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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

AK�NÍ CENY MY�EK
 SPORÁK� - PRA�EK

AK�NÍ CENY 
DVBT, LCD, PLAZEM

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

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

Od září nabízíme kurzy: 

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

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

 Naše kurzy jsou výjimečné mimo jiné tím, že na výuku nenajímáme externí lektory, ale po ce-
lou dobu existence naší školy (20 let) vyučujeme své studenty sami. Je tím zaručena maximální 
zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita. Kromě lektorské činnosti vykonáváme od roku 
1993 praxi soudních tlumočníků a dvacet let překládáme a tlumočíme v nejrůznějších oborech.

Přihlásit se můžete přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz),
 telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; 
AJ: 491 423 077,  mobil 605 211 991; 603 493 780) 

nebo e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz).

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

NONSTOPNONSTOP
KAVÁRNA HERNA ARKANAKAVÁRNA HERNA ARKANA

Náchod - vedle Hotelu Beránek

� RULETA � VÝHERNÍ LOTERNÍ AUTOMATY
� VÝHERNÍ AUTOMATY

VYSOKÉ VÝHRY
Klimatizované prostředí

Různé druhy kávy, nealkoholické a alkoholické nápoje
Pivo Prazdroj, Plzeň, Gambrinus

Bagety, sendviče......

„Podzim nastal, listí padá...
Už to není žádná sláva.

    P�itopíme sva�ákem, 
a� se p�kn� proh�ejem.“ Jarmila JiráskováJarmila Jirásková

100 tis. ........... již od 1.449 K�/m�s.*
200 tis. ........... již od 2.667 K�/m�s.*

Velký výběr Velký výběr 
drtičůdrtičů

NOVINKA!NOVINKA!
AXT AXT 
25 TC25 TC

drát MIG 0,8mm / 5kgdrát MIG 0,8mm / 5kg
250,- K�250,- K� „Jen pro zajímavost, zkuste si vzpome-

nout, které m�sto má takto situované nám�stí. 
Já jsem u nás ani v zahrani�í takové nám�stí 
nenašel“: t�mito slovy se starosta �ervené-
ho Kostelce Petr M�dílek dotkl v zá�ijovém 
�ísle �ervenokosteleckého zpravodaje té-
matu tamního nám�stí - k�ižovatky. Zárove� 
ujistil, že v p�íštím roce chce m�sto vypsat 
architektonickou sout�ž ve spolupráci s �es-
kou komorou architekt� s cílem nalézt �ešení 
celého problému.                                      (r)

J jí k i

KOSTELECKÝKOSTELECKÝ
UNIKÁTUNIKÁT



 Hv�zdy 
na talí�i

 P�estože Rumunsko od nás není p�íliš vzdálené, málokdo z nás si vybaví typický rumun-
ský pokrm, spíše si vzpomene na následky jeho konzumace nebo na �esnek v souvislosti s 
Transylvánií a upírskými historkami o Drákulovi. Rumunská kuchyn� je �áste�n� ovlivn�-
na kuchyn�mi sousedních zemí Moldávie, Bulharska a Ma�arska. Je bohatá na zeleninu, 
nabízí r�zné druhy sytých polévek, pikantní úpravy hov�zích a skopových mas, dr�beže, 
zv��iny i ryb. Pro p�stování zeleniny jsou v této oblasti výborné klimatické podmínky, pro-
to je sou�ástí tém�� každého pokrmu. Velmi oblíbený je pórek, lilky a raj�ata. Nej�ast�jší 
p�ílohou jsou brambory a rýže. V okolí �ek se konzumují r�zn� upravené sladkovodní ryby, 
p�i �ernomo�ském pob�eží samoz�ejm� mo�ské ryby. Zem�pisn� lze rumunskou kuchyni 
rozd�lit na n�kolik zón. Nejznám�jší jsou jídla z oblasti Moldávie, kde je gastronomie �asto 
povýšena naum�ní. Zde si pochutnáte na dušeném skopovém s ostrou pikantní omá�kou 
nebo na vep�ových rolkách pln�ných zelím a polentou, které se p�ipravují snad v každé 
rumunské restauraci ve sv�t�. Oblast Muntenia p�ipomíná spíše francouzskou kuchyni, 
ovšem i zde najdete opravdu místní speciality. Pat�í mezi n� nap�íklad smažená nebo gri-
lovaná makrela z Dunaje, ragú ze sušených švestek nebo místní varianta borš�e. Oblast 
Oltenia známá ko�en�nými jídly, �asto používá pep�, ale také feferonky nebo k�en. Drá-
kulova Transylvánie je pov�stná polévkami. Ta nejznám�jší se p�ipravuje z tenkých plátk� 
šunky, zeleného �esneku, raj�at a petrželky, podle tradice by se m�la jíst d�ev�nou lžící. 
Další specialitou je sm�s kapusty nasekané nadrobno s mletým masem, podávaná s kysanou 
smetanou. Rumunská kuchyn� také nabízí chutné pikantní grilované karbanátky z mletého 
jehn��ího nebo vep�ového masa. Pokud navštívíte deltu Dunaje, ochutnejte speciality z ryb, 
nap�íklad grilovaného kapra. Za rumunský kaviár jsou považovány prosolené jikry z kapra, 
umíchané s olejem a nadrobno nasekanou cibulí. Z dezert� je vyhledávanou specialitou 
kolá� bu� se sladkou jable�nou �i tvarohovou náplní, nebo naopak se slanou, nap�íklad 
špenátovou a teplé koblihy s tvarohem, p�elité šleha�kou a zdobené marmeládou z drobného 
ovoce. Zdejší kuku�i�ná kaše je velmi podobná italské polent�. Používá se jako p�íloha, je 
však vynikající i samotná s kroužky osmažené cibule a vejcem. Pokud chcete ochutnat n�co 
opravdu výjime�ného, zkuste výbornou sušenou skopovou nebo hov�zí šunku. Národním 
nápojem je švestkové brandy. Velmi proslulá a chutná jsou rumunská vína, která obdržela 
mnohá mezinárodních ocen�ní. Zajímavý je servis v�tšiny vín se sodovkou. Populární je 
zde také kvalitní a velice levné pivo.

