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Příští Echo vychází 3. října 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

AK NÍ CENY
ODVOZ ZDARMA

NESLIBUJEME
GARANTUJEME

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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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 !!!

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

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické ná adí
* svá ení

* kompresory * zahrada
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

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

SVC MOTOSPORT v Itálii
  Ve dnech 6. až 7.zá í 2008 se team SVC Motosport z Náchoda zú astnil závod  v Italské 
Pedaven . Pro trénování p ed závodem sloužila civilní verze Opelu WR-10 a na ostrý start 
byl p ipraven Lotus WR 9.
   Sobotní tréninky prob hly vcelku hladce a celkové 3.místo ve t íd  bylo jen tak pro pocit z 
p edních pozic. „Šet il jsem si nové gumy do závodu a trénink jsem jel na starých pneumati-
kách,  jednu horní pasáž ty  vrace ek jsem jel krokem z d vodu oleje na trati. Jsou tam velké 
rezervy, ale nemá význam ud lat v tréninku chybu a zbyte n  riskovat,“ okomentoval trénik
Vladimír Vitver.
   V ned li se nad Pedavenu snesly velké mraky s mlhou a bylo jasné, že závod bude jedna vel-
ká loterie. Bohužel, zlov stné mraky se snesly i na tým SVC Motosport, kterého po adatelé na 
základ  organiza ních chyb do vlastního závodu v bec nepustili. kp

KLADIVADLO
byla legendární divadelní scéna, která vznik-
la v Broumov  v roce 1958 (letos tak slaví 
kulaté Abrahamoviny). Pozd ji se divadlo 
st hovalo do Ústí nad Labem. leny tohoto 
souboru byla celá ada známých osobností, 
v etn  Uršuly Klukové i Ji ího Císlera. P i-
pome me, že Kladivadlo založil Broumovák 
Pavel Fiala - režisér, herec, autor a v pade-
sátých letech minulého století zam stnanec
tamního stavebního podniku. (r)

Hledání Eldoráda 
je op t tady! Zve-
me všechny malé i 
velké p íznivce
tohoto pochodu 
Pekelským údo-
lím s atrakcemi 
a pohádkovým 

lesem. Start v 
sobotu v dopo-
ledních hodi-
nách 27.9.2008 
v Náchod  na 
Písáku. Ob er-
stvení v cen
vsupného.



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

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

Rodinný dům po celkové rekonstrukci před dokončením v Bolehošti, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 600 000,- Kč

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

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

Rodinný dům se zahradou v Bohdašíně, 6 místností, kuchyň, WC, koupelna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 299 000,- Kč

Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 369 000,- Kč

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

Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 890 000,- Kč

Velmi hezký,udržovaný,částečně vybavený byt 3+1 v osobním vlastnictví na 
sídlišti Mírová v Rychnově nad Kněžnou.Byt a celý dům je nově zateplený,má 
nová plastová okna,nové stoupačky a rekonstruovaný výtah.Plocha 78 m2.Na 
patře společná sušárna, vlatní sklep. Parkování před domem.Centrum v dosahu 
pěšky. Byt napojen na internet, UPC.Topení a tep. voda – centrálně, vodovod, 
kanalizace, el. 220/380V.                                 Cena: 1 780 000,- Kč

Nabízíme 
stravování 

pro střední a 
malé fi rmy a 
provozovny

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

tel. 728 386 034     

Váš dodavatel dveří

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 eská Skalice

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

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

IZOLACE BAZÉN
ST ECH A TERAS

ZAHRADNÍ JEZÍRKA
SVA OVANOU FÓLIÍ FATROL

P J OVNA .KOSTELEC
STAVEBNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

Telefon: 736 603 169

HLEDÁME MAKLÉ E
pro Královehradecký a Pardubický kraj

Sta te se sou ástí týmu realitních maklé
Realitní spole nosti eské spo itelny

Požadujeme:
spolehlivost
komunikativnost
kreativní myšlení
pracovní nasazení

Nabízíme
hlavní pracovní pom
spoluprácei na 6L
vysoké výd lky až 70% z provize
bonusy: telefon, notebook,auto

* Neděle 21.9. v 19:30 Dobruška 
- kostel sv.Václava M.Novenko-varhany, Karel Houdek-trubka

* Pátek 26.9. v 18:00  Olešnice v Orl. horách
 - kostel sv. Máří Magdalény  Václav Uhlíř - varhany, portativ, virginal

* Neděle 28.9. v 17:00 Česká Čermná 
- kostel sv. Václava Pavel Svoboda-varhany, Helena Tamelová-zpěv,  Vít Chudý-housle

* Pondělí 29.9. v 18:00 Rtyně v Podkrkonoší
- kostel sv..Jana Křtitele  Roman Perucki (PL)

* Čtvrtek 2.10. v 18:00 Machov
 - kostel sv. Václava  Václav Uhlíř  - varhany, Michiyo Keiko - soprán

* Čtvrtek 2.10. v 19:00 Rychnov nad Kněžnou 
- zámecký kostel Nejsv.Trojice soubor Barocco sempre giovane, Pavel Svoboda-varhany, Jan Zemen-violoncello

* Neděle 5.10. v 16:00  Opočno 
- Koncertní síň (kostel P.Marie) František Vaníček

* Úterý 7.10. v 18:00 Nové Město nad Metují 
- kostel Nejsv. Trojice Jan Tomasz Adamus (PL)

* Čtvrtek 9.10. v 19:00   Náchod 

- Husův sbor  Michal Novenko-varhany

* Sobota 11.10. v 15:00 Kuks - Zámecká kaple  Hana Bartošová - varhany

* Neděle 12.10. v 17:00 Bezděkov nad Metují 
- kostel sv.Prokopa Adam Viktora-varhany, Gabriela Eibenová-zpěv

XII. ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
/ KLODZKO-ORLICKI FESTIWAL ORGANOWY 2008

Kdo umírá - neodchází navždy, zůstává 
stále živý, ve vzpomínkách těch, kteří ho 
měli rádi.Děkujeme touto cestou všem za 
účast na posledním rozloučení s panem 
Erichem Jungem, květinové dary a pro-
jevy soustrasti.

zarmoucená rodina  

VZPOMÍNEJTE

   Dne 27.9.2008 vzpomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí naší maminky a babičky 
paní Alžb ty Tesa ové z Nového Města 
nad Metují.

Stále vzpomínají synové Ji í
a Vladimír s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
MEDIASERVIS s.r.o.

hledá

DORU OVATELE
pro roznášku denního tisku

p ší doru ování:
Náchod - ul. Pražská 

+ sídlišt  U NEMOCNICE, 
Bohuslavice n.M., Naho any

pro rozvoz a doru ování
(vlastním vozem)
Nový Hrádek a okolí

Jarom  a okolí
Práce je v ranních hodinách

(pond lí až sobota)
vhodné jako p ivýd lek

Informace:
Doru ovací st edisko

Hrašeho 15, Náchod 547 01
Tel. 491 422 337, 

602 687 833, 724 006 879



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

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

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

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

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

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.

