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Příští Echo vychází 10. října 2008

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

www.aremic.cz

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

GARÁŽOVÁ VRATA

www.novinyecho.cz

AKČNÍ CENY MYČEK
SPORÁKŮ i PRAČEK

  TOTÁLNÍ
LETNÍ VÝPRODEJ

Řeže jediným kotoučem ocel, hliník, plasty, 
dřevo i s hřebíky. 

AKČNÍ CENA 9.900,- Kč
+ diamantový kotouč zdarmaSv
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Štípačky na dřevo 
Woodster od 4000,-

a další stroje na 
www.okolozahrady.cz

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

Motorové pily 
Homelite od 3000,-

AKCE !!!

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

Od 14. října 2008 opět školíme

Informace na telefonu 
602589772, 495532216

www.prekos.cz   
E-mail: prekoshk@volny.cz

V  NÁCHODĚ
ÚČETNICTVÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií zahajuje od září kurzy

ANGLIČTINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

NĚMČINY
 (1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

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 
strojů

a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

PIJÁCI, BĚŽTE
DOMŮ!

   Na internetových stranách města Úpice 
probíhá anketa, která monitoruje postoj 
občanů k případnému zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejnosti. Zatím 
to vypadá, že Úpičané nejsou alkoholu na 
ulicích příliš nakloněni. V aktuálním čase 
bylo zaznamenáno 154 anketních odpo-
vědí, přičemž plných 120 hlasů se vyslo-
vovalo pro zákaz konzumace alkoholu na 
veřejnosti. (r)

   V Červeném Kostelci se usku-
tečnil již III. ročník náborového 
šachového turnaje pořádaného 
tamním šachovým oddílem 
SOKOLa. A jak jinak 
pojmenovat takový 
turnaj pro děti, než Šachma-
tík. Škoda, že agentury nepřinesly zprá-
vu, jak vlastně takový černobílý skřítek 
vypadá... (r)

„ŠACHMATÍK 
LÁKAL“

PNEUSERVIS Česká Skalice

NEJLEPŠÍ CENY zimních pneu a ráfků v akci 

„PŘEZUJTE NA ZIMU VČAS“

Akce trvá do 31.10.2008
pneuizak@seznam.cz, Tel. 732 918 500

PNEUSERVIS Jan Isák, T.G.Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina) 

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



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 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 ................................................... 120 550 EUR
Pronájem kom. objektu k prodeji, skladování, drobná výroba v Náchodě .................................................54 000,- Kč/měs.
Pozemek v Náchodě na Dobrošově, zavedená elektřina, výměra 3 902 m2 .......................................................180,- Kč/m2

Udržovaná chalupa se nachází v klidné části Jásenné poblíž 
Jaroměře. Na domku je nová střecha, komín a vodovod. Prodává 
se včetně vybavení. Dispozice: vstupní chodba, kuchyňka, obývák, 
ložnice, koupelna a WC, dále dílna, garáž, sklípek. Možnost půdní 
vestavby. Pozemek 318 m2.
                                                           Cena: 1 099 000,- Kč

Nabízíme 

stravování 

pro střední a 

malé fi rmy a 

provozovny
- cena od 45,-Kč

- rozvoz nad 5 jídel ZDARMA

tel. 728 386 034     

   V září 2008 jsme vzpomenuli 1.výročí,
kdy nás opustil pan Boris Lebedinský z 
Přibyslavi.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

 přátelé a kamarádi                 

VZPOMÍNÁME

  
 Život končí, vzpomínky zůstanou.
Před pěti lety v říjnu jsme se rozloučili s panem 
Josefem Holým z Náchoda.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a synové

TICHÁ VZPOMÍNKA
RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

    ozdoby na nehty 
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie 

TETA) NÁCHOD, tel.: 775 775 171
Gočárova 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 příležitost všem samostatným, komunikativním a reprezen-
tativním osobnostem stát se zaměstnancem na pozici Obchodník pro Polsko s dobrou 
znalostí polského jazyka . 

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

Vaší zodpovědností bude prodej devizových produktů a klientská péče v polském i čes-
kém jazyce.

Co nám můžete nabídnout?
- výborné komunikační dovednosti 
- znalost polského jazyka, částečná komunikace v českém jazyce
   ( nabízíme  zdarma kurzy v českém jazyce)
- kultivované jednání a vystupování 
- ochotu pracovat a vzdělávat se v obchodním duchu
- zkušenost s bankovními produkty – zejména deviz.produkty
  (není podmínkou)
- výraznou orientaci na výsledky a na zákazníka 
- podnikavost, energičnost, vnímavost vůči potřebám trhu, klienta, obchodní 
  sítě i společnosti 

Co Vám nabízíme my? 
- perspektivní a tvůrčí práci v prestižní české společnosti 
- NADSTANDARDNÍ  nanční ohodnocení  
- polský i český kolektiv
- produktová i jiná školení 
- seznámení a práce na bankovních či prodejních systémech
- naučíme Vás analyzovat klienta, konkurenci i trh
- podílet se na monitoringu
- možnost seberealizace a profesního růstu 
- možnost stravenek a dalších zaměstnaneckých výhod

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

ZA KVALITNÍM VZD LÁNÍM DO ACADEMIE MERCURII
Vytvořit prostředí, ve kterém si studenti budou rádi osvojovat nové 
poznatky a které bude zároveň ctít jejich individualitu, není jednodu-
chým cílem. V náchodské Academii Mercurii se tohoto cíle podařilo
dosáhnout. Studenti, kteří zde studují gymnázium, management ces-
tovního ruchu či ekonomické lyceum dosahují výborných studijních 
výsledků.

NECHYBÍ PREMIANTI
   Důkazem jsou i studijní průměry přihlášených studentů: Gymnázium 
- 1,36, management cestovního ruchu 1,66 a ekonomické lyceum 1,8. 
Nechybí pochopitelně ani „premianti“, t.j. studenti se samými jednič-
kami. Je nutno zdůraznit, tyto studijní průměry mají frekventanti školy 
přesto, že na škole neexistují klasické přijímací zkoušky. Rozhodně tak 
neobstojí argumentace typu: Soukromé školy jsou alternativou pro ty, 
kteří chtějí snadno a lehce vystudovat, byť jejich studijní výsledky jsou 
nevalné.

INDIVIDUÁLNÍ P ÍSTUP
   Pochopitelně, dosažený studijní průměr není jediným ukazatelem kvality žáků. Na střední školy přicházejí žáci různých základních škol. Záleží 
tedy na tom, jak tato základní škola žáka motivovala, jakým modelem bylo realizováno tamní vyučování apod..
   Academia Mercurii klade velký důraz právě na vybudování správného vyučovacího modelu, který umožní individuální přístup učitelů k 
jednotlivým studentům. Samozřejmě, že se tento cíl obtížně plní na jiné škole, která má například 30 studentů ve třídě. Oproti tomu mají první 
ročníky oborů Gymnázium či Lyceum na Academii Mercurii 21 studentů a ani v příštím školním roce nechce škola přijmout více než 24 nových 
zájemců.

ŠANCE I PRO P ESPOLNÍ
   Academii Mercurii v Náchodě se daří „přitáhnout“ i studenty z ostatních regionů východních Čech. Důvodem je rozvrh hodin bez odpoledního 
vyučování, které je u jiných škol často příčinou nezájmu „přespolních“ studentů. Na Academii Mercurii tomu tak skutečně není a portfolio 1. ročníku
je tvořeno ze studentů ze všech pěti okresů kraje.

STUDENTSKÉ AKTIVITY
   A co především oceňují uchazeči o studium na Academii Mercurii? Podle našich informací je to úroveň výuky cizích jazyků a také samotné pro-
středí školy.
   Studenti na Academii Mercurii nejen studují, oni se i velmi aktivně zapojují do dalších školních aktivit. Důkazem jsou dosažené výsledky ve stu-
dentských soutěžích, ať už jsou to programy Junior Achievement Teens, o.s., kde škola obsadila v národním kole 1. místo. V celostátním  nále pak 
Academii Mercurii patří čtvrtá příčka. S podnikatelským plánem - rockovým koncertem „Music for Motol“ (z 28. března 2008) byl získán i  nanční
výtěžek, který byl odeslán na konto Motolské dětské nemocnice.