Text p�ipravují žáci a pracovníci
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu Hv�zdy na talí�i

Výlet za Drákulovou polévkouVýlet za Drákulovou polévkou

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

VODA NENÍ VŽDY 
NEJLEPŠÍM �EŠENÍM

 Kuchyn� domácností jsou místem, odkud se v bytech za�ne požár ší-
�it nej�ast�ji. V kuchyni m�že požár vypuknout prakticky kdykoliv. Na-
p�íklad ho m�že zp�sobit p�ed okem �lov�ka zkrytá závada n�kterého z 
elektrospot�ebi��, ale i zcela viditelný nepo�ádek okolo tepelných spo-
t�ebi��.
 Nej�ast�ji však za�ne ho�et p�i va�ení, respektive p�i smažení. Tuk se m�že 
snadno vznítit, p�edevším je-li zp�n�ný nap�íklad po té co do n�ho ukápne 
voda. Zda takovéto zaho�ení skon�í jen efektivní podívanou nebo zna�nými 
škodami, pak závisí na správné reakci p�ítomné osoby. �ada lidí instinktivn� 
zamí�ila s  pánvi�kou ke d�ezu a teprve potom zjistila, že to bylo to nejhorší 
�ešení. Každá vodní kapka, která dopadne do v�ícího tuku, totiž zv�tší rázem 
sv�j objem až 1700 krát, což zp�sobí explozi, která rozhodí ho�ící tuk do pro-
stru. Pára s olejem vytvo�í ho�ící emulzi, která ni�í vše, co jí p�ijde do cesty, 
v�etn� kucha�e.
 Cesta k uhašení ho�ícího tuku v pánvi�ce p�itom není složitá. Sta�í jen za-
bránit tomu, aby k ohni mohl kyslík. V�tšinou k tomu posta�í poklice a nebo 
hadr namo�ený ve vod�, kterým pánev zakryjeme. Ale pozor, ohe� se bude 
p�ikrytí bránit a p�ed pokli�kou bude kli�kovat. P�ikládejte ji proto ve sm�ru 
od sebe, aby jste se jí chránili p�ed vyskakujícími žíhanými plameny. Pokud se 
bojíte k plamen�m p�iblížit, než zazmatkovat, je lepší rad�ji z okolí odstranit 
ho�lavé p�edm�ty, nap�íklad je odstrkat dlouhou va�e�kou �i násadou smetá-
ku a nechat olej vyho�et. Pro p�ípady ne�ekaného vzplanutí rad�ji m�jte p�i 
smažení ho�lavé p�edm�ty dál od plotny. Nezapomínejte také ob�as vy�istit 
digesto�. Filtry nasycené tukem a obalené letitým prachem podstatn� zvyšují 
riziko, že i drobné zaho�ení se zm�ní v rozsáhlý požár.

A� je i vaše kuchy� místem bezpe�í a pohody domova.
O. P�ibyl

Obytná usedlost na jižním výběžku přehrady Rozkoš – Česká Skalice, Spyta  .......................................... 4 990 000,-Kč
Hezký, částečně  zařízený družstevní byt 3+1 na sídlišti Plhov v Náchodě  ........................................... 995 000,-Kč
Pozemek k výstavbě RD, inž. sítě na hranici pozemku – Horní Radechová ................................................. 299,-Kč/m2 
Větší rodinný dům s navazující hosp. částí na okraji obce Janov – Tis  ....................................................1 950 000,- Kč
Zachovalý, část. rekonstruovaný objekt, lze využít i k bydlení v Ruprechticích  ...................................... 595 000,-Kč

Rodinný dům s velkým pozemkem v hezké části Náchoda – Bělovsi v 
mírném svahu s jižní orientací.K domu náleží i hospodářství (stodola a chlév). 
Místo vhodné pro rodinné sídlo s chovem koní, případně lesní obůrkou se zvěří. 
Na zahradě další stavební parcela. Výměra celkem 11 000 m2. Dispozice: 3+1, 
veranda, chodba, koupelna, WC, půda a kamenný sklep. El. 220/380V, vodovod + 
studna, kanalizace, plyn.                                        � Cena : 2 550 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

P�ijmeme 10 spolupracovník�
do nov� vznikajících pobo�ek, 
zabývajících se bankovnictvím. 

Obsazujeme velmi prestižní 
manažerské pozice. 

Lukrativní výd�lek. 

Kontaktujte: 731817679,
                     775775518.

Restaurace POD MONTACÍ 
v Náchod�
Vás zve na 

ZV��INOVÉ HODY
ve dnech st�., �t., pá
14., 15. a 16.10.2009

Hudba k tanci a poslechu
ve �tvrtek od 18.00 hod.

Tel.: 491 426 425

Oční optik Radmila Řepková
opět na POLIKLINICE, 

přízemí v pravo
ul. Němcové 738, Náchod

Otevřeno UT-PA 9-12 a 13,30-16 
(ST do 16,30)

Tel. 491 424 575
Těšíme se na návštěvu

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

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

MD, podnikatele

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

 

STUDNICKÉSTUDNICKÉ
POSVÍCENÍPOSVÍCENÍ

10. - 12.�íjna
HOSTINEC „U STUDNY“

ve Studnici
Vás zve na dr�beží a zv��inové speciality

Otev�eno od 11 hodin, 
v pond�lí od 17 hodin

Vám navíc zahraje i živá hudba
TEL.:739 433 396

 Ti, kte�í v�dí, že na Babím je posvícení 
až koncem �íjna, si asi budou �íkat, že jsem 
se zbláznil, ale bohu dík, není tomu tak. V 
prvních letech se tento turnaj hrával oprav-
du okolo našeho posvícení, ale ur�ité p�í�i-
ny, jako nap�. obvyklá nep�íze� po�así atd. 
p�im�lo organizátory z SK Star Babí tento 
termín p�esunout o m�síc d�íve, avšak p�-
vodní název mu již z�stal.

   Letošní, již 16. ro�ník, se konal v sobo-
tu 26. zá�í 2009 za ú�asti šesti t�í�lenných 
družstev. Sout�žní klání probíhala od rána 
do pozdního odpoledne, soub�žn� na dvou 
kurtech. Celá akce, podporovaná krásným 
po�asím, se nesla v duchu dobré nálady, 
kvalitních sportovních výkon�, ale i smutku 
„t�ch poražených“ z nezdaru. Sport je sport, 
jednou jsi naho�e, jindy zas o trochu níž.  

