Náchod� rodinný d�m - volný 
byt s balkonem, p�dou, garáží, dílnou, sklepem. 
Vhodné i pro �emeslníky. Tel. 491 420 505
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� na 
Plhov�. Tel.608827252
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví s ga-
ráží v klidné �ásti Nového M�sta nad Metují. 
Informace na tel. �ísle 603275161
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod�, nebo vy-
m�ním za rod.d�m + doplatek. Více info a foto 
na www.nemoshop.cz nebo www.bezrealitky.
cz. TEL.:736 407 017, RK NEVOLAT
* Pronajmeme byt 1+1 (s kk) v Náchod� na 
sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 
29 40
* Prodám DB 3+1 s p�evodem do OV r. 2011 
v Náchod� na Brance. Cena 1 250 000 K�. 
Tel.:732915945
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v klidném 
prost�edí v Náchod�, po celk.rekonstrukci, 
72m2, nájem 5000,-K� + inkaso, volný od 1.11. 
Tel.: 776 077 084
* Pronajmu v RD malou bytovou jednotku se 
samost. vchodem, - 3 km od Police nad Metují, 
krásná p�íroda, tel. 606 56 49 30
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk v Nácho-
d�, u nem, Duhová ul., ihned volný, 3500,-K� 
+ inkaso, Kauce 15 tis.K�. TEL.: 774 156 092
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém M�st� 
n/M. D�m je zateplen, plastová okna. Možnost 
p�ipojení internetu. P�i nástupu kauce. Tel. 
608323373.
* Dlouhodob� pronajmu byt v �erveném 
Kostelci o veliksti 3+1, �áste�n� za�ízený, ná-
jem 6000,- + energie, vratná kauce 12 000,-K�. 
Volat ve�er na mob.773 113 133
* Pronajmeme byt 3+kk 61 m2 v Hronov� 
ul.Husova (bývalá Jednota), volný od zá�í 
2009. Nájemné 5300,- + inkaso, kauce ve výši 
10.000,-. Byt po kompletní rekonstrukci v roce 
2007, velmi dobrý stav. TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 3+1 a 1+1 v Náchod�, povin-
ná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt 1+1 po celk.rekonstrukci na Pl-
hov� v Náchod�, 850 tis.K�. TEL.: 775 68 04 
06
* Pronajmu prostorný slunný byt 3+1 v No-
vém M�st� n. M. (Kr�ín), 76 m2. Zd�ný, klidná 
lokalita, po �áste�né rekonstrukci, velká lodžie, 
sklep. Cena 7 000 K�/m�síc +
poplatky + vratná kauce. Volné od 1. �íjna, tel: 
777 826 450
* Prodám družst.byt 1+kk po celk.rekon-
strukci v Náchod�, 620 tis.K�. TEL.:775 68 
04 06
* PRONAJMU velký byt 2+1 na atraktivním 
míst� v Náchod� poblíž
centra. Velká kuchy�, 2 velké pokoje, p�edsí�, 
komora, vše po rekonstrukci. Nová: plastová 
okna, dlažby, kuchy�ská linka, vestavná sk�í� v 
ložnici. Vratná kauce. Volný cca od 1.11. 2009, 
Tel.: 602 790 044
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -Plhov� - 
ve 4.NP., okna jsou orientována na JV, byt je v 
udržovaném �istém stavu, nová plast.
okna a stoupa�ky, ploché radioátory, p�vodní 
jádro a kuchy�, sklep, balkon p�es chodbu, bez-
bariérový p�ístup s výtahem, cena: 769 000,-K� 
nebo dohoda. RK nevolat! Tel.603 511 861
* Pronajmu byt v centru Náchoda 2+kk, 
cena v�.inkasa 5500,-K�. TEL.:775 061 233
* Koupím byt v Broumov� nebo v okolí. Tel. 
739 486 403
* Prodám DB 3+1 �áste�n� za�ízený, modern� 
p�ed�laný na sídlišti u nemocnice v Náchod�. 
Volný od 1.10.2009. Cena 850.000 K�. Tel. 607 
76 46 57
* PRONAJMU dlouhodob� byt 1+1 s balko-
nem a sklep. kojí V NÁCHOD	. 5000,- K�/
m�síc v�etn� inkasa a všech poplatk�. Vratná 
kauce 7000 K�. Volné od 1.10.2009. Tel.: 604 
723 429 po 18.hodin�

NEMOVITOSTI

* Prodám pozemek v obci Litobo� - p�kný, 
hezký výhled do krajiny, slunný, polosamota u 
lesa, vhodný ke stavb� chaty �i srubu �i klasic-
kého RD, 5260 m2, za 280 K�/m2, el. v dosahu, 
voda zjišt�na, tel. 608 169 484 (ve všední den 
od 14 do 21 hod., víkend 9 - 21 hod.)
* Koupím stavební pozemek nebo RD v Hro-
nov� a blízkém okolí.Tel.602/803 785
* Prodám v Novém M�st� n.M. starší dvou-
genera�ní RD pod nám�stím, garáž, pozemek 
cca 1000 m2, ihned volný. Cena 1.600.000 K�. 
Tel. 604 336 337
* Prodám �adovou garáž v Náchod� za Ry-
bárnou Tel. 777276030

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

SEZNÁMENÍ

* Starý navrátilec hledá do své domácnosti 
osam�lou ženu. Tel. 491 451 253
* 36/176 hledá kamarádku neku�a�ku se zá-
jmem o hudbu, cyklistiku, p�írodu z Náchoda 
a okolí p�im��eného v�ku. SMS na tel. 607 608 
501

BYTY

* Pronajmu byt 1+1 v Náchod�, volný od 
1.10., nájem 5200,-K� + el., tel. 775 160 767
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�. tel.608 11 
00 41
* Pronajmu garzonku v Hronov�. Tel. 608 
66 77 30
* Pronajmu dlouhodob� nov� zrekonstruova-
ný byt 1+1 na Komenského t�íd� v Náchod�, 
plyn. topení, p�ízemí, nájem 4200,-K� + inkaso,
tel. 603 362 982
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou v Ná-
chod� na Lipím naproti hospod�, nájem 2900,-
K� + inkaso: 1600,-K�. Tel. 608 90 30 70
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�-
chá. Tel: 775777073
* Pronajmu prostorný byt 2+1, 72 m2 v Ná-
chod�, Šafránice 447, v I.NP. Kotel na tuhá pa-
liva, bojler na no�ní proud. Nájemné 4000-K� 
+ voda, spol. el., volný ihned. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s balkonem 
v Náchod� volný ihned. TEL.:608 66 77 32
* Prodej bytu 3+1 v klidné �ásti Náchod, vý-
hodná cena. TEL.:603 221 363
* Dlouhodob� pronajmu �ást.za�íz.garsonié-
ru na Plhov� v Náchod�. Nižší nájem, kauce. 
TEL.:731 033 040 po 18.hodin�
* Prodám byt 2+kk v OV v Náchod� nedale-
ko centra po rekonstrukci, cena 735.000 K� a v 
Polici n Met. 1+1 zateplený panel, OV, v 1.NP, 
cena 570.000 K�. Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 2+1 na Komenského ulici v 
Náchod�. Nová kuchy�ská linka, nové plovou-
cí podlahy, kabelová televize, klidné místo blíz-
ko centra m�sta. Nájem 5.500,-.Kauce ve výši 2
m�sí�ních nájm�. Volné Ihned. Kontakt 
602247247, 602474748
* Vym�ním p�kný úsporný byt 2+kk v Ná-
chod�-Plhov + doplatek za RD, chatu nebo 
zem.usedlost n�kde stranou v okrese NA,R-
K,HK. T: 732 379 053.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn: rozvádím se.  Tel: 774777073

* Pronajmu vybavený byt 3+kk v Nácho-
d�,v Borské ulici, 7 min.od nádraží. K dispo-
zici 2+kk 55,62 m2 + balkon, sklep + p�da, 
možnost parkování. Cena 5500 + režie(c-
ca2800,-K�). 3 m�sí�ní kauce nutná 739 730 
170