WEBDESIGN I UNESCO
   Tím ovšem výčet studentských aktivit zdaleka nekončí...
Jmenujme podíl studentů Academie Mercurii na vydání kalendáře chráněných rostlin regionu Náchodsko, projektu internetového webdesignu 
LUNARIO, účast na soutěži cestovního ruchu TOP GUIDE 2008 (zde obsadila studentka školy Veronika Macháčková 2. místo). Na mezinárodní 
konferenci „Den lidských práv“ pod patronací MZ ČR a UNESCO se též mezi účastníky objevila i Academia Mercurii (pouze 8 vybraných škol v 
rámci celé ČR, konference probíhala v angličtině). V archivu školy jsou i pochvalné reference za průvodcovskou praxi studentů na hradech a zám-
cích ČR - Bouzov, Švihov, Kynžvart atd..

KLASIKA, INDIVIDUALITA, KVALITA
  S Academií Mercurii a úspěchy jejich žáků se můžete seznámit i v rámci Dnů otevřených dveří. Klasické hodnoty, individuální přístup, kvalitní 
vzdělání - tři atributy patřící k Academii Mercurii v Náchodě. (echo - pi)

HLEDAJÍ SE DOBROVOLNÍCI 
PS: ODM NA JISTÁ

Možná toho o vašem těle víte hodně. Víte, že lidský hlas má 6 oktáv a počet genů ve 
vaší buňce je deset na pátou. Víte i, že pod vrstvami oblečení hýbe vaším tělem na 600 
svalů. A propo svaly a tělesný tuk? Jak jste na tom? Možná jste s vaším tělem spokojeni a 
možná, že by se dalo ještě něco dělat, říkáte si, když uzavíráte noční přátelství s ledničkou
a oblečení se vám každý rok jaksi sráží.

Výzkum rozvoje síly
   V tom druhé případě zkuste využít projekt Lenky Fišarové, studentky tělesné výchovy 
z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem. Lenka hledá pro zpracování 
své bakalářské práce „výzkumný vzorek „ několika dobrovolníků - začátečníků (věk ani 
pohlaví nerozhoduje), kteří by po dobu dvou měsíců trénovali rozvoj síly v náchodském 
 tcentru Easy Gym (na Karlově náměstí).
Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že  tcentrum je špičkově vybaveno a poskytuje i dob-
ře vybavené zázemí. Navíc je zde připravováno zavedení nového virtuálního rezervačního 
systému, který je standardně využíván v podobně kvalitně vybavených centrech u nás i v 
zahraničí. Nový rezervační systém by neměl přinést zdražení ceny vstupného, ale maximál-
ně efektivní způsob rezervace a šetření vašeho času. Zázemí  tcentra je neustále zlepšováno 
a čeká na vás například nový kávovar atd.. Ale zpět k  bakalářské práci Lenky Fišarové, jejíž 
smyslem bude posoudit vliv cíleného tréninku na rozvoj svalové soustavy lidského těla.
Nestanou se z vás možná olympionici v silových disciplínách, ale pokud máte chuť něco s 
vaším tělem udělat a nevíte, jak na to, je to pro vás ideální příležitost zacvičit si bezpečně
pod odborným vedením, minimalizovat tím osvojení špatných návyků a dostat se i do 
literatury, byť v této chvíli představované jen bakalářskou prací. Ve vašem těle je 600 sva-
lů. Zkuste je probudit, formovat postavu, získat nové sebevědomí a vytáhnout příští rok 
k vodě ty staré plavky, co se letos záhadně srazily. Odměna pro vás jistá: více síly, lepší 
sebevědomí, místo tuku svalová hmota. /MB/
Kontakt: V případě, že se cítíte projektem výzkumu svalové síly osloveni a máte chuť si v 
Náchodě zacvičit na „oltář vědy“, kontaktujte Lenku Fišarovou na telefonu 777 198 417 
nebo elektronicky zacnihned@seznam.cz. 

NÁBYTEK
SMRK

SMRKOVÉ POSTELE
Postel 200 x 90 cm

za 2 290,00 Kč včetně DPH
Dvoupostel 200 x 180 cm 

 za 5 690,00 Kč včetně DPH 
(CENY VČETNĚ PEVNÉHO ROŠTU)

Hostovského 247, Hronov
tel.: 491 482 484, 777 273 505

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.



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

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

STŘECHY
provedeme práce:

* pokrývačské * klempířské
* malby a nátěry * zednické 
* tesařské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

„PŘESTANEME VYBÍRAT POPLATKY V KRAJSKÝCH NEMOCNICÍCH„PŘESTANEME VYBÍRAT POPLATKY V KRAJSKÝCH NEMOCNICÍCH 
OD DĚTÍ A SENIORŮ...“ ŘÍKÁ LÍDR KANDIDÁTKY ČSSD DO VOLEBOD DĚTÍ A SENIORŮ...“ ŘÍKÁ LÍDR KANDIDÁTKY ČSSD DO VOLEB 

DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Bc. LUBOMÍR FRANCDO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Bc. LUBOMÍR FRANC
* Pane Franci, co je zásad-

ně špatně na vybírání 
poplatků od dětí a senio-
rů v krajských nemoc-
nicích?
- V posledním období 
dochází k podstatnému 
zhoršení životních pod-

mínek běžných občanů v 
naší zemi. Negativní dopady 

vládních reforem jsou citelné, došlo k poklesu 
reálných mezd. Enormně rostou ceny energií, ben-
zinu, potravin, zdravotních poplatků, roční inflace 
je 7%ní. Tzv. daňová reforma přidala další peníze 
pouze jedné desetině nejbohatších občanů.
Za této situace chce ČSSD v kraji pomoci přede-
vším rodinám s  dětmi a seniorům. A to tam, kde 
to po úspěšných volbách bude možné - tj. „odpuš-
těním“ poplatků v krajských nemocnicích.
 Každý z nás platí daně, stát si vybírá svá procenta 
z každého zboží či služby, platíme i zdravotní a 
sociální pojištění.
Proč tedy máme, již jednou zaplacenou službu, 
platit znovu a proč ji mají platit především ti, kteří
nemají možnost si sami vydělávat?
* Až po vyhraných krajských volbách odstraní 
sociální demokracie vybírání poplatků od těch-
to věkových skupin, nebudou chybět v systému 
peníze?
- Jsem přesvědčen, že v systému peníze chybět
nebudou. Zdravotnictví totiž není ve finanční 

krizi, na účtech zdravotních pojišťoven „leží“ 
několik desítek miliard korun. A co se týká roz-
počtu kraje, půjde ročně o částky několika milionů
korun. A pak si musíme říci, co jsou priority kraje 
- zda je to například zbytečné vybudování nového 
sídla kraje za více jak 1,5 mld. korun nebo zajiště-
ní zdravotní péče pro děti a seniory.
* Kromě tématu poplatků veřejnost hodně hovo-
ří i o špatné dostupnosti pohotovostní lékařské 
péče. Má i pro tuto oblast sociální demokracie 
připravena nějaká efektivní řešení?
- Po volbách chceme krajské nemocnice převést 
- dle platného zákona - na veřejné neziskové orga-
nizace. Zdravotní péče v  nemocnicích je veřejnou 
službou, a proto ji budeme podporovat i z roz-
počtu Královéhradeckého kraje. Z tohoto pohledu 
je naším cílem i zavedení lékařské služby první 
pomoci ve všech krajem řízených nemocnicích, 
finančně podpoříme i vznik zubních pohotovostí. 
Navíc v krajských nemocničních lékárnách bude-
me usilovat o výdej léků s jednotným doplatkem.
* Budete hledat i možnosti navýšení mzdových 
prostředků pro pracovníky ve zdravotnictví?
- Jsem si vědom problému nedostatku pracovníků
ve zdravotnictví - především zdravotních sester, 
lékařů i pečovatelek. Tato skutečnost ohrožu-
je kvalitu poskytované péče i v nemocnicích 
v Královéhradeckém kraji. Jedním z hlavních 
důvodů je nízké mzdové ohodnocení této nároč-
né práce i snižování reálných mezd v posledním 
období. Proto budeme usilovat - je to i v našem 

NA ZÁMKU....
 .....v Ratibořicích můžete až do 31.října
2008 navštívit výstavu fotogra í nazvanou 
LOTYŠSKO, ZEMĚ BLÍZKÁ. Prostřednic-
tvím fotogra í se seznámíte se zajímavost-
mi někdejšího Kuronska, rodné země Petra 
Birona, vévody Kuronského a jeho dcery 
Kateřiny  Vilemíny, vévodkyně Zaháňské.