 P�esto však ani jednomu z ú�astník� ne-
lze up�ít snahu o co nejlepší výkon.

 Letošní prvenství a tím i putovní posví-
censký pohár získalo družstvo ve složení: 
P. Máslo, K. David, A. Šolín, jako druzí se 
umístili V. Hlava, J. Hepnar, M. 	tvrte�ka 
a na t�etím míst� skon�ili I. Vávra, A. Ko-
rec, E. Vajda.

 P�i rozhovoru s n�kterými ú�astníky 
jsem se dozv�d�l, že tento turnaj je vlastn� 
jejich srde�ní záležitost a již v p�edstihu na 
tento termín odkládají své další aktivity, 
aby se jej mohli zú�astnit. Myslím, že toto 
je dost dobrá vizitka pro organizátory, kte�í 
se t�ší na shledanou p�íští rok na h�išti SK 
Star Babí. 

Petr Hornych

Posvícenský turnaj v nohejbale na BabímPosvícenský turnaj v nohejbale na Babím

 U p�íležitosti 60. výro�í otev�ení Ma-
te�ské školy Komenského v Náchod� si 
Vás dovolujeme pozvat na slavnostní se-
tkání všech bývalých a sou�asných pra-
covník�. Oslava se uskute�ní v sobotu 
17.10.2009 od 9 hodin v mate�ské škole. 
T�šíme se na Vás. 
Za tým pracovník� Alena Dušánková, 

�editelka

Setkání 
mateřinek

AGRO CS a.s., �íkov 265, 552 03 �eská Skalice

Dynamicky se rozvíjející spole�nost p�ijme : 

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Požadujeme znalost:  � podvojného ú�etnictví,
                     � da�ových zákon�
                     � vnitropodnikového ú�etnictví
                     � práce na PC
                     � praxe v oboru

Nástup možný od 1.1.2010                      Uzáv�rka p�ihlášek: 31.10.2009

Nabízíme zam�stnání v kolektivu mladých lidí v dynamicky rozvíjející se 
spole�nosti. Možnost vzd�lávání, týden dovolené navíc, p�ísp�vek na životní a 

d�chodové pojišt�ní,  d�v�ra a zázemí stabilní a prospektivní spole�nosti.
 

Písemné nabídky se životopisem zasílejte na adresu:
AGRO CS a.s.

Ing. Jitka Burdychová, �íkov 265, 552 03  	eská Skalice
burdychova@agrocs.cz

Hledáme chlapce a dívky ro�ník narození 2002,2003,2004
Nabízíme výuku základ�m bruslení, 2 x týdn� v úterý a ve �tvrtek,  

vždy od 13:30-14:30 na zimním stadiónu v Náchod�. Cena za jednu lekci �iní 50 K�.
Kontakt: Lída Kuldová, lida.kuldova@seznam.cz, 603 478 896

S sebou: vlastní brusle, sportovní oble�ení, rukavice,
dle vlastního uvážení ochranné pom�cky (chráni�e kolen, helma).

Nábor do oddílu krasobruslení

OPEN - FINANCE 
(největší fi nanční makléř)

Otev�ená cesta k Vašemu bydlení, podniká-
ní, vy�ešení Vašich 
 nan�ních problém�.

Nabídka úv�rových produkt� 
pod jednou st�echou.

Info. tel. 777 575 002

Pro mladý tým 
p�ijmu 2 nové kolegy/kolegyn� 

do nové kancelá�e v Náchod�. 
Práce pouze v kancelá�i, t�i dny v týdnu. 
Požadavky: komunikativní schopnosti,

      p�íjemný vzhled.
 

Info:  PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132

Bez registru p�íjmu 
KAŽDÉMU !!! Neváhejte 

- peníze od 50.000 K� všem
Pouze na OP nebo I�O.

Velká pr�chodnost !
Volejte 604 364 850

Město Náchod pronajme:
Odboje �p. 50 - volný byt �. 4, vel. 1+2 v 1. NP o vým��e 92,8 m2 
Na Vyšehrad� �p. 67 - volný byt �.4, vel. 1+1 ve 2. NP o vým��e 58,52 m2 
Barto�ova �p. 276 - volný byt �.6, vel. 3+kk v 1.NP o vým��e 87,65m2

    P�id�lení bytu do nájmu bude uskute�n�no uzav�ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6
m�síc� se závazkem platnost smlouvy opakovan� prodlužovat, jestliže nájemce bude �ádn�
plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :

Byt �.4/�p. 50 - min.výše nájem. 51,60 K�/m2, Uzav�ení kau�ní smlouvy na 25.000,- K�
Byt �.4/�p. 67 - min.výše nájem. 51,60 K�/m2, Uzav�ení kau�ní smlouvy na 20.000,- K�
Byt �.6/�p.276 - min.výše nájem. 50,12 K�/m2, Uzav�ení depozitní smlouvy na 70.000,- K�

Do výb�rového �ízení se m�že p�ihlásit zájemce, který spl�uje
všechny následující podmínky:

a) nesmí být vlastníkem �i spoluvlastníkem nemovitosti ur�ené k bydlení, pokud tento spo-
luvlastnický podíl zabezpe�uje bydlení v samostatném byt�
b) v posledních 24 m�sících nem�l dluhy po splatnosti v��i M�stu Náchod
c) nesmí mít sjednanou obdobnou nájemní smlouvu ke standardnímu bytu a to i v jiném by-
tovém fondu ( nap�.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení
e) doloží schopnost dlouhodob� platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypov�zen nájem bytu na základ� d�vod� uvedených v $ 711 odst.2
s výjimkou písm. e) ob�anského zákoníku v platném zn�ní (platí i pro výpov�di z nájmu z
t�chto d�vod� podle p�edchozího zn�ní ob�anského zákoníku)
g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez sou-
hlasu m�sta p�enechali byt do podnájmu, nebo ti, kte�í v takovém byt� neoprávn�n� bydleli.
Spln�ní podmínek osv�d�ují zájemci �estným prohlášením a dokladem o schopnosti hradit
nájem.