* Nabízím dlouhodobý pronájem garsonky v 
OV na sídlišti Malecí v N.M�st�. Pouze spo-
lehlivým lidem - volný od �íjna 2009. Celkový
m�s.nájem 5.500,- K�. Tel.: 737 902 160
* Pronajmu bezbariérový byt v centru Ná-
choda 48 m2, obýv.kuchy� + 1 + rychlý inter-
net. 5500,-K� + služby, Kauce 15 tis. TEL.:603 
585 112
* Prodám byt 3+1 v OV, Náchod - Plhov, cena 
1.250 mil.K�. TEL.:491 483 347 od 8-17 hod.
* K dlouhodobému pronájmu nabízíme byt 1 
+ 1 v Jarom��i, J. Šímy 778, 8.podlaží, po cel-
kové rekonstrukci. Tel. 733 131 189
* Pronajmu garsonku 1+KK Nové M�sto 
n.M,4P-výtah,cena dohodou tel.608 223 669
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 2+1 na 
SUN v Náchod�. Tel. 732 167 291
* Prodám bezb. DB 1+1 v Jarom��i v �ásti-
R�žovka, vest.kuchy� se spot�ebi�i, rohová 
vana, vlastní sklep, náklady 2tis, rekonstrukce 
domu 04, sušárna, kolárna. Ihned volné, tel. 
604631632 RK nevolat 
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, ba-
kelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vlá�ky TT, HO, 
aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i 
poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R	ZNÉ

* Hledáme pe�ovatelku s n�kolikaletou praxí 
pro naší maminku. (celodenní dohled) Lokali-
ta-Jizbice. Ostatní infor. po vzájemné dohod�. 
Volejte na tel.�.:777781085
* Pronajmu prostory v dom� bývalého Obec-
ního ú�adu v Dolní Radechové, Náchodská 
117. Jedná se o 5 kancelá�í, sklad a WC v p�í-
zemí domu s parkovacím stáním, podl. plocha 
cca 110 m2, vytáp�ní akum. kamny. Nájemné 
4500,-K� + inkaso, možno pronajmout i jednot-
liv�. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu prodejnu o velikosti 52m2 na 
nov� zrekonstruované Komenské ulici v Ná-
chod�. Nové soc.za�ízení, malá kancelá�, nov� 
zateplená zadní �ást obchodu, velké prosklené 
výlohy, možnost parkování hned u prodej-
ny, nájem 7.000,- Ihned volný. Kauce ve výši 
2 m�sí�ních nájm�. Volné ihned. Kontakt 
602247247, 602474748
* Pronajmu dlouhodob� garáž v centru Ná-
choda. Tel. 732 167 291 
* www.hubnete.cz/aubrechtova89

* Nabízíme výrobní a skladové prostory k 
prodeji nebo pronájmu, v pr�myslové zón� 
Nového Eltonu v Novém M�st� n.M. Info. 
774000524

* Úsp�šné hubnutí. Pomohu Vám zhubnout 
bezpe�n� a navždy. TEL.:603 876 345

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

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

 * www.internetjob.cz/tad
* Hlídání d�tí (u�itelka MŠ) 30 let praxe, hlí-
dání domácích mazlí�k� a všechny úklidové 
práce v domácnosti. Tel. 605 145 004

AUTO- MOTO

* Prodám FABII COMBI, servisní knížka, 
r.v.2006, 2x airbag, CD p�ehráva�, imobilizer, 
ABS, posil. �ízení, barva šedá pastelová metal. 
Cena 126.000 K�. Tel. 731 588 403
* Prodám FABIA COMBI, servisní knížka, 2x 
airbag, CD p�ehráva�, central. zamykání, ABS, 
imobilizer, posil. �ízení, barva šedá pastel. me-
tal, r.v.2006, cena 131.000. Tel. 731 588 403
* Prodám YAMAHA XJ 600 DIVERSION, 
r.v.1992, nové pneu a baterie, velice dobrý stav. 
Cena 35.000 K�. Tel. 606 545 844