 .... nabízí zájemcům
* čtvrtek 9.října od 14.00 
- posezení u videa 
Velikonoční ostrov - tajemní svědkové
Gaskoňsko - ve stínu Pyreneí
* čtvrtek 16. října od 14.00 
- posezení u videa
Neklidné srdce AFRIKY, KYKLÁDY - 
rodiště bohů
* čtvrtek 16.října od 14.00
- posezení u videa
  Se Slávkem - TUNISKO
* čtvrtek 23.října od 14.00 
- posezení u videa
  VZPOMÍNKA NA TAJNÉ VÝLETY
* čtvrtek 30. října od 14.00 - Mgr. Marie 
Sobotková beseda s ředitelkou knihovny -
 MĚSTSKÁ KNIHOVNA VČERA, DNES 
A ZÍTRA                

SENIOR KLUB 
v Náchodě...

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

Švédská tepelná čerpadla Montážní 
a servisní firma

TEPELNÁ ČERPADLA

Zpracování úvodní studie zdarma!

TANEC JE PŘÍBĚH VYPRÁVĚNÝ MUŽEM A ŽENOU
říká jedno okřídlené rčení. Ale aby byl vyprávěn dobře, s elegancí a noblesou, je zapotřebí
tréninku. Malý pohled do tanečního zákulisí nám nyní zprostředkuje pan Petr Lázňovský z 
tanečního klubu ROUND DANCE z Náchoda, který byl tak laskav, že přijal pozvání ke krát-
kému rozhovoru pro noviny ECHO:
* Pane Lázňovský, na jaké tance se specializuje váš 
taneční klub?
- V našem klubu tancujeme jak standardní tance (Waltz, 
Foxtrot, Quickstep,Tango) tak i latinskoamerické (ChaCha, 
Rumba, Samba, Mambo, Bolero, Jive, Paso Doble).
Jde o tance pro radost a zábavu, ne soutěžní a scházíme se 
celoročně.
* Prozradíte nám, jaký je váš nejstarší tanečník či taneč-
ní pár?
- V současné době jsou členové našeho klubu středního i 
důchodového věku. Tomuto druhu tance je možné se věno-
vat prakticky v každém věku, nejsou výjimkou tanečníci ve 
věku 10 i 70 let.
* Jaké existují v současnosti taneční novinky?
- Jedinými novinkami jsou melodie, kdy vedle klasických 
z 60.- 80.let vznikají choreogra e i na současné populární 
skladby.
* Je možné se tanec naučit v každém věku?
- Určitě ano, protože tanečníci jsou v průběhu tance 

vedeni slovní nápovědou. Věk nehraje vůbec roli, chce to jen mít chuť, trošku pohybové-
ho nadání a citu pro rytmus. Není podmínkou ani absolvování tanečních. Většina členů
se tomuto tanci věnuje už dlouho a věřím, že zaujme i další, kterým se stane doživotní 

závislostí.
* Kde se mohou na Vás zájemci o tanec 
nakontaktovat?
- Nejlépe bude, když se přijdou podívat 
přímo do sokolovny Náchod, kde i v říj-
nu pořádáme nábor nových členů každou 
středu od 17:30 hod., sraz u bočního vchodu 
na dvoře. Nejde o jednorázový kurs a cena 
je příznivá.
Bližší informace též rádi podáme na telefonech 
736 102 387 a 737 328 261 (večer).
* Mají v současné době větší zájem o tanec 
muži či ženy, chlapci či dívky?
- Bohužel, tanečníků je stálý nedostatek a i u 
nás máme stále víc tanečnic. Je škoda, že se 
doposud nenašlo víc zájemců, protože u nás si 
nejen zatančí, pobaví se a poznají nové přátele 
a kamarády, ale i zlepší náladu a vyčistí hlavu 
od běžných starostí.

za rozhovor poděkoval Mirek Brát

volebním programu - o navýšení mzdových prostředků
pro pracovníky ve zdravotnictví z  krajského rozpočtu.                                              

(echo - pi)

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%

NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 textilní rolety  těsnění 

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

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

Firma Czech BaB s.r.o. Strnadova 48, 547 01 Náchod

nabízí k prodeji prací prášky

PERSIL - UNIVERZÁL a COLOR 

baleno v papírových krabicích po 6,375 kg
 obsahuje formuli proti zašednutí prádla, tvorbě vodního kamene a 

     odstranění skvrn

 optimální kombinace nejlepších účinných látek a technologií pro 

     zářící čistotu, kterou můžete vidět, cítit na dotek a cítit její vůni

SOFTLAN koncentrovaný avivážní prostředek

 pro změkčení a snadné žehlení prádla

 dlouhotrvající vůně, chrání vlákna

 7 vůní, baleno po 1 litru

Vše originál německá výroba a kvalita, na 

kterou se můžete spolehnout!
Volejte, objednávejte na: 491 427 016, 602 649 290

E-mail:  czech.bab@tiscali                        maloprodej - velkoprodej               

DOMACITECHNIKA.CZ

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

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

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

Doprava zdarma.
Servis zajištěn.

Skladem.
Záruka 2+2 roky.

VyrobenéVyrobené
 v Německu v Německu

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

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

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

Provádíme ekologickou 

likvidaci vozidel 

s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

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

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 

IČ:25923196, Duhová 269, Náchod
přijmeme

☞☞ ZEDNÍKY ZEDNÍKY
s praxí do HPPs praxí do HPP

taktéž příjmeme taktéž příjmeme brigádníkybrigádníky
 nástupní bonus až 10.000Kč

(splatný po ukončení zkušební doby)

 Další zaměstnanecké výhody (za 
naše zaměstnance platíme penzijní a 

životní pojištění) 

 kontaktní osoba Petr Čáp, 
tel. 731 598 952, ziva@email.cz

9 -18

MEDIASERVIS s.r.o.
hledá

DORUČOVATELE PRO 
ROZNÁŠKU DENNÍHO TISKU

* pěší doručování: 
Bohuslavice n.M.,

Nové Město n.M., Nahořany n.M.

* pro rozvoz + doručování
 (vlastním autem):

okolí Nového Města n.M., okolí Nového Hrádku

Práce je v ranních hodinách 
(pondělí až sobota), vhodné jako přivýdělek.

Info: Doručovací středisko,
Hrašeho 15, 547 01 Náchod

TEL.:491 422 337, 
602 687 833, 724 006 879

 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

Přijmu pro stavbu 

dřevěnných domků

tesaře 

zedníka 

sádrokartonáře

na ŽL i zaučeného.

Tel. 603 525 531   

Drobné svářečské práce aj.

provádí 

AUTOOPRAVNA - ZÁMEČNICTVÍ

Náchod - Babí
TEL.:605 936 706  
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

ZIMA 2008/2009 - ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZIMNÍ DOVOLENÉ  ZA SLUNÍČKEM  
Výhodné slevy za včasný nákup do 30.10.2008, děti až do 15 let zdarma. 

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

****
V prodeji již zájezdy na rok 2009 od CK VTT –specialista na Řecko.

Slevy až 13% do 30.10.2008 a zaplacení zálohy 50%. Také zájezdy od CK Wicomt – specialista na Bulharsko.
Slevy až 20% z cen  2008 a záloha pouze 2.000,-Kč. Předprodej letní sezóny od CK Fischer  - záloha jen 990,-Kč, nabídka platí do 15.10.2008

****
!VELKÝ VÝBĚR LAST MINUTE ZÁJEZDŮ!

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

****
Divadlo Ta Fantastika – muzikál Carmen – Sobota 1.11. 2008 od 19h. 

V hlavní roli Carmen se představí Lucie Bílá. Cena vstupenky dle kategorie a včetně dopravy 1.040,-Kč/ 1.140,-Kč.
****

Národní divadlo – činohra LUCERNA – 16. 11. 2008 od 14:00. Nová premiéra hry od Aloise Jiráska, hrají: Taťjana Medvecká, Vlasta Chramostová, David 
Matásek a další… Cena: 700/600/550,- Kč dle kategorie vstupenek + doprava

****
Divadlo Kalich – nový český muzikál TOUHA – 14. 12. 2008 od 14:00 Lucie Vondráčková a další v upravené verzi filmu Kvaska! Po představení 

procházka vánoční Prahou! Cena: 1149/1049/949/849,- Kč dle kategorie vstupenek + doprava
****

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

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

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 1.10.2008 výběrové říze-
ní na zjištění zájemce o kou-
pi majetku: rodinného domu 
č.p.33, stavební parcely č.38 
a zahradu p.č. 61 v k.ú. a obci 
Sendraž. Podrobnosti o nabíze-
ném majetku získáte na webo-
vých stránkách www.uzsvm.cz, 
úředních deskách obce Sendraž 
a městských úřadů okresu a na 
tel.č. 491 443511.