Nabídky se p�edkládají samostatn� v uzav�ené obálce v levém horním rohu ozna�ené nápisem :
Výb�rové �ízení - nájemní byt �p. 50/4 - neotvírat
                - nájemní byt �p. 67/4 - neotvírat
                - nájemní byt �p. 276/6 - neotvírat

Adresovat na M�Ú Náchod, odbor správy majetku, bytové odd�lení.
Uzáv�rka p�ihlášek : 23.10.2009 do 13,00 hod. 
Informace tel. 491 405 247, pan Jaroslav Bidlo



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

   Družstvo skaut� z náchodského 3.oddí-
lu pod názvem Koníci t�sn� p�ed prázd-
ninami postoupilo z krajského kola Svoj-
síkova závodu, což je prestižní závod 
skautských oddíl� v jejich dovednosti, 
do kola republikového. Poslední zá�íjový 
víkend v Novém M�st� na Morav� pro-
b�hlo toto republikové kolo a Koníci ob-
sadili krásné 4.místo. Cht�li bychom jim 
pod�kovat nejen za reprezentaci 3.oddílu 

Junák�, ale i za reprezentaci st�ediska Junáka Náchod a samoz�ej-
m� i našeho m�sta Náchoda.

Karel Kašpar                                                

ÚSPĚŠNÍ 
SKAUTI

PROSBA
   Státní okresní archiv Náchod p�ipravuje ke dvacátému výro�í událostí 17. listopadu 1989 
a sametové revoluce vydání sborníku dokument� z tehdejšího d�ní v Náchod� a okolí, p�í-
padn� v  náchodském okrese. Prosíme všechny, kdo vlastní jakékoli písemné nebo obrazové 
dokumenty z listopadu a prosince 1989 a celého roku 1990, aby je pro tento ú�el zap�j�ili. 
Mohou to být ru�n� psané nebo tišt�né letáky, plakáty, pozvánky, výzvy a prohlášení, dopi-
sy, r�zné zápisy a záznamy (ú�ední i neú�ední, t�eba i koncepty), fotogra� e a další podob-
né materiály, dokumentující vznik nové svobodné spole�nosti i reakce dožívající totalitní 
struktury. Po naskenování vše v po�ádku vrátíme. Telefonický kontakt do archivu: 491 428 
294 nebo 605 226 065. Adresa: Státní okresní archiv, Dobenínská 96, 547 01 Náchod. Všem 
ochotným p�edem d�kujeme.                                                                          Lydia Baštecká

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

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

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

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

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

                                     604 264 708

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

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, OBÝVACÍ STĚNY,
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE,
POHOVKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
SEKTOROVÝ NÁBYTEK, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ OBDRŽELO 
DŮLEŽITÉ POMŮCKY

   První �íjnový pá-
tek došlo za ú�asti 
významného sou-
kromého dárce 
a dále �editele 
Oblastní nemoc-
nice Náchod a.s. 
MUDr. M.Švábla 
a primá�e d�tské-

ho odd�lení MUDr.Lu�ka Týceho v pro-
storách ambulantní �ásti d�tského odd�lení 
k slavnostnímu p�edání Modelu pro nácvik 
resuscitace novorozence a kojence.
   Sou�asn� také zástupci Nadace K�ižovatka 
p�edali nemocnici dalších n�kolik p�ístroj� 
Babysense II., které monitorují dechovou a 
pohybovou aktivitu dít�te a mohou tak p�e-
dejít syndromu náhlého úmrtí dít�te. Tyto 
p�ístroje náchodská nemocnice využívá na 
svém novorozeneckém odd�lení a dále je 

nabízí k výp�j�ce do domácího prost�edí.
   Díky Modelu pro nácvik resuscitace, 
jehož cena je p�ibližn� 25 000 K�, budou 
mimo jiné na novorozeneckém odd�lení ná-
chodské nemocnice od listopadu zahájeny 
kurzy pro nastávající rodi�e i pro rodi�e, 
které již kojence mají.
Sou�ástí kurzu bude praktický nácvik resu-
scitace na modelu, základní pé�e o novoro-
zence a také nácvik technik kojení.
Kurzy povedou zkušené d�tské sestry se 
vzd�láním lakta�ního poradce.
   „Soukromý dárce � nan�n� podporuje d�t-
ské odd�lení Oblastní nemocnice Náchod 
a.s. již n�kolik let a také Nadace K�ižovatka 
je pro nás d�ležitým partnerem p�i zajišt�ní 
kvalitní pé�e o naše novorozence a nejmen-
ší pacienty,“ vyjad�uje vd��nost �editel ne-
mocnice MUDr. Miroslav Švábl.                                                       

LH

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

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

SCOTTSCOTT – cyklodopl	ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ

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

Rovnýma nohama za dobrodružstvím
   21.-25. zá�í 2009 se žáci 6. ro�ník� Záklaní školy Komenského v Náchod� zú�astnili seznamova-
cího pobytu v tábo�e Janovi�ky u Broumova. Hlavním cílem setkání bylo sblížení žák�, kte�í p�išli 
k nám na druhý stupe	 z okolních škol.
   „V pond�lí jsme se ubytovali, zkusili si nízké lanové centrum a vyrazili na procházku po okolí. 
Hned druhý den nás �ekal celodenní výlet na Ruprechtický Špi�ák s rozhlednou. Ke konci jsme 
byli vy�erpaní, ale nakonec jsme všechny ty kopce zdolali.“ chlubily se Petra Dušková a Aneta 
Mertlíková. 
   Na co se však d�ti nejvíce t�šily, bylo lanové centrum s 21 atrakcemi. „Velké lanové p�ekážky jsou 
ve výšce asi 10 metr�.
Nikdo se ale nemusí bát, že spadne. Všichni jsou zde �ádn� zajišt�ni.“ popisují Tomáš Wágner, 
David Sádovský a Martin Úradní�ek. „Mnoho d�tí bre�elo, ale nakonec strach p�ekonaly a došly do 
cíle.“ p�iznaly Ani�ka Zelená a Maruška Škodová.
   „Na Janovi�kách se nám líbilo. Nejlepší bylo opékání a hry, které jsme hráli. Vždy u ve�e�e pro-
bíhalo hodnocení dne.
S paní Dášou jsme také m�li zajímavou hodinu kreslení, abychom se lépe poznali.“ prozradil Ka-