ZPRÁVA O INNOSTI
   Ob anské sdružení - Sdružení zdravotn  postižených Broumov m lo k 1.8.2008 270 len .
Jsou jimi zdravotn  postižení ob ané z Broumova a okolních m st.
   Za uplynulé období jsme po ádali adu akcí, seminá e, návšt vy výstav... V kv tnu jsme 
uskute nili zájezd na zámek v astolovicích a do muzea Emila Holuba v Holicích. Neza-
pomínáme na naše leny p i jejich významných životních jubileích. Provádíme návšt vy u 
imobilních len  u nich doma, v domovech d chodc i v nemocnicích a poskytujeme jim 
informace ze sociální oblasti.
  Na 25.zá í 2008 plánujeme ve velkém sále restaurace St elnice v Broumov  Valnou hromadu 
s bohatým programem. Na za átek íjna p ipravujeme zájezd s posezením p i hudb  v restau-
raci u Vojt ch  v Bezd kov  n.Met.. Posezení len  výboru s úsekovými d v rníky
se uskute ní 23.10.2008 v restauraci Regina v Broumov . P edsedkyn  paní Jansová vede 
Ob anské sdružení - Sdružení zdravotn  postižených velice dob e. Všichni lenové výboru,
revizní komise a úsekoví d v rníci plní sv ené úkoly pro zdravotn  postižené leny sv do-
mit . Za výbor o.s. Jind iška Machová - místop edsedkyn

T ebešovská t ístovka
  Jubilejní 10.ro ník rychlostního sprintu motocykl  na 1/8 míle, memoriál Mildy Kašpara, 

byl Motoklubem V ná jízda po ádán v sobotu 6. zá í 2008. Letišt  Miskolezy u Velkého 
T ebešova ožilo nadšenými obdivovateli motocyklového sportu a pár stovek jich zde sku-
te n  bylo. Bylo se opravdu na co dívat. P ekrásné motocykly r zných zna ek lemující 
p íchozí cestu ke startu, v etn  i starších typ , každého p esv d ily o zvyšujícím se 

zájmu o motorismus.
   Závodilo se v deseti objemových t ídách od Junior Dragster ( vše do 50 cm3 ) až 
po ty kolky a Speciály. Celkov  se na start p ihlásilo 203 jezdc , což samo o sob

vyjad uje zájem o tento závod.
   Absolutním vít zem se stal Robert Fejt na stroji Suzuki GSXR 1000, v ase 6,367 

sec., ímž vytvo il nový rekord trat . Dosavadní rekord z roku 2006 držel Jaroslav Špa ek
(Suzuki GSXR 1000) v ase 6,477 sec.

   Vít zem t ídy ty kolky se stal Michal Nehyba z eské Skalice (Suzuki  LTZ 400) v ase
9.922 sec., první místo ve t íd  Veterán obsadil Stanislav Doutlík na stroji Honda CB 400. 
Snímek zachycuje atmosféru na startu rychlostního sprintu. Text a foto  Ivan Vávra

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!

Velké Svato ovice- roubenka, interiér po rek.,v . vybavení ........................ 2.650.000,-K
Náchod - 3 podl. pod.objekt, sít  nové, zajímavá investice .......................... 5.550.000,-K
Velký D eví  - prodejna na vl.poz.1500m2, dobrý stav, plyn ....................... 2.220.000,-K
Kramolna – Nový RD 1+4, garáž, bazen, ÚT v podl.,521m2 ..............................info v RK
Vestec u Ho i ek- p kný RD 4+1, stodola,garáž, sít ,1021 m2 ................... 1.980.000,-K
Náchod – dr.byt 1+3 77 m2, v 1.NP, balkon, výborný stav .............................. 895.000,-K
Jarom  Josefov – byt 2+1 v OV,85m2, 1.NP, zd ný ..................................... 697.000,-K
Špindler v Mlýn – p kný penzion v centru se stav.poz.12 560m2 ................... 45 milion
Trutnov – Bohuslavice- RD 1+4, sít , dobrý stav, poz.1447 m2 .................. 2.320.000,-K
Stárkov – menší RD v horším stavu-nutné opravy, poz.347 m2 ..................... 177.000,-K
Svoboda n.Ú – rod.vilka   1+4, p da k vest., garáž, 559 m2 ......................... 4.000.000,-K
Horní Radechová – 2 genra ní RD s poz.1304 m2, super místo ................. 2.970.000,-K
Náchod – nadstandardní , druž.byt 1+3 79 m2, vybavený ............................ 1.550.000,-K
D dov u Teplic n.Met.- v tší rekr.st edisko, 135 l žek, super ..................... 5.270.000,-K
Velký D eví  – v tší objekt restaurace, v pat e sál,po,675 m2 ...................... 2.650.000,-K
Božanov u Br. – RD s 3 byty 1+2, 2 stodoly, ÚT a poz.2417m2 .................. 1.490.000,-K
Chvalkovice – v tší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav  .... 1.680.000,-K

„ZASTAVÍME ROZB HNUTOU PRIVATIZACI VE SFÉ E SOCIÁLNÍ PÉ E...“
ÍKÁ LÍDR KANDIDÁTKY SSD DO VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Bc. LUBOMÍR FRANC
 Pane Franci, jaké d sledky m že mít pro širokou 

ve ejnost dokon ení privatizace sociálních za ízení?
- Probíhající privatizace sociálních služeb v Královéhra-
deckém kraji je velmi nezodpov dným experimentem. 
Krajské sociální služby - domovy d chodc  a ústavy 
sociální pé e - dnes fungují bez v tších problém . Od 
1.1.2007 platí nový zákon o sociálních službách, kte-
rý p inesl zásadní zm ny do fi nancování t chto služeb. 
Dosavadní zkušenosti ukazují, že nelze fi nancovat provoz 
sociálních služeb pouze z plateb a p ísp vk  klient  t ch-
to za ízení, ale i z dalších zdroj  - státních, obecních i
nada ních. Provozování sociálních za ízení soukromými 
subjekty - tak, jak jej prosazuje sou asné vedení kraje - 
tedy ODS, p inese velké problémy. Soukromé osoby i
spole nosti nemohou sami zajistit p im ené fi nancování 
provozu sociálních za ízení, navíc budou chtít pracovat 
se ziskem. Kvalitní domovy d chodc  se tak mohou stát 
pro v tší ást našich senior  s pr m rnými d chody nedo-
stupné.

 Pro , podle Vašeho názoru, prosazuje ODS takovou 
privatizaci?
- ODS na úrovni kraj  i ODS na úrovni republiky spo-
juje stejná fi lozofi e, stejný cíl. Tím cílem je likvidace 
ve ejných služeb v oblasti zdravotnictví, sociální pé e a 
dopravní obslužnosti a jejich p evedení na privátní sub-
jekty. Vzkaz ODS pro ob any je jasný: Pla te si ve ejné
služby ze svých vlastních prost edk ! Sou asné vedení 
Královéhradeckého kraje chce p edat „podnikání“ v této 
oblasti n kolika vyvoleným soukromým subjekt m. Jde 
o privátní podnikání se zaru enými  p íjmy z  ve ejných
prost edk  (platby ze zákona od klient , p ísp vky na 
provoz ze státních prost edk  apod.) a v p ípad  neúsp -
chu vrací vytipovaný „podnikatel“ za ízení zp t kraji i se 
všemi závazky.

 Jste místostarostou Broumova a máte jist  s fungo-
váním t chto za ízení vlastní zkušenost z místní samo-
správy?
- P ijatelnou formou tzv. „transformace“ je pro m  p e-
vád ní sociálních služeb (domov  d chodc ) na m s-
ta a obce. Samosprávy m st a obcí zaru í, že domovy 
d chodc  budou provozovány dlouhodob , kvalitn , s 
p ijatelnými fi nan ními požadavky na klienty. Neumím 
si totiž p edstavit, že by jakékoliv vedení obce i m sta
postupovalo v i svým ob an m - voli m nezodpov d-
n  a nekorektn . Navíc obce a m sta sociální služby již 
dnes podporují i v rámci svých rozpo t . M sto Broumov 
provozuje pro své ob any domov d chodc , pe ovatel-
skou službu i dva domy s pe ovatelskou službou. Provoz 
t chto za ízení je ro n  dotován ástkou blížící se t em
milion m korun. Další prost edky se vkládají do oprav a 
údržby p íslušných nemovitostí. Troufám si íci, že soci-
ální služby v Broumov  jsou poskytovány na velmi dobré 
úrovni a za p ijatelných podmínek pro klienty.

 V p ípad  volebního úsp chu dokáže SSD na 
úrovni kraje zastavit privatizaci sociálních za ízení
eventueln  revokovat n která zásadn  špatná rozhod-
nutí, která v tomto sm ru u inila vládnoucí koalice?
Jsem p esv d en, že po úsp šných krajských volbách 
dokážeme zastavit tento rozb hnutý nezodpov dný expe-
riment. V  sou asnosti nejsou schváleny žádné smlouvy 
se soukromými subjekty na provozování krajských soci-
álních za ízení. I v  p ípad , že n které smlouvy budou 
ODS „protla eny“ na posledním zá ijovém krajském 
zastupitelstvu (p ed íjnovými volbami), mohou za ít pla-
tit až od za átku roku 2009. Pokud ve volbách zvít zíme,
prvním krokem bude okamžité zastavení tohoto procesu. 
Je to i moje oznámení a vzkaz pro p ípadné „zájemce“. 