KAMIL STŘIHAVKA V 
ČERVENÉM KOSTELCI

   V sobotu 11.10. se v 19.30 hodin v Divadle J.K.Tyla 
uskuteční koncert „bohéma, rockera i muzikálového 
zpěváka“ Kamila Střihavky. Jeho vystoupení doprovodí 
kapela Leaders. Zajistěte si včas vstupenky! Předprodej 
vstupenek v prodejně tabáku DALI, ul. Sokolská Červený 
Kostelec, nebo jednu hodinu před koncertem v pokladně 
divadla. Cena vstupného 220,-Kč.

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.

FRÉZAŘE KOVŮ

STROJNÍ NÁSTROJAŘE

SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

SOUSTRUŽNÍKY

informace 774 000 524

Nový Elton a.s.
v Novém Městě nad Metují  přijme do 

třísměnného provozu

ÚČETNICTVÍ
Dlouholetá praxe. 

Nezávazně a zdarma 
vám vyhotovíme cenovou 
nabídku našich služeb. 
email: ucetnictviJB@seznam.cz, 

tel. 777 82 10 55

Přijmeme

PRODAVAČKU/ČE
pro prodejnu nářadí v Náchodě

 Nástup dle dohody  Výhodná 
pracovní doba  Dobré platové 

podmínky

Tel: 602 451 900  



Náchod, Českých Bratří 89
přijme do pracovního poměru

KREJČOVÉ, 

ŠVADLENY 

NEBO ŠIČKY

Nabízíme práci v novém 
příjemném prostředí, 

ve výborném kolektivu 
a dobré platové ohodnocení.

V případě zájmu volejte: 
602 138 218

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

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

 týmový přístup  slušnost a bezúhonnost  důkladnost a spolehlivost

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

Skladník

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: Petr Michalec, tel. 491 467 072, p.michalec@boltjes.cz

25% SLEVA NA VEŠKERÉ VÝROBKY  L´OREÁL
Kontakt: 774 255 893

50% SLEVA NA VEŠKERÉ KOSMETICKÉ SLUŽBY
Objednání na tel.777 824 739

PODZIMNÍ AKCE 
L´OREÁL

Komenského 1472, NÁCHOD
(vedle čínského bistra)

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
do zavedeného regionu východních ech

POŽADAVKY:  komunikativnost a obchodní dovednosti s praxí výhodou  znalost práce na PC 
časová  exibilita  ochota cestovat řidičský průkaz min. skupiny B

NABÍZÍME:  služební auto  mobilní telefon  PC  nadprůměrné  nanční ohodnocení shora 
neomezené  produktová a obchodní školení  podpora silných partnerů

MECHANIK PNEUSERVISU
NÁPLŇ PRÁCE:  osobní, nákladní a mobilní pneuservis, opravy pneumatik

POŽADAVKY:  výuční list, řidičský průkaz sk. B  příjemné vystupování, časová  exibilita, 
samostatnost  pozitivní přístup k práci

NABÍZÍME:  zajímavé  nanční ohodnocení  perspektivní a stabilní zaměstnání    v moderním 
servisu. 

Nástup po dohodě.KONTAKTY: JOPECO spol. s r.o., U Cihelny 1751, 547 01 Náchod Ing.Tomáš 
Brandejs, obchodní ředitel, strukturovaný životopis zasílejte na email: tomas.brandejs@jopeco.cz

PŘIJMEPŘIJME

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
Dynamicky se rozvíjející společnost přijme v rámci  rozšiřování svých dalších 

aktivit v obchodní činnosti:

Key account managera pro obchodní 
et zce a zahrani ní obchod

 Min. SŠ vzdělání  výborná znalost NJ, příp. i AJ
 výborné komunikační schopnosti

 schopnost systémové a kreativní práce ŘP skup.B

Nabízíme zaměstnání v kolektivu mladých lidí v dynamicky rozvíjející se společnosti.
Možnost vzdělávání, týden dovolené navíc, osobní automobil, příspěvek na životní a 

důchodové pojištění, důvěra a zázemí stabilní a prospektivní společnosti.

Písemné nabídky se životopisem zasílejte na adresu:
AGRO CS a.s. Anna Fejklová, Říkov 265, 552 03 Česká Skalice 

fejklova@agrocs.cz

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

PŘÍJMEME
SERVÍRKU 
- ČÍŠNÍKA
DO ZAVEDENÉ PROVOZOVNY V DOBRUŠCE

INFO: 777 650 550, 724 037 407

P ijmeme vyu enou
kucha ku.

Tel. 728 386 034

Fa. Wear cz, přijme

PRODAVAČKU 
na částečný prac.poměr.

Info tel. 608219982.

Přijmu

 PRODAVAČKU 
do prodejny květin v Hronově
nástup možný ihned    vyučení výhodou

tel: 724 173 560



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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODŘEZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNŮ

STAVEBNINY
DANTON

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

ZDARMA zpracování cenových nabídek.

Možnost využití dopravy s hydraulickou rukou
Kde nás najdete

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

DANTON
Dolní Radechová 273

AUTOOPRAVNA 

PEZA
Petr Záleský

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

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

    JOHN BEAN
klempířské práce, rovnací 

    rám AUTOROBOT
prodej náhradních dílů 

    na vozy všech značek
odtahová služba
pneuservis   

HLEDÁME MAKLÉŘE
pro Královehradecký a Pardubický kraj
Staňte se součástí týmu realitních makléřů Realitní společnosti

České spořitelny

Požadujeme:
spolehlivost
komunikativnost
kreativní myšlení
pracovní nasazení

Nabízíme
hlavní pracovní poměr
spoluprácei na ŽL
vysoké výdělky až 70% z provize
bonusy: telefon, notebook,auto

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222 

   Střední škola propagační tvorby a 
polygra e ve Velkém Poříčí je bezesporu 
jednou z dynamicky se rozvíjejích vzdělá-
vacích institucí v našem regionu. Udělali 
jsem rovinou času pomyslný řez, abychom pro Vás zjistili to aktuální, to, co v pěti příkladech v životě
školy ukazuje, že tady mají učitelé i žáci pomyslných „pět pé“ opravdu pohromadě:

ŠKOLSTVÍ JAKO MARKETING

za prvé... Česká marketingová společnost posoudila projekt rozvoje školy a jeho realizaci a nominovala 
ředitele školy Mgr. Rudolfa Volhejna na marketéra roku 2007. Mezi deseti nominovanými nbyl ředitel 
školy jako jediný zástupce z oblasti školství.

PĚT „PÉ“ PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 
PROPAGAČNÍ TVORBY A POLYGRAFIE

NEŽ BOŘIT JE LEPŠÍ TVOŘIT
za druhé      Kreativitu zdejších studentů prezentuje výstava studentských prací na Univerzitě v Hradci 
Králové

NEČEKÁME NA GODOTA, ČEKÁME NA STROJ
za třetí... Škola čeká na výsledek schvalovacího procesu projektu z regionálního operačního programu 
na podporu rozvoje spolupráce  rem se středními školami a rozvoje inovačních aktivit v regionu. V 
programu je žádáno o podporu vybavení polygra ckých dílen čtyřbarvovým tiskovým strojem. Strojní 
vybavení má velký význam pro osvětovou činnost školy. Studenti zajišťují tvorbu a tisk zakázek pro 
obce, spolky zahrádkářů, včelařů a hasičů a tisknou propagační materiály i pro ostatní školy regionu. V 
srpnu zde byla například dokončena kniha vydaná k 650. výročí města Rtyně v Pokrkonoší.

TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI
za čtvrté...Začátek školního roku byl zahájen s naplněnými třídami. Krédem pro školní rok je „disciplí-
na“. Zaměstnavatelé mnohdy kladou před odborné znalosti a dovednosti schopnost akceptovat  remní 
řád.