rel Svoboda. Ve�erní program z broumovského 
centra pro d�ti a mládež Ulita sklidil u šes
á-
k� úsp�ch. D�ti se prost�ednictvím symboliky 
soch ctností a ne�estí na Kuksu snažily odhalit 
své vlastní hodnoty.
   Škola v p�írod� se neobešla bez výuky ma-
tematiky a �eského jazyka. Dívky a chlapci 
také podnikli p�ší výlet do Broumova, kde si 
prohlédli klášter a nám�stí. Jako odm�nu za 
práci zorganizovali žáci v �ele s Vojtou Štokem 
diskotéku se sout�žemi. P�itom na vlastní k�ži 
zakusili, jaké to je zjednat si klid a respekt u 
svých spolužák�. „Skoro všichni kluci na dis-
kotéce byli p�kné bábovky.“ shodla se jedno-
hlasn� d�v�ata, když hodnotila tane�ní schop-
nosti svých vrstevník�.
   „Po�así nám p�álo a moc dob�e tu va�ili.“ do-
daly Kristýna Kinclová s Dianou Pinkavovou a 
Denisou �tvrte�kovou na záv�r.
   Mezi našimi žáky jsme objevily zdatné foto-
grafy, spisovatele, sportovce, smíšky, ale i zlo-
bidla. Mnozí si zaslouží pochvalu, že p�ekonali 
strach a otestovali si své hranice, zkusili týmo-
vou práci a poznali, co znamená zodpov�dnost. 
N�kte�í budou vzpomínat na náro�ný výstup, 
další na �ád�ní v hlavní budov�.
Zbývá jen dodat, že cíl našeho setkání byl beze 
zbytku spln�n.
   S vydatnou pomocí manžel� Freiwaldových 
a jejich týmu se nám poda�ilo p�ipravit pro d�ti 
p�íjemný týden v krásném, �istém prost�edí. 
Nemalý dík pat�í i vyu�ujícím Helen� Boha-
dlové a Iv� T�ískové za zajišt�ní nep�eberného 
množství her, nápad�  a profesionální p�ístup.             

Zuzana Hornychová

Babí léto 
na Komendě  

 Babí léto a týden podzimu v p�írod� p�i-
pravují u�itelky pro d�ti I. t�íd ve školní 
družin� ZŠ Komenského v Náchod� na 
týden od 19.10-23.10.2009. P�i vycház-
kách se  zam��í na bohat� zbarvenou p�í-
rodu, sb�r barevných list� a jiných p�írod-
nin, z kterých budou d�ti vytvá�et r�zné 
podzimní dekorace. Výrobky a obrázky 
potom zkrášlí prost�edí školní družiny.
   Sou�ástí týdne podzimu je i zábavná 
turistická hra v terénu, ve které d�ti plní 
r�zné úkoly. P�ipommenou si i básni�ky a 
�íkanky o podzimu.             

Krásný podzimní �as 
p�ejí vychovatelky 

Rejzková a Flašková       

Poznávat své vrstevníky i sami sebe se vydali žáci 6. ročníků ZŠ Komenského, Náchod
Kulturní komise obce Provodov - Šonov spolu se starostou obce Pavlem Hylským přivítali 
v neděli 20.září 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Šonově osm nových občánků.     

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D�íveD�íve

NyníNyní

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

� sítě proti hmyzu � garnýže

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

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

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

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

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

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

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

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

Týništ� n.Orl.
Lipská 287

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

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

NAJDETE NÁS:

www.kojenecke.cz

Kojenecký dětský svět SovičkaKojenecký dětský svět Sovička



NABÍDKA PRACOVNÍ
P�ÍLEŽITOSTIPOZOR

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

Vítám

osobní

sch�zku.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

604 660 370
e-mail:

michaldoubic@centrum.cz

KUPTE SI ZIMNÍ PNEU VČAS ZA NEJLEPŠÍ CENYKUPTE SI ZIMNÍ PNEU VČAS ZA NEJLEPŠÍ CENY

732 918 500732 918 500

Pneu Servis ISÁK  Česká SkalicePneu Servis ISÁK  Česká Skalice
(naproti čerpací stanici Benzina)(naproti čerpací stanici Benzina)

� Na bowlingových drahách náchodského Klubu Laguna byl zahájen turnaj Laguna 
CUP, o jehož pr�b�hu budete na stránkách novin ECHO pravideln� informováni. Mezi 32 
sout�žícími týmy nechybí ani tým novin ECHO (ECHO STARS) �i náchodského STAMPU 
(Stampá�ští medv�di) - viz. snímek

 Akciová spole�nost AGRO CS dne 1. �íjna 2009 slavnostn� otev�ela novou výrobní halu v 
�íkov� a zrekonstruovanou továrnu bývalé TIBY v �eské Skalici. To, že se jednalo o d�le-
žitou etapu ve strategii této úsp�šné � rmy dokazuje i návšt�va hejtmana Královéhradeckého 
kraje Lubomíra France. Spolu s ním se slavnostního otev�ení nových prostor zú�astnili i zá-
stupci �eskoskalické samosprávy v �ele se starostou m�sta Tomášem Hubkou a místostarostou 
Ing. Old�ichem Da	sou. Slavnostní pásku p�est�ihl p�edseda p�edstavenstva � rmy AGRO CS 
Ing. Jan Harant, �editel spole�nosti Ing. Jaroslav Zítko a hejtman Lubomír Franc. V dopro-
vodném programu se prezentoval d�tský folklorní soubor Barunka, nechyb�ly ani náchodské 
mažoretky. Hosté si s velkým zájmem prohlédli celý areál, v n�mž pro n� byla p�ipravena 
„stanovišt�“, na kterých mohli sledovat hlavní výrobní a technologické procesy p�i výrob� 
substrát�, balení hnojiv a travních sm�sí. Zárove	 byla p�edstavena unikátní míchárna pro vý-
robu substrát� a první bali�ka BIG BAL
 ve st�ední Evrop�. Balící linky „jely na plný výkon“ 
a mnoho host� bylo velmi p�ekvapeno jejich výrobní kapacitou. Oba areály budou sloužit k 
výrob� a skladování vyrobených produkt�. Bude tím zvýšena výrobní kapacita a regionální 
trh pracovních míst bude obohacen o nové pracovní p�íležitosti, což je informace, v dnešní 
dob� poznamenané hospodá�skou krizí, velmi pozitivní.                   Text a foto: Ivan Vávra