(echo - pi)

STAVEBNÍ
 OPRAVY

D EV NKY 2008
    Budou probíhat od 15. zá í do prosince 
2008. Provedou se tyto práce: venkovní 
drenáž podél základ , vým na naruše-
ných trám  roubení, oprava zdiva a kro-
vu, dozd ní komínu i další práce nutné 
k odstran ní havarijního stavu objektu. 
Financovány jsou z Programu záchrany 
architektonického d dictví Ministerstva 
kultury, z grantu Královéhradeckého kra-
je a rozpo tu M sta Úpice. Po této ás-
te né rekonstrukci bude D ev nka op t
otev ena od 6. ledna 2009.

D kujeme za pochopení.

Žernovský BAJK 2008-09-06
   Již 7. ro ník tohoto závodu horských kol 
Cross Country MTB pro širokou ve ejnost
se jel v sobotu 6. zá í 2008 v obci Žernov. 
Zárove  to byl závod mistrovství Svazu cyk-
listiky Královehradeckého kraje. Po adatelé
Obecní ú ad v Žernov , SDH, TJ Sokol 
Žernov a Svazek obcí 1866 jako již tradi n
p ipravili tra , v délce 3,5 km ( 1 kolo ) pro 
rodi e s d tmi do 10 let - kategorie I., v hlav-
ní kategorii II. se jednalo o délku 13 km v 
jednom kole, v kategorii III. se jelo na 3 kola 
jako mistrovství Svazku obcí 1866.
   V mužích se absolutním vít zem stal 
Tomáš Doležal z Dobrošova, mistr republi-
ky v zimním triatlonu, v ženách zvít zila Ilo-
na Bublová, eská reprezentantka z Hradce 
Králové. Na snímku je zachycen start závod-
ník  hlavní kategorie.

 Text a foto  Ivan Vávra  



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.

095970            zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK, NÁCHOD
Elegantn  prostorov  vy ešen byt 2+kk 
v cihlové zástavb . CP 60 m2. OV v roce 
2018.

Prodej 1 250 000,-

095367             zdarma: 800 100 446

DB 1+1, VELKÁ JESENICE
Družstevní byt v cihlovém dom  ve výborném 
stavu. Možnost využití podkrovních prostor. 
K bytu pat í garáž, zahrádka a zahr. altán.

Prodej 795 000 K

091808             zdarma: 800 100 446

DB 2+1, VELKÉ PO Í Í
Prostorný byt 2+1 o CP 63 m2 se za ízením.
Plastová okna, velký sklep, v letošním roce 
prob hne rekonstrukce domu.

Prodej 860 000 K

095769             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Prostorný družstevní byt 3+1 o CP 74 m2. D m
je po celkové rekonstrukci. Možnost nast hování 
od 1. 1. 2009

Prodej 1 070 000 K

095343             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Družstevní byt s p evodem do OV po kom-
pletní rekonstrukci. Zd ná výstavba, CP 87 
m2, v cen  bytu je zakázková kuchy .

Prodej 1 590 000 K

064374             zdarma: 800 100 446

DVOUGENERA NÍ RD, VELKÁ JESENICE
RD se dv ma byt. jednotkami se samostatným 
vchodem. 500 m od p ehrady Rozkoš. Garáž 
na 3 auta, dílna, udírna a zahr. jezírko.

Prodej 2 440 000 K

092997             zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, HRONOV
Prostorný a sv tlý byt 2+kk v OV ve zvýšeném 
p ízemí cihlového domu. CP 51 m2. Bydlení 
v klidné ásti m sta.

Prodej 940 000 K

084215             zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV
Prodej podílu na RD, ke kterému náleží byt 
2+1 a zd ná nemovitost ve dvoran  domu 
vhodná ke komer nímu využití.

Prodej 658 000 K

038170            zdarma: 800 100 446

RD, NÁCHOD
Zajímavý RD 4+1 nedaleko centra m sta
s výhledem do p írody. Veškerá ob anská
vybavenost této lokality.

Prodej 2 950 000,-

086224            zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV ZBE NÍK
RD nedaleko centra m sta. Nemovitost 
s možností jednoduché rekonstrukce na p t
byt. jednotek nebo pro komer ní využití.

Prodej 1 880 000,-

089123            zdarma: 800 100 446

RD, TEPLICE NAD METUJÍ
Krajní adový d m o CP 531 m2. K domu 
náleží zahrada, garáž a sklep s k lnou. 
Velmi p kná a klidná lokalita.

Prodej 1 570 000 K

096122             zdarma: 800 100 446

PENZION, DOLNÍ DV R
Dvoupatrový penzion s kap. 60 l žek. 
Restaurace s 55 místy a salónek pro 20 osob. 
Lyža ský vlek v bezprost ední blízkosti.

Prodej 8 200 000 K

096364             zdarma: 800 100 446 

POZEMEK, ODOLOV – MALÉ SVATO OVICE
Rozsáhlé pozemky se d ev ným zahradním 
domkem, ke kterému je p iveden el. proud. 
CP 5002 m2.

Prodej 420 000 K

081122             zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ PARCELA, NÁCHOD – BRANKA
Stavební parcela na slunném míst  ur ená 
k zástavb . Inženýrské sít  jsou na hranici 
pozemku. CP 1047 m2.

Prodej 890 000 K

096228             zdarma: 800 100 446

Stavební pozemek, Jest ebí
Pozemky pro stavbu 1 i více rodinných dom
2 km od Nového M sta nad Metují. Inž. sít
jsou na hranici pozemku.

Prodej 360 K /m2

kariera@mmreality.cz
tel.: 777 830 812 nebo 800 100 446

VESTAV NÉ SK ÍN  NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ STVÍ
Tomáš Šnajdr

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



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

491 421 711

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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ MODEL
RokuRoku   

2008   2008

Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

ZIMA 2008/2009 - ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZIMNÍ DOVOLENÉ  ZA SLUNÍ KEM  
Výhodné slevy za v asný nákup do 30.9.2008, d ti až do 15 let zdarma. 

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

*****
!VELKÝ VÝB R LAST MINUTE ZÁJEZD !

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

****
Divadlo Broadway – hudební komedie ADÉLA JEŠT  NEVE E ELA  8. 11. 2008 od 18:00

Divadelní adaptace populárního filmu, hraji: Richard Genzer, Ladislav Potm šil, Zuzana Norisová a další!
Cena: 1 100,- K  + doprava, pro zájemce program v Praze s pr vodcem

****
Divadlo Hybernia – veselohra se zp vy ŠVEJK 8. 11. 2008 od 18:00

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

****
Stavovské divadlo – inohra DON JUAN – 24. 10 .2008 od 19:00

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

****
Národní divadlo – inohra LUCERNA – 16. 11. 2008 od 14:00

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

****
Divadlo Kalich – nový eský muzikál TOUHA – 14. 12. 2008 od 14:00

Lucie Vondrá ková a další v upravené verzi filmu Kvaska! Po p edstavení procházka váno ní Prahou!
Cena: 1149/1049/949/849,- K  dle kategorie vstupenek + doprava

****
!DÁLE ZAJIŠ UJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Navštivte nás v Naši nové prostorn jší provozovn  v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pom žeme s výb rem Vaší dovolené.

PRODAVAČKY

BRIGÁDNÍKY

Jsme potravinářský řetězec 
Masa - uzenin - lahůdek a pečiva v objektu PLUSU

ČERVENÝ KOSTELEC

Vhodné i pro studenty, 
důchodce a ženy 

na rodičovském příspěvku.

!!! IFORMACE NA PRODEJNĚ !!!
p. Macková, tel.: 728 015 215

Přijmeme ihned

Chceš-li chodit 
v sukni, triku?

Dej si masáž v rolletiku!