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

P
ILEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Hledám ženy a muže na distribuci knih, 
výd�lek až 30.000 K�. Vlastní auto podmín-
kou. Tel. 777 803 359

* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609
* Nabízím brigádu na jednorázovou práci 
v lese v blízkosti Machova, zhruba na týden, 
možno i o víkendu, zru�nost s motorovou pilou 
nutná, jedná se o kácení drobné d�eviny, 60,- 
K�/h, v p�ípad� spokojenosti nabízím další spo-
lupráci, tel: 608 95 95 50

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Prodám kot� siamského kocourka, modroo-
ký, odb�r ihned. Tel. 491 475 289, 775 183 817
* Prodám št��ata bígla, trikolor, �istokrevná 
bez PP, od�ervená, o�kovaná. Odb�r polovina 
�íjna. TEL.:776 035 150
* Prodám št��ata rotwailer� - stá�í 8 týdn�, 
do dobrých rukou, od�ervená, o�kovaná, bez 
PP, cena 3000,-K�, odb�r možný ihned, tel.728 
863 412, 607 921 576                                            

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

MD, podnikatele

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

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921

  

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

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

Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku
Uzávěrka přihlášek je do 2.10.2009. 

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

Bankovní 
a nebankovní úvěry, 
půjčky pro každého!
Tel. 739 129 379, 

733 527 435

NABÍDKA PRACOVNÍ
P�ÍLEŽITOSTIPOZOR

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

Vítám

osobní

sch�zku.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

604 660 370
e-mail:

michaldoubic@centrum.cz

RADEK HORÁK

stavební 
a pokrývačské práce

tel. 728 270 123, 
733 578 455

e-mail: spp.horakradek@seznam.cz 

POSVÍCENÍ 
s pečenou kačenou

Hostinec U NOVÁKŮ - Lipí
srdečně zveme

25.září - Sousedské posezení
26.září - grilování a večer od 19.00 

taneční zábava
27. září - stínání kohouta, 
„poprava“ začíná v 15.00

od 16.00 - vystoupí Sylva Krbová - šanso-
niérka, herečka a hráčka na akordeon, v 

19.00 si zatančíte s Klapetem
tel. 733 258 446                      

O�ISTA
Robert Baláš

Kompletní �išt�ní interiér� 
i exteriér� osobních 
a užitkových voz�
Tel. 721 589 144, 

728 221 327                 

100% peníze pro všechny! 
Garantované 

závaznou smlouvou! 

Volejte 603940082,
731817679 

FINANČNÍ JISTOTA PRO VŠECHNY! 
Kreditní karta Visa 

nebankovní na 100000,- Kč! 
Pouze OP a 1000,-Kč 

na založení účtu kredit. karty. 
731817679, 603940082 

Bezúčelová hypo! 
Na konsolidace, 

družstevní byty, ručení i kup. 
nemovitostí. 

Vyplácíme až 120% odhadu. 
Nejnižší úrok v ČR. 

603940082, 731817679



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

P + P
Pavel Plíštil

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

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

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

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

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

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

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

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

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

Provádíme
� montáž sádrokarton�

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

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

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

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

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

TEL.: 777 152 750

Pronajmeme obchodní prostor 
(prodejnu) v pasáži Kamenice

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

TEL.:777 152 750              

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

ST�ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 
 PODNIKATELSKÁ 

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

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

Bližší informace na tel. č. 491 422 020.

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

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

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
�eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 752 750           

Obec Říkov 
nabízí k prodeji parcely 

s infrastrukturou na
výstavbu rodinných domků. Velikost 

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

Kontaktní osoba 
Vladimíra Jarkovská

tel.:728 279 723     

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.