AGRO CS V NOVÉMAGRO CS V NOVÉM

RITZ BIJOU
BUTIK A

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ

� velký výběr bižuterie
� kabelky
� výroba bižuterie na zakázku
� prodej stříbrných šperků
� prodej oděvů

po - čt 11.00 - 17.00,
pá - příjem zakázek

so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 

(u Drogerie TETA) NÁCHOD, 
tel.: 775 775 171

Mediaservis s.r.o.  
hledá doru�ovatele

PRO ROZNÁŠKUPRO ROZNÁŠKU
DENNÍHO TISKUDENNÍHO TISKU

PRO OBLAST:
Náchod - Klínek, Bražec,  Náchod - Klínek, Bražec,  

Velký D�eví�, Bohuslavice n.M.Velký D�eví�, Bohuslavice n.M.
práce je v ranních hodinách,
každý den pond�lí až sobota.

Vhodné jako p�ivýd�lek.
 

PRO ROZNOS LETÁK� 
2 DNY V TÝDNU

pro oblast Jarom�� a okolí,
Hronov a okolí.

Informace: Doru�ovcí st�edisko
Hrašeho 15   547 01 Náchod  

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

DVE�E
OBLOŽKY

KLIKY, PRAHY
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

… kompletní služby pro Vaše bezpe�í

� školení a služby PO a BOZP
� prodejna požárního vybavení
� prodej ochranných  pom�cek

tel. 491 474 150,  608 121 150

HOSPODA NA BAČCE U MARTINCŮ
Vás zve na

TRADI�NÍ POSVÍCENÍTRADI�NÍ POSVÍCENÍ
ve dnech 17., 18. a 19.�íjna 2009

otev�eno denn� od 11 hodin
� sobota 17.10. od 19 hodin 

TANEČNÍ ZÁBAVA
  s tane�ní skupinou STYL

� ned�le 18.10. od 13.30 hodin 
STÍNÁNÍ KOHOUTA

� pond�lí 19.10. od 15 hodin 
ZLATÁ HODINKA
  reprodukovaná hudba

TRADI�NÍ POSVÍCENSKÉ MENU
Rezervace 491 471 471

Oprava komínových lavi�ek Oprava komínových lavi�ek 
a komín�a komín�

Opravy svod� a okap�,Opravy svod� a okap�,
shoz sn�hu ze st�echshoz sn�hu ze st�ech

Tel. 721 262 770Tel. 721 262 770

Kompletní čištění 
autointeriérů

čištění koberců 
a čalouněného nábytku

tel. 731 782 532tel. 731 782 532
www.jkauto.cz

491 421 711 
ČO BOLO, TO BOLO ....ČO BOLO, TO BOLO ....

TERAZKY SI KUPTE KOLO!TERAZKY SI KUPTE KOLO!
obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

NYNÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ CENYNYNÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY
AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“

* zimní pneu 
* ocelové ráfky 

* Alu disky



VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

PŘIJME 
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 

� SŠ  
� Flexibilita, spolehlivost 

� Orientace ve výkresové dokumentaci
� Komunikativní znalost AJ popř. NJ
� Základní znalost normy ISO 9001  
� Uživatelská znalost práce na PC

Pracovník 
technické kontroly

Nabízíme:
� práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro významné zákazníky z automobilové-

ho  a topenářského průmyslového segmentu  � Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

Kontaktní osoba: Jiří Miler e-mail: j.miler@boltjes.cz

Absolutním mistrem MM�R Absolutním mistrem MM�R 
pro sezónu 2009 je Miloš Beneš!pro sezónu 2009 je Miloš Beneš!

   Nejrychlejším mužem v závodech au-
tomobil� do vrchu v roce 2009 je Miloš 
Beneš (GMS MADOS Racing team) z 
Nového M�sta nad Metují! Miloš Beneš 
z GMS Mados Racing Teamu se po n�ko-
lika letech do�kal vysn�ného titulu Abso-
lutního mistra MM�R.
   Po urputné bitv� mezi Milošem a Jarem 
Kraj�ím v jihomoravských Divákách ješt� 
nebylo rozhodnuto, protože Miloš m�l po vy-
škrtání �ty� závodních dní náskok pouhých 8 
bod�, takže rozhodnout m�l poslední sezónní 
závod na libereckém Ješt�du. Ten byl ale v 
pond�lí o� ciáln� zrušen, proto se m�že Mi-
loš Beneš radovat „p�ed�asn�“ ze zisku titulu 
Absolutního mistra. Cesta k n�mu byla po-
m�rn� trnitá, velmi blízko m�l k jeho zisku v 
roce 2006, kdy mu ho ale p�ímo p�ed nosem 
vyfouknul na posledním závod� v Lanškrou-
n� Milan Svoboda.
Miloš �ekal na tento titul prakticky celou 
svoji závodní kariéru a letošní rok si tedy 
m�že ozna�it v kalendá�i jako pr�lomový.
   Krom� úsp�chu v zisku titulu si Miloš Beneš letos p�ipsal i další 
díl�í vav�íny - stal se Absolutním mistrem M�R, mistrem skupiny 
E2, stal se držitelem nejrychlejšího �asu �eského jezdce na trati Ecce 
Homo, prvním držitelem tra�ového rekordu trat� v Divákách a vy-
tvo�il nový tra�ový rekord ve Vsetín�. Po sezón� 2008, kdy jej trápila 
technika si tedy letos opravdu spravil chu�.
   Celá naše redakce Milošovi z celého srdce k zisku titulu gratuluje 

a p�eje mu další úsp�chy v následujících sezónách. Ur�it� by mohl 
potrápit i jezdce kategorie II. v seriálu Mistrovství Evropy.