ROLLETIC
STUDIO

Den otevřených dveří
22.září 2008

od 9.00 do 18.00 hodin
Náchod, Palackého 71

(nad Stivalem)
TEL.:776 614 846

www.rolleticnachod.cz
Na Vaši návštěvu se těší

Viktorie Uždilová



* Prodám NOVÉ televize PANASONIC 
TX-32LMD70FA úhlop .82 cm, SAM-
SUNG LE32S86BDX/XEH 12.500,-K / ks. 
TEL.:736 645 198
* Prodám 4 kusy teplovodních radiátor
Korado-Radic. Délka 2 m, dvojboké, velmi 
zachovalé, nepoužité. Cena 1500,- K  za 
kus. -Tel.: 604 265 998.
* Prodám vamberecká kachlová akumu-
la ní kamna 4 kW za 500 K . Tel. 605 52 
54 02
* Prodám d ev nná EUROOKNA 120x150
cm. 1.500 K /ks. Tel. 608 11 00 41
* 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 pšenici a trikitale - 400 K /q,
šrot + 50 K . Brambory Karin 6 K /kg. Sla-
v tín n.Met. Tel. 732 381 524
* Prodám crozzer 535 Dvoumístný vozík 
trojkombinace Croozer 535 za kolo. erve-
no erný, kompletní, v dobrém stavu za 7500 
K . Je vhodný jako ko árek od 1/2 roku dít -
te. Výborný do nevlídného po así - nefouká 
do n ho a neprší. Tel.: 603 991 084

R ZNÉ

* Hledám k pronájmu menší kancelá  v 
Náchod . Tel. 724 427 070    
* ŠPAN LŠTINA, ANGLI TINA - soukr. 
výuka v Náchod . Mám státní jazyk. zkouš-
ky. Tel. 737 877 468
* Pronajmu prodejnu v centru Hronova.
Tel. 739 155 617 nebo 603 325 855
* Sv domitá, bezúhonná, kvalifi kova-
ná u itelka MŠ s dlouholetou praxí od 
1.10.2008 pohlídá Vaše dít  (d ti). Brou-
movsko a Police n.M.. TEL.:605 145 004
* 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

* Vykupuji v tve ze st íbrného smrku, tuj-
ky a lysu. Tel. 776 146 173
* 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

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

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Daruji ko ata erná, bílá. TEL.:731 851 310
* Prodám št ata maltézského psíka - s 
PP, na chov - na mazlení, o kovaná, od er-
vená, fenky i pejskové, veškeré informace i
nezávazné na  tel.603 296 175

* Pronajmu garsonku 30 m2 v Novém 
M st  nad Metují po rekonstrukci. D m je 
zateplen. P i nástupu kauce 15000,-K . Tel: 
608 323 373
* Pronajmu lidem nov  vybav. byt 1+1 
jako 1+2, 65 m2, jih, u N.M sta nM., p íroda,
garáž. tel.602 13 42 13
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 o rozloze cca 
65 m2 v Náchod  v OV. TEL.:721 288 334
Prodám velmi zachovalý byt 2 + 1 v 
Náchod . OV, cihlový d m, nová okna. tel: 
491422839

NEMOVITOSTI
* Sháníme ke koupi chalupu v oblasti Tep-
licko-Adršp. skal, Machovsko do 1,5mil.. 
Tel.: 608 883 012
* Prodám na Kramoln  RD 4+kk podskle-
pený s garáží, zahrada o vým e 1250 m2,
cena 1.690.000 K . Možnost výrazné slevy. 
Tel. 608 245 634
* Prodám hrubou stavbu v tšího RD v 
Benešov  u Broumova.Pozemek 290 m2 s 
možností p ikoupení.Cena dohodou.Tel:602 
204 002
* Koupím RD nebo chalupu na klidném 
míst  (Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 
212 203
* Sháním RD nebo chalupu v Náchod
nebo okolí do 30 km, menší opravy nevadí. 
Tel. 608 245 634
* Nabídn te prosím RD do 2 mil.pop .
byt v okrese Náchod nebo Rychnov n.K. na 
tel.:724 869 259. D kuji

* Nabídn te ke koupi pozemek  se sto-
dolou do 500 tis. v zástavb  dom  v okolí 
Náchoda. Tel.: 607 939 657
* Prodám rodinný d m v Náchod  blízko 
centra. Tel. 774 433 770 RK nevolat.
* Prodám rod. adový d m v Náchod  na 
Brance, cena 2.750.000,-K . Možná vým -
na za byt 3+1 s Náchod  ve Starém M st  + 
doplatek. TEL.:774 06 20 33, 775 650 831
* Prodám v tší RD v Horní Radechové. 
Možnost využití k bydlení i vybudová-
ní penzionu. Celková plocha pozemku je 
1230m2. 1.450  000,- Tel: 725 646 413
* Sháním rodinný d m v Náchod  a okolí 
do 10 km. Tel.: 737 454 805
* Nabídn te chatu, chalupu, d m k trv. 
bydlení na klidném míst , u lesa, u vody, 
cena otev ená, okr. NA,RK,TU Tel.: 608 
667 734
* Prodám stavební pozemek cca 300 m2 v
Náchod , slunné místo, svažitý terén, inž. 
sít . Zn. nejvyšší nabídce. Tel. 604 300 401
ve er.
* Koupím stavební parcelu v Novém M s-
t  nad Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 
73 43 45
* Pronajmu ev. prodám malou zahradu s 
chatou (nutné opravy) na slunném míst  na 
okraji Náchoda, na kopci. Cena dohodou. 
Tel. 604 734 854 ve er

KOUP
* Koupím velkou knihu: MAGICKÁ 
HRA ÍSEL A HV ZD (S.Grawfordová a 
G.Sullivanová). Tel.: 777 954 095
* 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

PRODEJ

* Prodám zelák, obsah 40 l, cena dohodou. 
Tel. 490 504 723
* Prodám dvoukolový vozík - rozm ru
70x45 cm, cena dohodou. TEL.:490 504 
723
* Prodám sva ovací trafo „PRAVA 140E“ 
230 V, s elektrodami. 1500,-K . TEL.:606 
560 124 volat 10 - 18 hod.
* Prodám novou pirátskou autodráhu, v 
orig. krabici, mnoho funkcí, zhotoveno tra-
fo - ušet íte za baterie. Výhodný dárek, p v. 
cena 1299-, nyní 800,-K . Tel. 776 727 901
* Prodám 3x koberec 133x195 cm - moder-
ní design, béžovo šedý, nové. 700,-K  /ks. 
TEL.:736 645 198
* Prodám d tské kimono jednou prané v k
8-10let. 731 486 555
* Prodej d ev ných briket. Za zavád cí
cenu 1 Kg - 4,20! Stánek v B lovsi sm rem
k bývalé Semp e nebo k nyn jší fi rm  Marco 
Polo (nábytek). Tel: 776 360 393

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

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

* 60-letý rozvedený bez závazk , výška 180 
cm, by se rád seznámil s ženou p im eného 
v ku. Zn. Náchodsko. TEL.:776 567 910

BYTY

* Prosím všechny, kdo máte k pronajmu-
tí byt  v Náchod  2+1 nebo 3+1, ozv te se. 
Jsme slušná rodiny. Tel.: 773 964 435
* Pronajmeme 2+kk v Náchod  na SUN. 
Tel. 608 976 956, 777 29 29 40