Pro regionální kancelář 
přijmu spolupracovníky 

na pozici asistent
pro prodej 

v kanceláři, manažer. 
Info: 777 345 132  

Přijmu
 

VYUČENÉHO TRUHLÁŘE

na výrobu EURO oken a dveří
Pracoviště Rychnovek u Jaroměře

TEL.:774 30 80 86

22. - 25.září22. - 25.září
- 20 %

na sortiment na sortiment 
TescomaTescoma

(sleva se nevztahuje 

na zboží v akci)

22. září22. září
10 - 17 hodin
Promoteam v akci

Pro děti nafoukneme 

skákací hrnec

Náchod

KUCHYŇSKÉ POTŘEBY

Kamenice 143

Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 200m od lyža�ského vleku .....................................1.450mil.
Dob�any, okr. RK – zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, p�edh��í Orl. hor ..............................................750tis. 
�eská Skalice – krajní �adový RD se zahradou 356m2 v perfektním stavu s udírnou ....................................2.690mil.
Radvanice,okr. TU -  velmi zajímav� dispozi�n� �ešená chalupa, k bydlení i rekreaci ..................................1.990mil.
�eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé Skalici k bydlení i rekreaci ........................................1.050mil.
Olešnice v Orl. horách – zd�ný domek se zahradou na klidném míst�,k rekreaci i bydlení ..........................1.250mil.
�eská Skalice - moderní byt 2+1, 65m2..1.150mil., Velké Po�í�í – RD 3(4)+1 se zahradou .......................1.050mil. 
Police n/Met. – moderní byt 2+1, 55m2, 2.NP…950tis., Broumov – byt 1+1, 48m2, 1.NP ..............................430tis.
Velká Bukovina u Chvalkovic - zd�ný domek 4+1 se zahradou o vým��e 1 008m2 .........................................950tis.
�. Skalice - zahrada 318m2–ryba�ení, relaxace..75tis.,Náchod-Branka-moc p�kný byt 3+1 ........................1.599mil. 
�ern�ice – stavební pozemek - 3 088m2..700tis.,Velké Po�í�í –chatka na vl. pozemku 407m2 ........................380tis.
Verné�ovice – poloroubená chalupa v lokalit� Teplicko – Adršpašs. skal, p�kná p�íroda ....................................450tis. 
Kramolna – zahrada 453m2 na slunném míst� s maringotkou,altánem,bazénem,udírnou ..................................380tis.
Náchod –zd�ný byt v os.vl.–59m2…840tis., Náchod–Bražec–stavební pozemek 1544m2  .....................640,-K�/m2
K�inice u Broumova – komfortní �áste�. podsklep. poloroub. chalupa po GO, nadstandard ........................2.595mil.
Jizbice u Náchoda – RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení ........................1.750 mil.
Police n/Met. – st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� a novostavba RD 5+1  .....................................2.660mil.
Javor u Teplic nad Metují – prostorný d�m vhodný na zbudování 4-7 byt. jednotek ...................................1.590mil.
�ervený Kostelec – byt 3+1 v os. vl. ve zd�ném dom� v 3.NP s balkónem a sklepem..................................1.499mil.
Bohdašín u �K – st. pozemek, 526m2…...550tis., Ž	árky – st. pozemek, 2007m2 ................................450,-K�/m2
Police n/Met. – byt 2+1 v os. vl., pl. 60m2… 650 000,-K�, Náchod – byt 3+1 v os. vl ........................1.270 000,-K�
Velké Petrovice – vetší rod. d�m se zahradou 676 m2, garáží a balkonoterasou ....................................1.850.000,- K�
Hronov – zd�ný byt 2+1 v OV, 54m2…850tis., Nové M�sto n/Met.- vl. zahrada s chatkou ........................Dohodou
Kramolna – stavební pozemek o vým��e 706m2 vhodný na stavbu RD s chatou .....................................480.000,-K� 
Náchod-Plhov – byt 3+1 po modernizaci..1.390mil., Broumov – byt 3+1 v os. vl. v 3.NP ...............................650tis.
Spyta u �eské Skalice - zd�ná chalupa u vodní nádrže Rozkoš s pozemkem 474m2 ...............................580 000,-K�

Nové podzimní kolekce !!!
v Náchod� - nové podzimní d�tské boty 
                      - �eská kvalita od žirafky za p�íznivé ceny 

���epice, mikiny, kalhoty, svetry, bundy a šus�áky…
��podzimní a zimní fusaky do autoseda�ek a ko�árk�….