NA JARMARKU NÁS BUDE VIDĚT

za páté... Škola se aktivně účastní propagace Školského jarmarku 2008, prezentace středních
škol zřízených Královéhradeckým krajem, která se uskuteční v sobotu 4. října na Pivovarském 
náměstí v Hradci Králové.  Všech „pět pé“ pohromadě: Střední škola propagační tvorby a 
polygra e Velké Poříčí www.ssptp.cz

ZEUS,s.r.o.,člen obchodní sítě
Realitní společnost České spořitelny,a.s.,

kontakkní osoba: Aleš Šroll,mobil: 725 646 413 nebo e-mail: ales.sroll@zeus-pa.cz



* Prodám starožitnou pískovcovou sochu - v. 100 
cm, Tel. 739 672 206
* Prodám zachovalé piano pro výuku dětí, cena 
dohodou. TEL.:608 653 782
* Prodám vykrmená prasata, cena 35 Kč/kg, selata 
do výkrmu cena 60 Kč/kg. Tel. 776 191 392
* Prodám lednici zn. CANDI s 3 poschoďovým
mražákem, v záruce. Pův.cena 8899,-Kč NYNÍ 
4500,-Kč. Stěhování. TEL.:739 694 354
* Prodám použité bílé plné dveře, 80 P. Tel. 602 
103 775
* Prodám zachovalý, funkční kotel na plyn z důvo-
du přechodu na TP. Do provozu v r.1993, výkon 31,5, 
roční revize. TEL.:724 004 448
* Prodám vykrmená prasata, živá váha 35 Kč/kg,
v půlkách 55 Kč/kg + droby zdarma, jehněčí maso 
120 Kč/kg, krmeno beze směsi. Volat po 21 hod. na 
tel. 607 950 500
* Prodám elektrický mandl, tovární výroby š.válce 
150 cm - 2500,- Kč. TEL.:603 266 454
* Prodám stavební vrátek s klecí - 3000,-Kč.
TEL.:603 266 454
* Prodám starý zahradní stolek, 3 židle, lavičku - 
vše 500,-Kč. TEL.:498 603 534 po 16.hodině.
* Prodám nový sportovní kočárek pro panenku s 
přenosnou taškou a kabelkou - nevhodná výhra. Tel. 
736 262 118
* Prodám péřovou prošívanou deku. Je po vyčiště-
ní a nepoužívaná. Cena dohodou. Tel. 736 262 118
* Prodej dřevěných briket. Za zaváděcí cenu 1 Kg 
- 4,20! Stánek v Bělovsi směrem k bývalé Sempře
nebo k nynější  rmě Marco Polo (nábytek). Tel: 776 
360 393
* Prodám 4 kusy teplovodních radiátorů Kora-
do-Radic. Délka 2 m, dvojboké, velmi zachovalé, 
nepoužité. Cena 1500,- Kč za kus. Tel.: 604 265 
998.

RŮZNÉ

* Pronajmu garáž v Bělovsi pod můstkem, suchá, 
elektřina. TEL.: 605 92 25 84                    
* Nabízím za posekání zahrady možnost bezplat-
ného využití od příštího roku. Velké Poříčí. Tel. 607 
615 412

* ŠPANĚLŠTINA - pro pokročilé konverzace s 
rodilým mluvčím. Tel. 602 101 207, e -mail: espa-
na.chec@worldonline.cz

* Nabízím uložení sutě ZDARMA. TEL.:603 234 571
* Pronajmeme garáž v Náchodě - blízko Hotelu 
Hron, elektřina, nejvyšší nabídce. Tel. 737 013 189 
nebo 604 576 310
* Snažíte se zhubnout? Nejde vám to? Přijďte k 
nám, my vám poradíme. Individuální poradenství 
pod vedením licencovaných poradců. Jen pro serióz-
ní zájemce. Tel. 605 844 735, e-mail: hubnetesvero-
nikou@seznam.cz
* ŠPANĚLŠTINA, ANGLIČTINA - soukr. výuka v 
Náchodě. Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 737 877 468
* Svědomitá, bezúhonná, kvali kovaná učitelka MŠ 
s dlouholetou praxí od 1.10.2008 pohlídá Vaše dítě
(děti). Broumovsko a Police n.M.. TEL.:605 145 004

* Nestíháte? Jste příliš vytížení? Nezoufejte! Je 
tu řešení. práce určitého druhu: * nakoupím, vype-
ru a vyžehlím * uklidím, vyluxuji, setřu podlahu, 
vyčistím okna * provedu generální úklid * uvařím
oběd, připravím večeři a nachystám i svačinu * 
pohlídám, zabavím i připravím vaše děti do školy 
- praxi s hlídáním samořejmě mám * natřu plot, 
zahradní nábytek, okna * poseču trávník, postarám 
se i o skalku a záhony * pomohu i starším občanům
* a co vaši domácí mazlíčci - ani to není žádný pro-
blém * ostatní práce dle dohody. Volejte kdykoliv 
724 924 930

KOUPĚ

* Po dohodě nařežu - naštípu hydraulickou štípač-
kou dříví. tel. 724 11 58 55
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v jakém-
koliv stavu i příslušenství. Slušné jednání platba v 
hotovosti. Tel. 603 549 451
* Koupím staré hračky a hudební nástroje. Tel. 776 
139 418

* Provedu odhad vašich poštovních známek a 
pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, odzna-
ky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593

* Pronajmu nebytové prostory vhodné pro kance-
lář nebo prodejnu v Novém Městě n.Met - Vrchoviny, 
cca 80 m2. Tel. 602 65 75 60
* Zajišťujeme osobní asistenci pro klienty různého
věku. Vy si určíte kdy k vám asistent přijede a na jak 
dlouho. Koupání, pomoc při osobní hygieně, dopro-
vody, rehabilitace, pedikůra. 85 Kč/1 hod. Lze hradit 
z příspěvku na péči. Tel. 491 520 308, 739 439 063
* Přijmeme lektory cizích jazyků. TEL.:603 508 779

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledám zkušeného řidiče pro rozvoz novin.1krát 
týdně.Trutnovsko. (žl.,větší auto) Tel.731 186 806
* Studenti pozor! Hledáme 8 studentů na provádění

* Pronajmu garzonku na Běloveské ul. v Náchodě,
nájem 2800 Kč + inkaso. Kauce 10.000 Kč. Tel. 737 
359 420 volat mezi 15.00-20.00
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na vlastnictví 
nezáleží. Tel: 739 486 403
* Prodám DB 3+1 v Náchodě na sídlišti u nemoc-
nice.V 3 NP 80 m2,balkon,část.rekonstrukce bytu a 
kompletní oprava celého domu.Cena k jednání,volný 
po dohodě.Tel: 608 23 23 11.
* Pronajmu garsonku 30 m2 v Novém Městě nad 
Metují po rekonstrukci. Dům je zateplen. Při nástupu 
kauce 15000,-Kč. Tel: 608 323 373

NEMOVITOSTI

* Nabídněte chatu, chalupu, dům k trv. bydlení na 
klidném místě, u lesa, u vody, cena otevřená, okr. 
NA,RK,TU Tel.: 608 667 734
* Koupím dům k rodinnému bydlení nebo k rekre-
aci na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Sháním rodinný dům v Náchodě a okolí do 10 
km. Tel.: 737 454 805
* Hledám pronájem menší chaty, nebo zahradního 
domku v Náchodě či blízkém okolí. Tel.: 777 699 
399 po 16-té
* Sháníme ke koupi rodinný dům v Novém Městě
n/Met. Vyšší cenu respektuji. Tel.: 608 883 012
* Nabídněte ke koupi chalupu do 2mil. v předhůří
Orlických hor. Tel.: 607 939 657
* Koupím chatu nebo chalupu na Náchodsku. Tel.: 
603 149 460
* Prodám na Kramolně RD 4+kk podsklepený s 
garáží, zahrada o výměře 1250 m2, cena 1.690.000 
Kč. Možnost výrazné slevy. Tel.: 608 245 634
* Prodám slunný stavební pozemek v Horní Rade-
chové o výměře cca 1500 m2, inž. sítě na hranici 
pozemku, cena dohodou. Tel. 777 835 205
* Pronajmu v centru  Červ. Kostelce nebytové 
prostory 52 m2 a 53 m2 - i jednotlivě. Vhodné pro 
obchod, kanceláře. Tel : 721 949 453
* Nabízíme k prodeji pozemky v Bohuslavicích 
u N.Města n.M. určené k výstavbě RD,na pěkném
místě,v blízkosti centra,sítě do 50m.Cena: 390,-Kč/
m2.Tel.602 204 002-Ideal Reality.