* 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

* Prodám DB 1+1 v Broumov , cena 
450.000,-K . TEL.:777 600 833
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na 
vlastnictví nezáleží. Tel: 739 486 403
* Hledáme byt 3+1 do 1.4 mil. do 4-5 patra 
v Náchod . Hotovost. TEL.: 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 ihned volný za ízený byt 3+1 
v Novém M st  n.Met., Náj. smlouva do 
31.3.2009, možnost prodloužení. M sí ní
náklady nájemné 4.000 K  a záloha na služ-
by 3.500 K . Tel. 602 445 217 denn  mezi 
17-18 hod.
* Prodáme v N. M sto n. Met. byt 1+1 v OV 
(42m2) - plast. okna, nové elektro, obklady...
v 1. pat e okál. byt. domu v Kr ín , Sleva!.. 
725.000,-K . Tel.:602 204 002
* Koupím byt (i družstevní) 2+1 nebo 3+1 v 
Náchod . Tel.: 603 45 35 15
* 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
* Koupím byt 3+1 v Náchod . Sp chá!!!
Tel.: 603 149 460
* Pronajmu byt po rekonstrukci - pod-
krovní, v centru Náchoda, cca 60 m2, nájem 
4500,-K , kauce 12 000,-K  - nutná!, volný 
od 15.10., tel. 604 774 115
* Nabízíme k prodeji pop ípad  pronájmu 
p kný družst.byt 3+1(74 m2) v Náchod -
Plhov, je po rekonstr. - zd né jádro, nová 
koupelna + WC, plov. podlahy. -Výrazná 
sleva! Cena:1,42 mil.(Pronájem 4.500,- K /
m s.). Tel:602 204 002.
* Mladý pár hledá pronájem alespo ás-
te n  za ízeného bytu v Náchod , do 5.500,- 
K  v etn  poplatk , s vratnou kaucí do 
10.000,-K . Tel.: 774 243 228.
* Pro našeho klienta hledáme byt 1+1 nebo 2+1 
k prodeji nebo pronájmu. Tel.: 773 054 064
* Hledám pronájem bytu 1+1 v náchod-
ském okrese, bez kauce. TEL.: 737 127 570
* Prodám DB 3+1 v Náchod  na sídlišti u 
nemocnice.V 3 NP 80 m2,balkon, ást.rekon-
strukce bytu a kompletní oprava celého 
domu.Cena k jednání,volný po dohod .Tel: 
608 23 23 11.
* Pronajmu byt 1+kk nov  zrekonstruova-
ný v Hronov . Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov . Tel. 608 
11 00 41
* 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 byt 3+1 v centru Náchoda, po 
rekonstrukci, cihlový d m. Cena 1500000,-. 
Tel. 602 451 944
* 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
* Prodám byt 3+1 možno i s garáží v Novém 
M st  nad Metují. TEL.: 606 629 767
* Pronajmeme byt 1+1 34 m2 v centru 

Náchoda, cena 4600,-K
+ inkaso, velmi 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, prostorný, 3.NP, 
výtah, balkón, sklep, par-
kovací místo p ed domem. 
Cena: 950 000 K . Kon-
takt: 605 182 608

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!

Pronajmu nebytové 
prostory k podnikání na 
náměstí v České Skalici

 I. patro, 86 m2.

Tel. 605 722 482

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, 
PŮJČKY

- ZCELA BEZ POPLATKU
- MOŽNO I DŮCHODCI 

A ŽENY NA MD
TEL. 732 626 180                  

* 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

AUTO - MOTO

* P estavby aut na LPG, splátkový pro-
dej, akontace již od 10%. Zápis do TP i 
na zahrani ní vozy. www.autonaplyn.cz, 
Jarom , Tel. 777 96 22 05

* Prodám CITROEN C5 r.v.2/2008, 2 
HDi, naj.7700 km, exkluzive (xenony + 
k že alkantra), nové auto cena 439 000,-K .
TEL.:777 08 26 51
* Prodám RENO MEGANE 1.5 DCi,
r.v.2004, naj.86 tis.km, 3 dvé ., spot eba 5,2 l 
nafty, nové pneu, cena 149 tis.K . TEL.:737 
45 10 44
* 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 MITSUBISHI GALANT, r.v. 
94, garážovaný, výborný stav. Tel. 774 30 
80 86
* Prodám motocykl Chopper - Yukee Star 
250 cmm, r.v.2005, servisní knížka, výbava: 
brašny - t epení, naj. 5000 km, udržovaná, 
cena 55 000,-K , kon ím - zdravotní d vo-
dy.Tel. 721 827 053

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Komenského 29, N.M sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282
Náchod-Byt 3+1(72m2) po část.rekonstr.(plast.okna,vnitř.úpravy) v 6.patře v ul.Bílá,zateplený dům ...........1,379,000,-Kč

Č.Čermná u Náchoda-Restaurace s bytem (1+1),sálem,výčepem, salonkem a přísluš.,poz.551m2 ................1,100,000,-Kč

Teplice n.Met.-Zdoňov-Pěkný RD(4+1)na klidném místě,2 koupelny, u domu zděná kolna,poz. 581 m2 ............... dohodou

Lhota p.Hoř.u Č.Skalice-Restaurace (200 osob),s barem,bytem(4+1), s možn.vestavby,poz.6096m2.................   dohodou

N.Město n.M.-Nadstand.nový RD „Na Františku“o užit.ploše 243 m2, dvougaráž,poz.701 m2-nutno vidět ......... 6,05 mil.Kč

N.Město n.Met.-Družst.byt 1+kk (29m2) ve 4.patře panel.domu,s balkónem, v kl.části Malecí........................690.000,-Kč

N.Město n.Met.-Pronájem bytu 1+1 (42m2)-plast.okna,nová kuch.linka v 1.patře v Krčíně.............3.500Kč/měs.+služby

Dobřany v Orl.horách-RD po část.rekonstr.(6+1) s možností dvougener.užívání, pozemek 327m2 ................. 795.000,-Kč

Sendraž u N.Města n.Met.-Pozemky o výměře 1.200-2.450 m2 pro výst.RD,voda i elektro na pozemku ........220,-Kč/m2

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

Podmínky:  SŠ vzdělání  schopnost 
komunikace se zákazníky příjemný 

vzhled i vystupování

Do regionální pobočky v Náchodě přijmu

Informace na tel.:777 345 132 PO - PÁ

2 asistenty/ky
pro prodej

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



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

Kulturní akce Městského klubu 
Nové Město nad Metují - říjen 2008

* 7. 10.  18 hodin
VARHANNÍ KONCERT. Jan Tomasz Adamus - Polsko.

Orlicko-kladský varhanní festival. - Kostel Nejsv. Trojice

* 16. 10. 19 hodin
DON QUIJOTE aneb Veselý konec rytíře smutné postavy.
Divadelní představení komedie uvádí Divadelní soubor Červený Kostelec

Kino 70  Autor a režisér Vlastimil Klepáček.
* 28. 10. 17 hodin

Slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu.
JITKA ČECHOVÁ, první dáma českého klavíru. Koncert. - Zámek J. Bartoně

Informace o akcích a kurzech Městského klubu Vám podáme 
v kanceláři klubu v Nerudově ulici 142 nebo na tel. čísle 491 474  358.

Provozní doba klubu: pondělí - čtvrtek 7,30 - 15,30 hodin, pátek 7,30 - 14 hodin.
E mail:mestsky.klub@novemestonm.cz

Nejlepší v krajiNejlepší v kraji
   Závod ní na horských kolech nepat í k t m, o kterém bychom se dennn  dozvídali v novinových 
sportovních rubrikách. P esto se tento sport stává stále populárn jší a v poslední dob  zaznamená-
vají výrazné úsp chy i mladí sportovci z našeho regionu. Jedním z nich je Ji í Vít, student septimy 
Gymnázia Broumov, který závodí za hradecký klub Rock Machine - Cyklomax.
   Osmnáctiletý mladík má v letošním roce na kont adu úsp ch  v závodech na horských 
kolech i dopl kových silni ních sout žích. Mezi nejvýznamn jší pat í první místo v seriálu 
osmi závod  „Pohár Královéhradeckého kraje“ a 1. místo ve své kategorii šesti závod  „Cyk-
lomaraton Tour“. Na stupních vít z  stál Jirka Vít i v Broumovském poháru, kde obsadil 
celkov  druhé místo, „Ratibo ickém maratónu“ a silni ním závod  „Sudety tour“, kde byl v 
obou sout žích v juniorské kategorii také druhý.
   O kvalitách mladého cyklisty sv d í i trojí umíst ní v eském poháru horských kol v elitní 
desítce nebo celkov  9. místo z 89 ú astník  v eském poháru MTB. 
   Hlavním sponzorem cyklistických aktivit J.Víta je Detecha, chemické výrobní družstvo, 
Nové M sto nad Metují. KP

   Spole en-
sko sportovní 
akci uspo ádal

hlavní organizátor charitativních progra-
m , David Novotný, spole n  s m stem
Jarom  a T lovýchovnou jednotou Jiskra 
Jarom  o.s. fotbalovým oddílem na míst-
ním stadionu R žovka.
   Za podpory Petry Jansové akci uvád l
Dan Holovský.
P ipraven byl bohatý kulturní program, 
stánkový prodej, v etn  pou ové atrakce.
   Vystoupily zde i známé osobnosti show-
byznysu. Velký ohlas m la sout ž v pojí-
dání ašant , neboli sladkých indián . Tou 
se nejvíce bavili ti mladší, ale i ti starší 
návšt vníci. Že u toho bylo hromada leg-
race, dokazuje snímek.
   Ve er se pak v Chrámu sv. Mikuláše na 
nám stí SA v Jarom i konal koncert 
BONI PUERI. Záštitu nad akcí p evzal