Ke každému ko�árku hodnotný dárek + další poukázky na slevy !!!

NAKUPUJTE NA SPLÁTKY !!!
Výbavu pro miminko, autoseda�ku �i ko�árek.

Vy�ídíme okamžit�, bez potvrzování p�íjm� i na d�chod a mate�skou.

Náchod
Tyršova 53
(naproti maso uzeniny Mareš)
mob. 775 149 572
Tel. 491 424 130
e-mail: nachod@kojenecke.cz

Týništ� n.Orl.
Lipská 287

(z nám�stí k hasi��m)
mob. 775 149 571

Tel. 494 371 990
e-mail: info@kojenecke.cz

NAJDETE NÁS:

www.kojenecke.cz

Kojenecký dětský svět SovičkaKojenecký dětský svět Sovička



 Již dlouho se v souvislosti s pokračující krizí mluví o tom, že pod-
nikatelé budou moci rychleji odepisovat nakoupený majetek. V jakém 
stavu projednávání či schválení se tato podpora podnikání nachází a 
co bude moci rychleji odepisovat? Děkuji za odpověď.  

J.N., Police nad Metují
 Tato možnost již existuje, a vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 216/2009 
Sb., účinná je od 20. 7. 2009. Vámi uváděné mimořádné odpisy je 
možno uplatnit pouze u: 
 hmotného majetku zatříděného do odpisové skupiny 1 a 2,
 nového hmotného majetku (poplatník musí být prvním vlastníkem

daného hmotného majetku po jeho výrobě),
 majetku pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010.
 Přitom hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 může poplatník, který je jeho prv-
ním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
 Hmotný majetek zařazeny v odpisové skupině 2 může poplatník, který je jeho prvním vlast-
níkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsí-
ců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bez-
prostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny
hmotného majetku.
 Uvedené odpisy se přitom stanoví s přesností na celé měsíce. Přitom poplatník má povin-
nost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmín-
ky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze 
uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.
 Přitom uplatnění mimořádných odpisů je dobrovolné a může být libovolně kombinováno se 
standardními zrychlenými či rovnoměrnými odpisy.

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

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

ŠKATULATA, ŠKATULATA, 
HEJBEJTE SEHEJBEJTE SE

 V České Skalici proběhlo malé stěhování... 
Důvodem bylo otevření tamního kontaktního 
místa Úřadu práce - státní sociální podpory 
v prostorách haly městského úřadu. Do uvol-
něných prostor (v Legionářské ulici č.p. 33) 
se v průběhu podzimních měsíců přestěhuje 
informační centrum.                             /MB/                    
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Ve vašem domě se „dřevěnému kohoutovi“ 
určitě líbit nebude, když... Zajistíme provádění 
protipožárních prohlídek bytových domů 
prostřednictvím odborné způsobilé osoby nebo 
požárního preventisty. Provedeme tlakovou 
zkoušku požární vody, zajistíme revizi přenosných 
hasicích přístrojů. I technické prohlídky a revize 
bleskosvodů jsou samozřejmostí. VY budete 
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

DNY POEZIE DNY POEZIE 
V BROUMOVĚV BROUMOVĚ

 proběhnou již desátým ročníkem v Brou-
mově 16. října. Celá akce se uskuteční jako 
součást mikroprojektu „Sousedská setkávání 
2009“ za fi nanční podpory města Broumov 
a Euroregionu Glacensis. Počet přihláše-
ných básníků pro letošní setkání již dosáhl 
63 jmen.                                          /MB/

SMLOUVA SMLOUVA 
OBNOVENAOBNOVENA

 Léto L.P.2009 bude v kronikách české-
ho Nového Města nad Metují i německého 
Hildenu navždy zapsáno jako čas, kdy byla 
obnovena smlouva o spolupráci mezi těmito 
dvěma sídly. Smlouva byla prolongována v 
Hildenu a slavnostnímu podpisu byl příto-
men i Dr. Čoupek, zástupce velvyslance ČR 
v SRN. Partnerské vztahy Nového Města nad 
Metují a Hildenu trvají již více než 20 let.  (r)