* Pronajmu řadový RD 5+1 s garáží v České Ska-
lici - dlouhodobě, nájem 6500 Kč + inkaso. Tel. 603 
268 990
* Pronajmu rodinný domek 3+1 v České Skalici, 
centrum města, zahrada, dvorek. Kauce 20 tis.Kč,
nájem po dohodě. TEL.:777 822 668
* Pronajmeme nebytové prostory v Dolní Rade-
chové u Náchoda, užitná plocha 460 m2, pro drobnou 
výrobu a skladování, nové elektro včetně 380V, par-
kování u domu. Cena:11.000,-Kč/měs. Tel.602 204 
002-Ideal Reality
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč.
TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, 
cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 
233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se nachá-
zí v blízkosti Plusu a centra města Hronov.Jeden 
byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu určitou a 
druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neurčitou, zbylé 
dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 
2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 
268 500, 775 061 233
* Prosím nabídněte k prodeji RD nebo byt v Novém 
Městě n.Met., Náchodě,Dobrušce nebo okolí.Děkuji.
Tel.724 869 259
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2

cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-
mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem o 
rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Koupím RD nebo chalupu na klidném místě
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodám rodinný dům v Náchodě blízko centra. 
Tel. 774 433 770 RK nevolat.
* Koupím stavební parcelu v Novém Městě nad 
Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 73 43 45
* Prodám stavební pozemek cca 300 m2 v Nácho-
dě, slunné místo, svažitý terén, inž. sítě. Zn. nejvyšší 
nabídce. Tel. 604 300 401 večer.
* Pronajmu ev. prodám malou zahradu s chatou 
(nutné opravy) na slunném místě na okraji Náchoda, 
na kopci. Cena dohodou. Tel. 604 734 854 večer
* Prodám větší RD v Horní Radechové. Možnost 
využití k bydlení či vybudování penzionu. Celková 
plocha pozemku je 1230m2. 1.450 000,- Tel: 725 646 
413

PRODEJ
* Prodám plyn.kamna GAMAT 4000 - WAB - lev-
ně. TEL.:491 424 489
* Prodám zelák, obsah 40 l, cena dohodou. Tel. 490 
504 723
* Prodám dvoukolový vozík - rozměru 70x45 cm, 
cena dohodou. TEL.:490 504 723
* Prodám lednici s mrazákem BOSCH, v. 155 cm, 
stáří 2 roky, nový model, LEVNĚ , tel. 739 672 206
* Prodám levně smrková prkna. volejte po - pá: od 
13 do 17 hod. Tel.737 211 973
* Prodám zachovalou rohovou kuchyň. Více info. 
na tel. 777 835 205

* Prodám zavedenou tra ku v Náchodě - u hlav-
ní komunikace, se stálými zákazníky, cena 230 
000,-Kč. Tel. 723 273 819

* Prodám dvoje starožitné podlahové hodiny, 2 - 
závažové, v chodu, v. 210 cm, tel. 739 672 206
* Prodám myčku nádobí AEG Elektrolux FAV-
50870, koupenou 8. 11. 2007, ještě v záruce (do červ-
na 2008 málo používanou, od června 2008 nepouží-
vanou) za Kč 9 190,--. TEL.:731 719 308

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

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

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

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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

* Inv.důchodce 58 let hledá ženu sdílnou, co by 
chtěla kluka s dílnou. Může být i mamina - holky, 
kluka, mimina. Hodnou, milou, důvěřivou, ne háda-
vou a hašteřivou. Ženu chci mít pro radost, ostatního 
bylo dost. TEL.:605 936 706 Pepík

BYTY

* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1, 70m2 v 
Novém Městě nad Metují. Kauce 20000,-Kč. Volný 
od 1.12. tel 608323373
* Prodám byt 3+1 v Náchodě na Plhově. Tel: 774 
856 069. RK nevolat! Cena 980 000 Kč
* Pronájem bytu 2+1 Náchod-Běloves v přízemí
RD o rozloze cca 75m 2, včetně zařízení s vlastním 
vstupem. Přístřešek pro os. automobil ve dvoře. Vrat-
ná kauce 12000KČ. Nájem 4600KČ + el.energie. 
Možnost O2 TV a internetu. Volný ihned. +420 776 
578 827
* Prodám byt 2+1 ve vlastnictví v Náchodě.
TEL.:602 110 736
* Hledáme byt 1+1, 2+1 v Náchodě, České Skalici a 
okolí. TEL.: 608 66 77 34
* Prodám družstevní byt 1+1 v Náchodě na Brance. 
Cena: 849 000,- Kč. Tel.  777 602 884
* Koupím byt (i družstevní) 2+1 nebo 3+1 v Nácho-
dě. Tel.: 603 45 35 15
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Náchodě. Kauce. 
Cena: 5 000,- Kč/měs. + služby.    Tel. 774 311 404
* Pronajmu byt s balkonem 1+4, v OV, v Náchodě
- Plhově s částečným zařízením. Volný od listopadu 
2008. Cena 5000,-Kč + 4200,-Kč inkaso. Požadova-
ná kauce 20 000,-Kč. Tel. 602 42 48 50
* Vyměním stylový DB 2+KK po celkové rekon-
strukci v Novém Městě, za byt 3+1, příp. RD v 
Novém Městě nebo blízkém okolí. Rozdíl ceny 
doplatím. Tel. 737 562 868
* Prodám byt 3+1 ve vlastnictví v Náchodě - Bělov-
si. TEL.:602 110 736
* Prodám 1+kk v OV v Náchodě St. Městě; zatepl. 
panel, výtah, 7.p, balkon, cena k jednání 625.000 tel. 
732 781 769
* Prodám byt 3+1 na sídlišti SUN v Náchodě, 71 
m2, I. patro, výhled do volné krajiny „Skalka“,cena 1 
350 000,-Kč. Tel. 608 469 697
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1, 74 m2 ve 4.NP ve 
Václavické ul. v Náchodě na Brance. Nájemné 5.000 
Kč + 1/2 popl. SBD 1000 Kč + inkaso, kauce 20.000 
Kč, tel. 608 90 30 70
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchodě na SUN. 
TEL.:602 110 736
* Pronajmu krásný světlý byt 3+1 v Náchodě - 
Plhově. Nájem 5000,-Kč + inkaso. Kauce 15 000,-
Kč. Volný od 1.11.2008. Pouze seriózní solventní 
rodině. Tel. 602 101 207, e-mail: espana.chec@
worldonline.cz
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s terasou, 31,30 m2 v 
1.NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájemné 
3.500 Kč + inkaso. Kauce 15.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Náchodě, Plhov. 
Kauce 25.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Prodám panelový byt 3+1 v OV Náchod - Staré 
Město, 8.patro - výtah, vnitřní úpravy - koupelna, 
chodba, kuchyň a plast.okna, cena k jednání 1,3 mil.
Kč. TEL.:607 689 567
* Pronajmu nový byt 2+1 - 70 m2 v Náchodě, kauce 
12 tis.Kč. , nájem 5000,-Kč + inkaso. TEL.:604 774 
119, 604 774 115
* Pronajmu byt v Náchodě 1+1, náj.4000,-Kč + 
2000,-Kč služby, kauce 20 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 
faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt v Hronově 3+1, nájemné 4500,-Kč.
TEL.:  775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného bytu 
1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. Byt se 
nachází v 1.NP cihlového domu v klidné části měs-
ta. Ve městě je veškerá občanská vybavenost cena 
890.000Kč. Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo e-
mail: elfaeu@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v Novém Městě nad Metují, OV, 
zděný, lokalita František, klidné místo, cena: nejvyšší 
nabídce (cca od 1,9mil.Kč). Tel: 605 867 096 navečer
* Prodám byt v OV 2+1 po rekonstrukci. Náchod, 
blízko centra, cihlový dům po rekonstrukci, dobré 
parkování, klidné bydlení. Celková cena 1.400.000 
Kč. tel. 603 549 451
* Pronajmu byt 1+2, 76 m2, skoro kompletně zaří-
zený, v Hronově, nájemné 6000,-Kč + energie, nutná 
kauce - 40 000,-Kč. Volný ihned. Tel. 736 537 033
* Prodám velký slunný byt 4+1 v OV v Nácho-
dě, Běloveská ul., plast. okna, část rekonstrukce, 
vyšší poschodí. Volný ihned nebo dohodou. Cena 
1.990.000 Kč. Tel. 604 918 897
* Prodám byty v OV v Hronově 3+1 88 m2 - 999 
000, 4+1 107 m2 1 099 000 a 1+1 40 m2 350 000 v 
započaté rekonstrukci (nutno dodělat), v centru měs-
ta, velice pěkné bydlení. Celý dům po rekonstrukci. 
Tel. 608 372 665
* Pronajmu byt 1+2, 96 m2, v Hronově, nájem 
4000,-Kč + energie, vratná kauce 20 000,-Kč, volný 
od 1.11.2008, tel. 736 537 033
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Plhově, částečně
zařízený, nutné vidět. TEL.:608 66 77 32
* Prodám družstevní byt 1+1 /44 m2 / s vlastním 
balkonem a koupelnou s vanou, upravený na 2 + kk. 
Byt je velice slunný, 2.poschodí u nemocnice v klid-
né části Náchoda. Cena 880.tisíc. tel.739 282 487
* Pronajmu byt 1+1 RD v Náchodě - Bělovsi - 32 
m2, tel. 777 621 991
* Pronajmu byt 1+1 (50 m2) v Novém Městě nad 