V pátek 5. zá í se op t sešla hrstka len  ob anského sdružení Fotoklub Náchod v malé ale o to více útulné galerii PEKO umíst né v prosto-
rách stejnojmenné prodejny v Riegrov  ulici v Náchod , aby ostatním p ítomným p edstavila další pokra ování práce na spole ném klubovém 
projektu s názvem „Náchod v era a dnes“. Výstava, která byla v pátek odpoledne zahájena slavnostní vernisáží, je již 4. výstavou prezentující 
dlouhodobý fotografi cký projekt mapující prom nu Náchoda a jeho okolí.
„S fotografováním Náchodských zákoutí podle historických fotografi í jsme za ali již na podzim roku 2006. V té dob  myslím nikdo z nás neo-

ekával že nás tato naše innost natolik zaujme, 
že se budeme porovnáváním starého a nového 
Náchoda zabývat n kolik let.“ 4. výstavu na 
téma Náchod v era a dnes zahájil Roman Un-
ger, len Fotoklubu Náchod, jeho úvodní slovo 
pak doplnil hrou na basovou kytaru Jan Hanzl.
Na vystavené kolekci se podíleli tito lenové
ob anského sdružení Fotoklub Náchod: Miro-
slav Dušánek, Miroslav Kolátor, Roman Krej-
i ík, Ji í Stašek, Petr Šulc a Roman Unger.

Pod kování za ob erstvení p íchozích pat í
vedení Pekárny a cukrárny PEKO. Více infor-
mací o ostatních aktivitách náchodského foto-
klubu najdete na www.fotoklub-nachod.wz.cz.
Další výstava v této malé galerii Fotoklubu 
Náchod bude otev ena v sobotu 11.10. v dopo-
ledních hodinách a své fotografi e tu vystaví 
mladá švédská fotografka Diana Rönberg v 
rámci festivalu Labyrint konaného každoro n
v polském Klodzku. Za Fotoklub Náchod 

Petr ŠULC

HOTEL - RESTAURANT
„NA MÝT “

Bezd kov nad Metují
p ijme

KUCHA E
nadstandardní platové ohodnocení

- nástup možný ihned

tel. 777 82 83 67

Posvítí si 
na cyklisty

   Náchodská radnice uložila zajistit 
vypracování projektové dokumentace k 
vydání pot ebných povolení na stavbu 
ve ejného osv tlení cyklostezky v úse-
ku od hrani ního p echodu k í ce St e-
la a dále podél nov  p ipravované cyk-
lostezky ke státní hranici v k.ú. B loves 
a Malé Po í í v termínu do konce roku 
2008.

Hostinec Na Králíku ve Zblově
Vás zve

na Svatováclavské 
králičí hody

                   v sobotu 27.9. od 12 hodin.
                  Taneční zábava od 19 hod.

                 (hraje skupina Stanley)

rezervace na tel. 491 452 262

KAM ZAJELI, TAM BODOVALI.....
   Za átkem zá í se zú astnila z tréninková skupina Ji ího Vond ejce z Náchoda n kolika 
atletických závod . Bylo to p edevším fi nále extraligy družstev žen v T ebí i, kde za 
celou sezónu je pot eba pochválit Marcelu Vond ejcovou, sprinterku na 100 m, 200m, 
fi nišmenku štafety na 4 x 100m, Veroniku Linhartovou - 3000m ch ze, kde pomohly 
celému družstvu Hv zdy SKP Pardubice k vynikajícímu úsp chu - 4. místu družstev žen 
v celé R, ob  studentky Obchodní akademie v Náchod .
   Dále byla v Plzni zakon ena sezóna extraligových družstev muž  o udržení se v této 
nejvyšší atletické sout ži a také tam se celému družstvu Hv zdy SKP Pardubice poda ilo 
udržet v elit , kde zásluhu na krásném  celkovém 9. míst  má i dvojice z Náchoda, a to 
Jirka Vond ejc a Aleš Voborník, oba sprinte i na 400m a štafet na 4 x 100m a 4 x 400m.
   Také ješt  dorostenec Miloš Cvejn byl na závodech 2.ligy muž  v Jablonci nad Nisou, 
kde si zab hl tra  1500m za 4:13,83 min. a skon il na 7. míst .

   Nejmladší žactvo 2. t ídy- ro ník 1997 a 
mladší, si zazávodilo v Pardubicích v atle-
tickém ty boji, které se skládá ze 60m + 
600m + skoku dalekém + hodu kriketovým 
mí kem. Velice dob e si vedla Viki Hanu-
šová, která byla na 600m na 3. míst  v ase 
2:12,27 min. (ze 40 závodnic). Výborn  jí 
sekundoval Honzík Hejzlar, který dokonce 
zvít zil na této trati za výkon 2:04, 03 min. 
(z 38 ú astník ).
   Mladší žactvo - ro ník 1995-6 si zazávo-
dilo na krajských p eborech družstev na 
ŠAK Pardubice, kde reprezentoval naší 
tréninkovou skupinu Pep a Nývlt na trati 
1500m a v ase 5:52,4 min. byl celkov
na 2. míst . Jeho kamarád Št pán Št pán 
pomohl štafet  na 4 x 60m k 1. místu, byl 
pátý na 300m za as 147,7 sec. a skon il 
první ve fi nále B na 60m za 8,7 sec.
   Starší žactvo - ro ník 1993 a mladší, závo-
dilo v Ústí nad Orlicí na KP družstev a i tam 
m la ást tréninkové skupiny z Náchoda 
zastoupení v podob  Michala Kopeckého 
na trati 3 000m a v ase 10:11,24 min a bral 
druhé místo. Št pán Št pán pomohl družstvu 
na 60m i 150m k bodovým zisk m.
   Novou tvá í na atletickém stadionu a 
prvních závodech byla Ani ka Zikmun-
dová a vedla si velice state n  a na trati 
800m skon ila na 4. míst  v ase 2:53,52 
min. z osmi ú astnic.  
                              Ji í Vond ejc - trenér

starosta Jarom e Ing. Ji í Klepsa, biskup královehradecký mons. Dominik Duka a krajský 
zastupitel a lídr SSD do zastupitelstva Bc. Lubomír Franc. Text a foto  Ivan Vávra

 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

LETNÍ HRY

Prom na m sta Náchoda 
o ima náchodských fotograf     

Druhý zleva Št pán Št pán



NEBANKOVNÍ 
P J KY

Pro podnikatele, zam stnance a 
d chodce úv ry již od 6.000,-K

* žádné poplatky p edem!!
* peníze do 24 h.

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

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com
  Jan Lukáš 

- specializované  stavební činnosti

Mediálním partnerem projektu Dopln k jsou noviny ECHO

Jak jste se k této profesi dostal?
Docela náhodou. D íve jsem pracoval ve 
fi rm  zabývající se výškovými pracemi. 

asem m  p estalo bavit pracovat po sv t ,
tak jsem se za al poohlížet po n em doma. 
Dostal jsem se k jednomu soukromníkovi, 
který mimo jiné pokládá zámkovou dlaž-
bu. Od po áte ního „p idrž, podej“ jsem se 
vypracoval až k pln  samostatné práci.

Co Vám tato práce p ináší?
Když pominu materiální stránku, tak je to p e-
devším h ejivý pocit s dob e odvedené práce, 
když vidíte v jakou nádheru se dá p etvo it 
kus rozbláceného pozemku p ed domem.

Takže bychom mohli výsledek Vaší prá-
ce p irovnat k um leckému dílu?