 Akce se koná v neděli 20.9.2009 od 
14 hodin na letišti na Vysokově. Kromě 
pouštní draků je připraven bohatý pro-
gram pro děti - vystoupení kouzelníka, 
možnost projížďky na koni, skákání v 
pytli, opékání buřtů, atd. Pro všechny 
registrované děti s drakem je připrave-
na spousta cen, registrace účastníků od 
14 do 15 hodin. Občerstvení zajištěno v 
leteckém klubu U Vrtule. Vstup volný, 
parkování zdarma v areálu letiště. 

Hana Matoušová, Aeroklub Náchod

DRAKIÁDADRAKIÁDA

 Po opakovaném projednání zdravotním výborem schválilo 
minulý týden zastupitelstvo kraje neinvestiční transfer kraj-
ským nemocnicím na krytí ztrát z minulých let. Jaká částka je 
určena pro náchodskou nemocnici ? 
 Náchodská nemocnice by ještě letos měla od kraje obdržet více 
než 52 milionů korun. Zastupitelé tak začali napravovat dlouho-
době nespravedlivý systém dotací, který nezohledňoval velikost 
jednotlivých nemocnic a objem péče poskytované pacientům. 
Například v přepočtu dotace na 1 den hospitalizace pacienta do-
stávala od kraje v minulých letech trutnovská nemocnice oproti 
náchodské více než dvojnásobnou částku a rychnovská dokonce 
více než čtyřnásobnou. Spolu s historicky špatným nastavením 
plateb od zdravotních pojišťoven to vedlo i přes úsporná opatření 
k prohlubování ztráty. 
 Jedním z možných řešení k omezení ztrát nemocnic je ome-
zení objemu zdravotní péče. Jak se díváte na tuto možnost ?
 Ve zdravotnictví pracuji patnáctým rokem a rozhodně nemám 
pocit, že by v náchodské nemocnici byla tato cesta možná bez 
zhoršení péče o jednotlivé pacienty.  Zdravotnictví nesmí být 
byznysem, kde objem péče budeme snižovat či zvyšovat dle ak-
tuálního stavu na účtu provozovatele nemocnice. Naopak je nutno 
celostátně nastavit standardy péče a zajistit adekvátní fi nancování.  
Nejen pro fakultní nemocnice, ale i pro ostatní nemocnice v kraji. 

 Jak tedy vidíte budoucnost náchodské nemocnice?
 Náchodská nemocnice je po Fakultní nemocnici v Hradci 
Králové druhou největší nemocnicí v kraji se širokým rozsahem 
poskytované péče. Z mého pohledu musí i nadále zůstat páteřní 
nemocnicí kraje a nesmíme dopustit, aby se z ní stala nemocnice 
druhé kategorie pro doléčování pacientů. Nemocnici nyní kromě 
podfi nancování poskyto-
vané péče nejvíce limitu-
je současný stav budov, 
který vyžaduje generální 
přestavbu s odhadovaný-
mi náklady většími než 1 
miliarda korun. Obdob-
nými rekonstrukcemi fi -
nancovanými převážně ze 
státního rozpočtu prošly 
v minulých letech všech-
ny ostatní  „okresní“ ne-
mocnice v kraji a stát by 
tak měl co nejdříve vy-
rovnat dluh,  který k ob-
čanům Náchodska v této 
oblasti má.

Náchodská nemocnice se nesmí stát nemocnicí druhé kategorieNáchodská nemocnice se nesmí stát nemocnicí druhé kategorie
Rozhovor s primářem MUDr. Jiřím Veselým, předsedou zdravotního výboru kraje

VÝŠKOVÉ PRÁCE
POMOCÍ HOROLE-
ZECKÉ TECHNIKY

Jiří Kollert, Vysokov 37, 
okr. Náchod

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

 

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