Metují. Tel. 604 106 627, e - 
mail: Rb1964@seznam.cz
* Prodáme byt 3+1 v OV 
v Náchodě - Plhov. Tel. 732 
954 030
* Pronajmu celé přízemní
patro 3+1 v RD. Ulice v Tře-
šinkách, Náchod. Objekt se 
nachází v klidné části u lesa, 
20 min. pěšky od centra. 
Možnost plného vybavení. 
Nájem 4000 Kč, inkaso 4000 
Kč. Tel. 774 407 168
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
o rozloze cca 65 m2 v Nácho-
dě v OV. TEL.:721 288 334

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

Pro zaměstnance, maminky, 
důchodce a podnikatele

LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RUČITELE!

Půjčky!

BEZ POPLATKU!

TRUHLÁŘSTVÍ HESŮ Rychnovek
přijme vyučeného 

TRUHLÁŘE
s praxí na výrobu oken a dveří.

Dobré platové podmínky.

Tel. 774 30 80 86

anketních průzkumů v Náchodě a okolí. Možnost až 
100 Kč/hod., Tel. 605 844 735
* Zajímavá práce z kanceláře, z domu. Nabízíme 
zázemí, výdělky až 6000 Kč/týden. Seriozní jednání. 
TEL.: 602 451 421
* I o sobotách a nedělích se dají vydělat zajímavé 
peníze. Časem možnost služebního vozu. TEL.: 731 
517 913
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-Kč/
týden. TEL.:603 731 609

AUTO - MOTO
* Prodám Škoda Favorit 135 LX, r.v.1993, naj. 
142 000 km, taž. zař., dobrý technický stav., cena 13 
000,-Kč, Hronov, Tel. 777 11 43 01
* Prodám Toyota Camry 4WD 2L, plně pojízdná 
nebo na díly. Komplet nová spojka, ložiska zadních 
kol, silembloky zadní nápravy. Tel. 723 051 026
* Prodám Favorit 136, LEVNĚ, STK do 9/2010, 
střešní okno, závěsné zařízení, naj.100 tis.km. 
TEL.:728 679 059
* Prodám Škoda Favorit  r.v. 1993, STK 5/09, taž. 
zař., 205 000 km najeto, cena 8000,-Kč, tel. večer
777 26 28 23

* Přestavby aut na LPG, splátkový prodej, akon-
tace již od 10%. Zápis do TP i na zahraniční vozy. 
www.autonaplyn.cz, Jaroměř, Tel. 777 96 22 05

* Prodám MITSUBISHI GALANT, r.v. 94, garážo-
vaný, výborný stav. tel. 774 30 80 86

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Daruji koťata, mouratá, 2 měsíce stará. Tel. 607 
615 412
* Prodám ČIVAVA DLOUHOSRSTÁ - krásný pej-
sek s PP jen na mazlíka do milující rodiny. TEL.:603 
206 743, 491 426 680
* Prodám psa německého ovčáka stáří 3 roky, bez 
PP, zvyklý na děti, vhodný k rodinnému domu ne na 
výcvik. Rodinné důvody. Cena dohodou. Tel:720 
291 084
* Prodám štěňata maltézského psíka - s PP, na chov 
- na mazlení, očkovaná, odčervená, fenky i pejskové, 
veškeré informace i nezávazné na  tel.603 296 175
* VYMAŘSKÝ OHAŘ krátkosrstý - prodám štěňa-
ta s PP, odběr po 20.říjnu 2008. TEL.:606 927 368

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Komenského 29, N.Město 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, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

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

Vážení spoluobčané,
pro velký zájem byl zahájen 

prodej druhého 
vydání DVD s názvem:

Za historií 
Nového Města nad Metují.

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

Děkujeme za projevený zájem

DVD nejen pro rybáře!!!

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

jak rybářskými, tak kamerou.

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

www.falkar.com , tel.606 629 767

Nadstandardní novostavba v N. Měs-
tě  n. Met. Pěkný RD (5+kk) o užit ploše 
243,4 m2, dvougaráž,vyhledávaná lokalita-
Na Františku,vše nutno vidět. Poz.701 m2. 

 Cena: 6,05 mil.

RD v Teplicích n.Met.-Zdoňově
 1NP-2+1s WC, koupelnou a velkou 
terasou, 2NP-2 pokoje s koupelnou, dále 
dílna,na pozemku (581 m2) zděná kolna.

 Cena: Sleva-1,5 mil!

RD v Dobřanech v Orl.horách
Větší dům(6+1) v obci s dobrou občan.
vybaveností (devítiletá škola), nové 
elektro,poz.327 m2 s možností přikoupení. 

 Cena: 795.000,- Kč 



DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
PŘÍJEM CS LINK, 

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

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

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

Realitní kancelář RAKO Trutnov s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz

Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ...................................1.230 000,-Kč
Broumov - vícepodlažní zděný dům nedaleko centra vhodný k víceúčelovému využití ...............1.100 000,-Kč
Horní Rybníky - rovinatý slunný pozemek o výměře 1 918m2 vhodný na stavbu RD ......................750 tis Kč,-
Náchod - Plhov - BV 3+1, plocha 74m2_1,550 000,-Kč, Náchod - Plhov - BV 1+1 ........................ 750 000,-Kč
Broumov - DB 1+1 na Spořilově_.480 000,-Kč, Broumov - DB 3+1 po rekonstr............................ 890 000,-Kč
Náchod - podsklep. krajová zděná chata s bazénem u lesa se zahradou o výměře 398m2 .................970.000,.Kč
Hronov - byt 2+1 v os.vl_INFO v RK, Náchod - byt 3+1 v OV po moderní rekonstr .............................1.33mil.
Zábrodí u Č. Kostelce- chatka u lesa s vl. zahradou 1024m2 s  výhledem na rybník ....................... 799 000,-Kč
Červený Kostelec - RD - vila na lukrativním místě se zahradou, garáží, dílnou .............................4.200 000,-Kč
Náchod - DB 1+kk - nadstandard, centrum_dohodou, BV 3+1, ul. Bílá, plast. okna .....................1.400 000,-Kč
Červený Kostelec - rod. dům-vilka zastavěná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2 ....................... 3.620.000,-Kč
Horní Radechová - prodej správní budovy, kravína, teletníku - i jednotlivě ......................................... Info v  RK
Náchod - byt 2+1 v OV ve zděném domě..1,290 mil.,Náchod - DB 3+1na Brance s garáží .................1,560mil.
Náchod - chata zděná/montovaná 1+kk s vl. pozemkem 314m2, posezení s pergolou ..................... 425 000,-Kč
Velké Poříčí - stavební rovinatý slunný pozemek, dobrý přístup, výměra cca 1 200m2 ......................900,-Kč/m2

Velký Dřevíč - stavební pozemek na klidném místě vhodný na RD, bungalovu, 930m2 .........................dohodou
Horní Radechová - podsklepená zděná chata s podkrovím na přespání, 17m2, zahrada ...................599.000,-Kč
Náchod - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidné prostředí .............................850.000,-Kč
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV_850.000,-Kč a byt v podíle 1+1 po rekonstr .................. 625 000,-Kč

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!