To je velice silný výraz, ale estetická stránka 
je p i této práci hodn  d ležitá. U chodní -
ku podél domu, p ístupových schodech ke 
dve ím, vjezdu ke garáži nebo odpo inko-
vé terasy kladu d raz nejen na technickou 
stránku, jako je nap íklad dobré provedení 
drenáže i správné vyspárování a odvod 
vody, ale stále si uv domuji, že zákazník  
bude mít moje dílo  každý den p ed o ima.
Ob as je t eba lidem mali ko poradit. 
N kte í nemají jasnou p edstavu. Zkrátka je 
d ležité, aby dlažba byla nejen funk ní, ale 
aby se tvarov  a barevn  hodila k domu a 
jeho okolí.

Jaké máte cíle?
Cíl je jediný. Spokojený zákazník.

Svatováclavské 
odpoledne

  V ned li 28. zá í 2008, v Den eské státnosti, se uskute ní na Husov  nám stí v Novém M st
nad Metují již 7. ro ník Svatováclavského odpoledne, které ve 13:30 hodin zahájí hudební sku-
pina Proradost.    Po ofi ciálním zahájení, které zazní z úst konferenciéra ve 14 hodin, se ve t ech 
vystoupeních p edstaví mažoretky z Náchoda, které na letošním Mistrovství R v mažoretko-
vém sportu ve Vyškov  získaly adu titul . „Krom  vystoupení hudební skupiny Proradost, 
náchodských mažoretek a sout ží jsou zajišt ny pou ové atrakce a ob erstvení,“ uvedl Petr 
Neumann, jeden z po adatel  a dodal: „pro sout žící je p ipraveno ob erstvení zdarma.“
   V 15 hodin pozdraví p ítomné patron eského národa sv. Václav na koni a poté vystoupí 
šermí ské sdružení NOVICA se svým komponovaným programem „Zavražd ní sv. Václava, 
zemského patrona“.
   Hlavní sout ží dne je již tradi n  „B h na fošnách“ o hodnotné ceny, kterou zaštítil poslanec 
PS P R Ji í Hanuš.
„Vždy zažijeme spoustu legrace a proto a  už p ijdete sout žit nebo jen povzbuzovat, ur it
nebudete litovat,“ ekl poslanec Hanuš.
   V pr b hu odpoledne si p ítomní budou moci vyzkoušet na trenažéru nácvik resuscitace a 
nau it se adu život zachra ujících úkon  pod odborným dohledem primá e interního odd lení 
nemocnice v Broumov  MUDr. Ji ího Veselého.
Akci, kterou již posedmé spole n  p ipravili MO KDU- SL, TJ Orel a M sto Nové M sto nad 
Metují, se t ší stále v tší oblib .
   Podle církevní tradice je 28. zá í dnem, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražd n p emyslovský 
kníže Václav a to na p íkaz vlastního bratra Boleslava I., který si tak uvolnil cestu k vlád . 28. 
zá í je také dnem, kdy byli vyvražd ni Slavníkovci v Libici, což znamenalo defi nitivní potvr-
zení vlády P emyslovc .                                          red

Hostinec U STUDNY ve Studnici 
pořádá 

o víkendu 27.-28.9. 
od 11 do 16 hodin

KŮZLEČÍ HODY
a STUDNICKÉ POSVÍCENÍ 

11.-13.10.

Tel. 739 433 396 
nebo 491 435 114

PEDANT
Celoživotní vzd lávání dosp lých

* PROFESNÍ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK p i SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA, 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
 nehtová modeláž  profi make up

 akvanails  3D efekt
 UV gely .....a další odborné techniky

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD LÁVÁNÍ
v . materiálu v daných oborech

Možnost uplatn ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M sto n.Metují      

HERNA - BAR v Náchod
přijme

barmana
barmanku
Dobré platové podmínky.

Kontakt: 774 101 238

BEZPE N JŠÍ 
OLEŠNICE

    Osadní výbor v Olešnici ( ást erveného
Kostelce) vznesl v rámci jednání s M stem

ervený Kostelec požadavek na zm nu a 
dopln ní dopravního zna ení a požadavek 
na umíst ní zrcadel, která by zna n  zjedno-
dušila a hlavn  umožnila bezpe ný výjezd z 
místních komunikací (požadavek byl uplat-
n n již v minulých letech).

- zdroj ervenokostelecký zpravodaj         

SKLADNÍKA

Jaroslava Kubcová

prodejna Quelle

vam nabízí katalogy na 

sezonu Podzim/Zima 2008

Doprodej
 povlečení

 soupravy dek a 

    polštářů od 1299 Kč

 šicí stroje

 oblečeni i obuv.

Akce - el. nářadí fy Bosch.

Otevřeno Po-Pa 8,30-17,00

Telefon 491 421 944

Podrobnější informace Vám podá pan Dušek. Kontakt: 491 451 210, michal.dusek@dedra.cz

Go árova 312, Hradec Králové 
www.akcenta.cz
E-mail: radek.jarema@akcenta.cz
Tel.: +420 605 299 730

„Obchodník pro Polsko“
AKCENTA CZ, a.s. nabízí p íležitost všem samostatným, komunikativním a 
reprezentativním osobnostem stát se zam stnancem na pozici Obchodník pro 
Polsko s dobrou znalostí polského jazyka . 

Rádi bychom oslovili jak zkušené obchodníky, tak kandidáty bez znalosti 
prost edí, kte í mají zájem o práci v oblasti bankovního trhu - devizy a jsou 
motivováni nejen dobrými obchodními výsledky, ale i snahou. 

Vaší zodpov dností bude prodej devizových produkt  a klientská pé e v pol-
ském i eském jazyce.

Co nám m žete nabídnout?
- výborné komunika ní dovednosti 
- znalost polského jazyka, áste ná komunikace v eském jazyce
   ( nabízíme  zdarma kurzy v eském jazyce)
- kultivované jednání a vystupování 
- ochotu pracovat a vzd lávat se v obchodním duchu
- zkušenost s bankovními produkty – zejména deviz.produkty
  (není podmínkou)
- výraznou orientaci na výsledky a na zákazníka 
- podnikavost, energi nost, vnímavost v i pot ebám trhu, klienta, obchodní 
  sít  i spole nosti 

Co Vám nabízíme my? 
- perspektivní a tv r í práci v prestižní eské spole nosti 
- NADSTANDARDNÍ fi nan ní ohodnocení  
- polský i eský kolektiv
- produktová i jiná školení 
- seznámení a práce na bankovních i prodejních systémech
- nau íme Vás analyzovat klienta, konkurenci i trh
- podílet se na monitoringu
- možnost seberealizace a profesního r stu 
- možnost stravenek a dalších zam stnaneckých výhod

Další informace: 
Nástup je možný ihned. 
Lokalita: Hradec Králové 

(maloobchod-velkoobchod, slevy z ceníku výrobce) 
ZÁ Í - na rodinné domy od základu až po st echy!

AKCE - na vaši st echu betonové tašky BESK !!
(základní taška –r zné barvy, mat) sleva z ceníku výrobce  15%!!
Dále st echy TONDACH, BRAMAC, KM BETA, ONDULINE, 
šindele, lepenky, st ešní dopl ky, fólie, atd.- slevy z ceníku výrobce !!

Zateplení podkroví a fasád ORSIL, ISOVER, ROCKWOOL,  
    KNAUF, polystyrén, sádrokarton + dopl ky

Dále akce - doprodej! nap .:
- obklad 20x33cm, (Gres), oranž.rot., I.jakost od 130,-K /m2

- dlažby mazuvzdor. I. jak.  od 180,-K /m2

- tmely nap . akrylátový 300ml  profi                           22,-K /ks
Další stavební materiály, nap :

do zem
- beton.bedn ní, drenáže, kanalizace, NOP fólie od  27,-K /m2

zdící materiály
-  nap .: cihla plná CP 20 MPA              6,50 K /kus
             cihla lícová  MF    10,00 K /kus
             cihla sklen ná 19x19x8cm       od 49,50 K /kus
malty, tmely, fasády
WEBER TERRANOVA, KVK, Hasit až 35% sleva      
St ešní okna FENESTRA akce slevy 10% i více - dle množství.  
Komíny EKO, ná adí, železo, písky, št rky, doprava s rukou, 
výpo ty, poradenství.