Miloš Beneš
Miloš Beneš zahájil svoji závodní kariéru na minikárách, pozd�ji pak 
v závodech motokár v mistrovství �eské republiky.
V roce 1994 nastoupil do Racing Teamu. Jeho prvním vozem byl mo-
nopost MTX 1-07. S ním ihned na prvních závodech M�R ve Vyske-
�i Miloš ve své skupin� zvít�zil. V roce 1998 byl zakoupen monopost 
F3 Reynard, který p�es zm�ny motor� nebo designu, ale pilotovaný 
celou sezónu Milošem Benešem, obsadil v roce 2001 �tvrté místo v 
absolutním po�adí M�R. Miloš Beneš v tomto období obsadil v jed-
notlivých závodech n�kolikrát 1. místo v absolutním po�adí (Mladá 
Boleslav, Horní Ji�etín). V roce  2001 byla po�ízena nová sportovní 
technika - Lucchini P3/BMW Armaroli (skupina CN). S touto spor-
tovní technikou získal v roce 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006 Miloš 
Beneš pro GMS Racing team titul „Vicemistr �eské republiky v ab-
solutním po�adí“. Na konci roku 2006 tým koupil závodní speciál 
F3000 Ralt / Cosworth. V roce 2008 nechal GMS MADOS Racing 
team ud�lat nový motor od anglické � rmy Nicholson McLaren pro 
sezónu 2009, ve které Miloš Beneš získal vysn�ný titul Absolutního 
mistra MM�R.                                                 text: rs, foto:cholixxx

VŠEHOTRHY a MOTOBURZY
Parkoviště 

KINO SVĚT JAROMĚŘ
vždy v sobotu od 7.00 hodin

31.10. 14.11. 28.11. 12.12.
19.12. 
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ZIMA 2009/2010 - ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZIMNÍ DOVOLENÉ  ZA SLUNÍČKEM
Výhodné slevy za včasný nákup do 20.10.2009, děti až do 15 let zdarma. 

(Exim tours,Firo tour,Alexandria, Čedok, Siam Travel, Eso Travel,…)

V nabídce již také katalogy na ZIMU 2009/2010 –LYŽE!
(Nev-Dama, Firo tour, Čedok, Alpin tour, Skipas, Datour, Neckermann, Consultour, Atis,…)

Velký výběr adventních zájezdů 2009 (Permon, Datour, Redok, Lada,…) 

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

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

PROŽIJTE S NÁMI ATMOSFÉRU 
VÁNOČNĚ VYZDOBENÉ PRAHY

Národní divadlo 
– LUCERNA – 17.12.2009 od 19h

Lucerna je v činoherním repertoáru totéž, co v opeře 
Prodaná nevěsta…, Hrají: V.Postránecký, L.Skořepová, 

A.Švehlík,.. Cena: 930,-Kč včetně dopravy a průvodce

ADVENTNÍ PROHLÍDKA LIDOVÉ 
ARCHITEKTURY S NÁVŠTĚVOU VÁNOČNĚ 

VYZDOBENÉ PRAHY
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem & 

Divadlo Kalich DRAHOUŠKOVÉ – 20.12.2009
Ukázky lidových řemesel a adventní výtvarné dílničky, poté 
představení v divadle Kalich  – hrají: J.Paulová, P.Zedníček, 

D.Suchařípa,..  Cena: 899,-Kč včetně dopravy a průvodce 
(cena nezahrnuje vstupné do skanzenu – dospělí 50,-kč, 

senioři, děti, studenti 30,-Kč)

Lyžování o jarních prázdninách – 
Francie-Risoul-Vars 5.2.-14.2.2010

Ubytování je zajištěno v rezidencích, 150 m od lyžař. areálu, 
v jednom z největších snowboardových ve Francii

Cena: 8.480,-Kč/osoba, (doprava z Náchoda, ubytování 
ve studiu pro 4 osoby nebo v APT pro 6 osob, 6-denní ski-
pas, povlečení, služby delegáta, pobytová taxa,spotřeby 

energie,  pojištění CK

Lyžování v Itálii- Aprica 
– 5.3.-14.3.2010

Ubytování je zajištěno v rezidenci Biancaneve, 200 m 
od lyžařského areálu Magnolta a 250 m od Palabione, 

zastávka skibusu přímo před rezidencí
Cena: 10.290,-Kč/osoba, (doprava z Na, ubytování ve 

studiu pro 4 osoby, 7xpolopenze/250 m od ubytování/, 
6-denní skipas, skibus, spotřeby en., služby delegáta, pojištění CK



* Sháním RD nebo chalupu v okolí Náchod v 
cen� do 1,5 mil. K�, dle stavu. Tel. 608 245 634
* Nabídn�te v�tší rodinný d�m do 2,5mil. Ihned 
k bydlení v okolí Náchoda. Tel.: 608 883 012
* Prodám garáž v �adové zástav� v „Bosn�“, 
Hronov - Zbe�ník. Cena: 85 000,-K�. Tel. 777 
602 884
* Hledáme d�m v p�ízemí s nebyt. prostory na 
zbudování rychlého ob�erstvení a v pat�e s bytem 
3(4)+1 na Broumovsku, Náchodsku do 1mil. 
Tel.:721 146 244
* Prodám rodinný �adový domek v klidné loka-
lit� Nového M�sta n.M. s garáží, celkov� podskle-
pený. Cena 2.500.000 K�. Volný ihned. 
Tel. 777 179 493
* Hledáme ke koupi d�m do 1,5 mil. K� od Tep-
lic p�es Jarom�� po Dobrušku po Hronov Tel.: 608 
667 734
* Prodám pozemky k výstavb� rodinného domu 
: Bezd�kov nad Metují o vým��e 618 m2 Kramol-
na - Lhotky Náchod o vým��e 1 360 m2 a 1 413 
m2 (výb�r ze dvou pozemk�). Tel. 777 602 884
* Prodám zahradu 409m2, v Novém M�st� 
nad Metují „Na Bobe�ku“, s d�ev�nou chatou a 
chatkou na ná�adí,zavedena pitná voda, ekol.wc, 
okrasné a ovocné d�eviny, situ. na J, nádherné 
místo a výhled, v blízkosti lesy. Cena 369000K�. 
Dohoda o cen� možná. kontakt:604894544
* Prodám rovinný pozemek 2007 m2 ve Ž�ár-
kách zahrnutý v ÚP obce k zástavb�. Vhodný 
je pro stavbu rozlehlého RD nebo rodinného 
dvojdomu. P�ístup - p�íjezd 24 m od asfaltové 
silnice, ve�ejný vodovod na pozemku, napojovací 
šachta obecní kanalizace 10 m - dtto kabel tele-
fonu, plyn a elektro 24 m od hranice pozemku. 
Informace na tel. 602 937 553
* Prodám RD 5+1 Kramolna, 2.rokem po kom-
plet.rekonstr., poz.1300 m2, garáž 220, 380 V, vl.
studna zav.do domu, nová kuchy� s vest.spot�., 
krbová kamna, el.top.,top.v podlaze. TEL.:724 
354 026