 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

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             

PRODEJNA
SANITÁRNÍ  
TECHNIKY

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

 sanitární keramika Jika, Ecco, 
    Panda

  sprchové kouty, vany a vaničky 
    Ravak, Roltechnik

  vodovodní baterie Armal, Oras, 
    Sagittsrius

  rekonstrukce bytových jader 
     včetně garfických návrhů

 výstavba RD a kompletní stavební 
    práce

 Wavin - systém pro tlakové 
    rozvody pitné vody, ústředního 
    topení 
    a podlah vytapění

 Tytan - montáž, lepidla, tmely, 
    polyuret, pěny

Město Náchod prodá obálkovou metodou 

prázdné bytové jednotky :

Kladská 345 - byt číslo 345/2, 
2+1, výměra 54,20 m2

Vyvolávací cena 900.000,-Kč.
Prohlídka bytu je možná  9.10.2008 v 9:00 hod.

Českých Bratří 1079 - byt číslo 1079/6, 2+1, 
výměra 56,60 m2.

Vyvolávací cena  800.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná 9.10.2008  v 10:00 hod.

Nabídky samostatně v uzavřené obálce označené 
v levém hor. rohu nápisem:

Výběrové řízení - byt 345/2 - neotvírat
Výběrové řízení - byt  1079/6 - neotvírat

doručit na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a financování.
Uzávěrka přihlášek 10.10.2008 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233, 491 405 237

Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

Váš dodavatel dveří

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 Česká Skalice

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

Otevřeno od 1. září 2008



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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

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

delného seriálu jste se dozvěděli základní 
informace o tvorbě webových stránek a in-
ternetových obchodů. Již víme, že prezen-
tace  rmy na internetu je v dnešní době pod-
mínkou pro prosperitu každé společnosti či
živnostníka, ale doposud jsme se nezmínili o 
dalším klíčové bodu, který je pro úspěšnost
každého webu zásadní. Je potřeba maximal-
izovat úspěšnost  Vašeho webu, která nám 
zajistí zvýšení návštěvnosti a tím i obratu.

V první fázi je třeba zajistit SEO = op-
timalizaci Vašich stránek pro internetové 
vyhledávače. Tohoto docílíme především
validitou zdrojového kódu webu, který je 
jedním z nejpodstatnějších faktorů a který 
je spoustou  rem opomíjen. Důležitými fak-
tory v tomto ohledu jsou především: titulek 
stránky; členění nadpisů; hustota klíčových
slov; zvýraznění textů; popisy obrázků atd. 

Dalším faktorem ovlivňující úspěšnost
webu je tzv. “linkbuilding” (budování 
zpětných odkazů), což je zjednodušeně
řečeno zajistit si co nejvíce odkazů na Vaše 
webové stránky z jiných www stránek. Je 
však třeba zdůraznit, že se jedná o záležitost, 
které je třeba věnovat se dlouhodobě.

V další fázi je třeba zajistit analýzu 
klíčových slov, která je základním staveb-
ním kamenem internetového marketingu. 
Požadavky na ideální klíčová slova jsou

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

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

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

různorodé a jejich 
analýze by se měla 
věnovat zvýšená pozor-
nost. Výběr správných 
klíčových slov může být 
často nejpodstatnějším 
nástrojem internetové-
ho marketingu, proto 
doporučujeme svěřit analýzu odborníkům.

Pokud máme provedenu analýzu klíčových 
slov, je třeba tato slova začlenit do samotných 
webových stránek, při čemž velice záleží na 
jejich umístění v titulku stránky, nadpisech i 
samotném textu.

Dalším bodem v budování úspěšnosti 
Vašeho webu je tzv. SEM optimalizace = 
placená reklama. Výhodou této reklamy 
je, že její výsledky jsou jasně měřitelné. 
Nejefektivnějším nástrojem z této oblasti je 
“Správa PPC kampaní”. Jde o nástroj, který 
Vám pomocí PPC systémů (Sklik, AdWords, 
AdFox, Etarget atd.) zvyšuje návštěvnost 
webu platbou za proklik, platíte tedy vždy jen 
za skutečně přivedeného návštěvníka. Pokud 
je PPC kampaň dobře vedena, její úspěch je 
vždy dopředu zaručen.

Na závěr si dovolím tvrzení, že žádná www 
stránka nebo internetový obchod bez kvalitní 
optimalizace v dnešní konkurenci neobstojí. 
Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme zvýšit 
úspěšnost Vašeho webu.

Příště: 7. díl: Správa a aktualizace webových stránek (jak často a proč)

   Garanční prohlídky nemají jen automobily, ale i 
domy... Nepodceňujte prevenci, která vám v mno-
ha případech ušetří čas a především peníze. V naší 
nabídce je i provádění pravidelných technických 
prohlídek domů v pětiletých cyklech. Výstupem 
těchto prohlídek je zápis, který obdržíte a jenž vás 
bude informovat o závadách s návrhem termínu 
jejich odstranění a odhadem ceny. VY budete by-
dlet, 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

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

 kabelky
   
                                VÝLOHA

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

Zelené babí léto           Pavel Dobeš v Dolanech
  V Dolanech u Jaroměře proběhla o víkendu 
akce pro veřejnost nazvaná Zelené babí léto, 

které se zúčastnil zpěvák Pavel Dobeš a další 
hosté z krajské organizace Strany zelených. 
„K přírodě mám hodně blízko, to ostatně
plyne i z mých písní. Proto také spolupra-
cuji se Stranou zelených,“ řekl v Dolanech 
senátní kandidát Dobeš. Přítomní se od kraj-
ských lídrů strany dozvěděli, jak třídit odpad, 
jak se dostat k penězům z veřejných zdrojů
nebo čím se bránit proti kunám, krtkům a 
dalším škůdcům. Hovořilo se také o pláno-
vaném obchvatu Dolan nebo nedokončeném 
obchvatu České Skalice. Až do pozdních 
nočních hodin se pak v Dolanech tančilo pod 
taktovkou moderátora a diskžokeje „Zele-
ného babího léta“ Petra Štrupa z Hitrádia 
Magic. Akce se kvůli nepříznivému počasí 
konala v sále. Na snímku Pavel Dobeš a Petr 
Štrup Petr Záliš

ECHO V 
KUCHYNI
KŘÍDLA V RÝŽOVÉ SMĚSI

Podle běžného postupu uvaříme 2 varné 
sáčky rýže... V troubě na pekáčku upečeme
kuřecí křidélka. Na pánvi podusíme čers-
tvou, nakrájenou zeleninu - pórek, cibuli, 
červenou  a žlutou papriku. Do podušené 
zeleniny vmícháme 3 vejce a všechnu směs
zamícháme dohromady s rýží.... Podáváme 
s kuřecími křídli, posypané strouhaným tvr-
dým sýrem... 

Tak, ať Vám chutná... přeje
Laďka Škodová

BESEDA
 Na 3. listopadu je v Měst-
ské knihovně v Broumo-
vě plánována beseda se 
spisovatelkou  Barbarou 
Nesvadbovou.Součástí 
bude i čtení z její nové 
knihy „Pohádkář“.        (r

KURZ BRUSLENÍ 
PRO DOSPĚLÉ

   V sobotu 20.9.2008 byl zahájen KURZ 
BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ na Zimním sta-
dionu v Náchodě. Lekce bruslení jsou vede-
ny trenérkou krasobruslení Lídou Kuldovou. 
Máte-li zájem vylepšit své bruslařské doved-
nosti, získat jistotu pohybu na ledě a ovládnout 
některé krasobruslařské prvky a nestihli jste 
úvodní hodinu, nevadí. Ještě není pozdě při-
pojit se do kurzu, který probíhá každý víkend. 
Celkem ještě proběhne 13 výukových hodin, 
poslední pak dne 27.12.2008. Cena za jednotli-
vou lekci je 85 Kč. Kurz je určen začátečníků,
tak i pokročilým bruslařům bez rozdílu věku. 
S sebou si přineste brusle, sportovní oblečení 
umožňující volný pohyb, rukavice, dle potřeby 
i ochranné pomůcky jako je helma, chrániče, 
atp. Hlavně však dobrou náladu. Více informa-
cí získáte na ZS v Náchodě.

Těšíme se na vaši účast. JH

aneb