P ij te, volejte, emailujte!!
Ceny bez DPH. Smluvním partner m další slevy.
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Kontakt: Stavebniny Kr ín, Žižkovo nám stí 123, (naproti zákl. škole).  
Tel.,fax: 491 475 349,  mobil.: 606 648 849, 

e-mail:probi.stavebniny@seznam.cz



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

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

Zábrodí - d ev ná chatka u lesa s vl. zahradou 1024m2 s  výhledem na rybník .......................799 000,-K
ervený Kostelec - RD - vila na lukrativním míst  se zahradou, garáží, dílnou ...................4.200 000,-K

Vestec u Ho i ek - rodinný d m se zahrádkou vhodný ihned k  bydlení ...............................1.280 000,-K
Náchod - DB 1+kk - nadstandard, centrum_dohodou, BV 3+1, ul. Bílá, plast. okna ............1.400 000,-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
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 - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidné prost edí ...................850.000,-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.

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!

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

Nástup možný ihned. Kontakt na telefon 777855455

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
P ijmeme zam stnance do skladu plošného materiálu  v 

Náchod  na trvalý pracovní pom r.

 minimáln  vyu en  znalost práce na po íta i
 pov domost o truhlá ském materiálu  

 trestní bezúhonnost ezání velkoplošných materiál

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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

GS GALEN, sdružená gynekologická ambulance

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

Ordinační hodiny a tel. číslo 491 421 625 zachovány

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

AUTODÍLNA ŠEVČÍK - PROVODOV
MECHANICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ OPRAVY VOZIDEL

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725

MECHANICKÉ OPRAVY

autodilnasevcik@seznam.cz

JAN ŠEVČÍK
 776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

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

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

VÝPRODEJ GARÁŽOVÝCH VRAT
* sek ní, zateplené s kazetami (rozm r 2500 s 2150) bílé

P vodní cena 28.000,- nyní 12.900,-
* výklopná vrata bílá (rozm r 2500 x 2100)

P vodní cena 11.500,- nyní 7.500,-

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

Výrazná sleva venkovních rolet na menší okna

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

Centrum HARMONIE
klasická a veterinární 

homeopatie, 
ájurvédská terapie 

a produkty,
rozvoj osobnosti, 
tel. 777 132 430

www.homeopatie.euweb.cz             

DVE E
OBLOŽKY

KLIKY
KOVÁNÍ

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

MONTÁŽ, OPRACOVÁNÍ



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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5. díl: Efektivní využití zakázkového software ve fi rmách
V minulém vydání novin ECHA jste se 

dozv d li základní informace o redak ních
systémech (CMS) a jejich použití. V tom-
to pokra ování naleznete n kolik fakt
a rad ohledn  zakázkového software a 
informa ních systém  pro fi rmy.

Celá ada menších fi rem a živnostník
se domnívá, že podnikový informa ní sys-
tém je n co, co se jejich podnikání netýká. 
Pod tímto pojmem si p edstavují nákladné 
aplikace s cenou v ádu mnoha milion  a 
drahým provozem.

Pravdou je, že p i ur ité velikosti 
fi rmy, obratu a po tu zákazník  se žádné 
podnikání, ale i jiná innost, bez kvalitní 
informa ní podpory neobejde. ešit tuto 
podporu pomocí software je velmi efektivní 
cesta, která šet í lidské zdroje a tím pádem 
i as a peníze.

V oblasti využití software pro ízení
fi rmy panuje celá ada mýt : informa ní
systémy jsou pouze pro velké fi rmy, banky a 
další organizace se stovkami zam stnanc ;
podnikové informa ní systémy jsou velice 
drahé, mají nákladný provoz a pot ebuji
vlastní IT odd lení pro podporu jejich fun-
gování; p i naší velikosti fi rmy to zvládnu 
u ídit v Excelu pomocí n kolika tabulek a 
vzorc  atp.

Ve skute nosti je nasazení informa ních
technologií jedním z nejefektivn jších

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

nástroj ízení. Spousta 
inností dnes probíhá 

p r o s t e d n i c t v í m 
po íta e a elektroniky. 
Od docházkového 
systému, p es emaily,  
výkazy práce, objed-
návky, fi remní do-
kumenty, fakturaci a 
celého ú etnictví obecn .

P i nasazení informa ního systému lze z 
t chto informací hodn  vyt žit, zjistit rentabil-
itu jednotlivých zakázek, vytížení pracovník .
Lze sledovat výdaje v jednotlivých oblastech 
a odhalit plýtvání nebo zneužívání fi remních 
zdroj  a celou adu dalších informací.

Cenov  nemusí být informa ní systém 
nedostupný ani pro menší fi rmu. Celá ada 
podnikových proces  je dnes již standard-
izovaná a existují ešení, která pokrývají 
v tšinu b žných fi remních proces . Jejich 
po ízení není nákladné, systémy jsou otev ené 
a lze je doplnit o moduly specifi cké pro daný 
podnik. Existují i systémy, které se platí dle 
používání tj. nap íklad n kolik halé  za klik 
na funkci atd.

as, který v nujete získání informací v 
této oblasti, se zcela jist  vyplatí. Pokud Vás 
tyto informace zaujaly, kontaktujte nás a 
navrhneme Vám optimální a efektivní ešení, 
které Vám pom že vyd lat víc.

P íšt : 6. díl: Jak zvýšit návšt vnost webu, p ední pozice ve vyhledáva ích

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 POTŘEBUJETE PENÍZE?POTŘEBUJETE PENÍZE?
Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

Tak proč si nepůjčíte?Tak proč si nepůjčíte?
   
Výše úvěru Délka splácení Výše splátky Celkem zaplatíte
  30 000 Kč 58 měsíců 770 Kč 44 660 Kč
  50 000 Kč 58 měsíců 1 250 Kč 72 500 Kč
100 000 Kč 58 měsíců 2 350 Kč 136 300 Kč
200 000 Kč 58 měsíců 4 400 Kč 255 200 Kč
300 000 Kč 58 měsíců 6 600 Kč 382 800 Kč
Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Zavolejte: 724 725 799Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Zavolejte: 724 725 799

Ve vašem dom  se „d ev nému kohoutovi“ 
ur it  líbit nebude, když... Zajistíme provád ní
protipožárních prohlídek bytových dom
prost ednictvím odborné zp sobilé osoby nebo 
požárního preventisty. Provedeme tlakovou 
zkoušku požární vody, zajistíme revizi p enosných
hasicích p ístroj . I technické prohlídky a revize 
bleskosvod  jsou samoz ejmostí. VY budete 
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

nabídka služeb p i
správ  vašeho bytového fondu

nabídka zkušeností 
   pro spole enství vlastník

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

   Fotografií Josefa Voltra 
se vracíme na náchodský 
zámek, kde první zářijový 
víkend proběhly Kurónské slav-
nosti. Historickou tradici pobytu 
vévody Kurónského, během které-
ho zámek ožíval mnoha kulturními 
akcemi, historickými řemesly, hud-
bou, tancem a divadlem, přiblížili 
návštěvníkům herci, pouliční 
kejklíři, šermíři, tanečnice i 
doboví řemeslníci.

Kulturní brožurka
   Náchodská radnice odsouhlasila spoluprá-
ci s fi rmou KINSKÝ média s.r.o., Praha 3 - 
Žižkov, která bude realizovat brožuru s plán-
kem m sta a kulturními akcemi na léta 2009 
a 2010 v etn  použití m stského znaku.
   Jedná se o komer ní barevnou brožuru, 
kde je prezentováno na titulní stran , v tex-
tové, mapové a fotografi cké ásti jen m sto
Náchod. K vlastní realizaci brožury fi rma 
nežádá žádný fi nan ní p ísp vek, pouze 
povolení použít k tisku m stský znak. kp

Rozd lení bazénových okruh
  Náchodští radní souhlasili s provedením 
pot ebných prací na rozd lení okruh  bazé-
nové vody v krytém plaveckém bazénu od
spole nosti LIFETECH s.r.o., Brno. K 
dodržení požadavku vyhlášky . 135/2004 
(na provoz a kvalitu cirkulované vody 
ve ve ejných bazénech a koupalištích) a 
požadavku Krajské hygienické stanice je 
nutné rozd lení ásti bazénové technologie 
na dva okruhy - okruh d tského bazénu a 
velkého bazénu.