* Pronajmu garáž v Úvoze v Náchod�. 
TEL.:776 180 465
* V centru m�sta prodám rodinný d�m s ne-
bytovými prostory, 2 garáže, zahrada. Tel. 777 
606 740
* Prodám perfektní d�m na Kramoln� samo-
statn� stojící. TEL.:776 63 88 74
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ 
v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. TEL.:777 
152 750
* Prodám nemovitost k podnikání a bydlení v 
Broumov�. Plocha 700 m2, z toho 3+1 cca 100 
m2, dílna, sklady �i možná p�estavba na byty, 
klidné místo. Tel. 774 521 667
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v 
pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. Veli-
kost 70 m2, volný od �íjna 2009. TEL.:777 152 
750
* Pronajmu garáž v Náchod� - B�lovsi (vedle 
Hotelu Bonato). Na delší dobu. Volná ihned. El. 
220/380 V, vlastní elektrom�r, cena 800,-K�/m�-
sí�n�. Tel. 777 206 881
* Pronajmeme skladové a provozní prostory 
v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, 
v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro skladování, 
prodejní sklad nebo provoz � rmy. Dobrý p�íjezd 
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od 
kv�tna 2008, venkovní prostor o vel.250 m2 p�ed 
skladem též k dispozici. TEL.:777 152 750
* Nabízíme lukrativní stavební pozemek v 
klidné �ásti Náchoda o vým��e 1548m2. Inže-
nýrské sít� na hranici pozemku. Krásný výhled 
na Náchodský zámek. Situovaný jihozápadn�. 
Cena 950K�/m2. 725646413
* Nabízíme k prodeji RD/penzión na Borové u 
Náchoda. Kapacita 35 l�žek, 9 pokoj�, soc. za-
�ízení, jídelna, bar, spol. místnost. Nové rozvody 
topení a kotel na tuhá paliva. Parkování možné 
na oploceném pozemku. Výhodná cena 1.7.mil.
Vše v dobrém stavu! 725646413
* Nabízíme k prodeji RD typu Okál 5+1 s ga-
ráží v Novém M�st� nad Metují, lokalita Kr�ín, 
nov� zatepleno. Financování zajistíme.
Cena 2.5 mil.725646413
* Nabízíme Vám �áste�n� podsklepené hospo-
dá�ské stavení s bývalým vým�nkem a stodolou 
v klidné �ásti obce K�inice - Broumov. Pozemky 
o vým��e cca 12ha a staveb.+ st.parcel 2.158m2. 
Zachovalé st�ešní krovy a trámy, v 08 zapo�ata 
rekonstrukce - nové p�ípojky a vnit�. rozvod� el., 
vým�na oken v 2.NP.Cena 2.3 mil. 725646413

PRODEJ

* Prodám palivové d�evo. TEL.:491 424 627, 
774 022 881
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 
98x198 cm bílé hladké, 1/4 izol dvousklo koso-
�tverec,3/4 bílý plast, hliníkový práh, cena 4500 
K�. TEL. 728 527 366
* Prodám pšenici 300,-K�/q. TEL.:777 735 377
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé,100x200 cm, tl. 8cm 275 K�/m2,tl. 10 cm 300 
K�/m2, 100 ks, použití na stavbu st�n, oplášt�ní, 
dílen, garáží. TEL.728 527 366
* Prodám �aloun�nou rohovou rustikální la-
vici, v�etn� stolu a 2 židlí. Velice p�kná. Cena 
2500,- Dohoda možná. Tel. 723543322

* Hledám garzonieru k pronájmu v okolí Po-
lice nad Metují, Hronova. Do 6000,- v�etn� 
energii. Kontakt 720140084
* Mladý pár s malými d�tmi, hledá dlouhodo-
bý pronájem RD nebo chalupy (i nižší katego-
rie), v okolí Hronova nebo Teplic nad Metují. 
Tel. 605302966.
* Prodám byt 2+1 v OV Náchod Plhov, vol-
ný ihned, cena 890000 K�, platba hotov�. tel. 
607705707
* Pronajmu byt 1+kk v centru Náchoda - ná-
jem 5000,-K� v�. inkasa. Vratná kauce 10 000-
K�. Telefon 777 05 44 15
* Pronajmeme byt 1+1 (s kk) v Náchod� na 
sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 
29 40
* Pronajmeme byt 3+1 s balkonem, v nov� 
rekonstruovaném dom� poblíž centra Náchod. 
k dispozici sklep, dv�r na parkování. Tel. 603 
853 090
* Pronajmeme byt 3+kk 61 m2 v Hronov� 
ul.Husova (bývalá Jednota), volný od zá�í 
2009. Nájemné 5300,- + inkaso, kauce ve výši
10.000,-. Byt po kompletní rekonstrukci v roce 
2007, velmi dobrý stav. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU velký byt 2+1 na atraktivním 
míst� v Náchod� poblíž centra. Velká kuchy�, 
2 velké pokoje, p�edsí�, komora, vše po rekon-
strukci. Nová: plastová okna, dlažby, kuchy�-
ská linka, vestavná sk�í� v ložnici. Vratná kau-
ce. Volný cca od 1.11. 2009
Tel.: 602 790 044
* Pronajmu byt ve Velkém Po�í�í, 1+1, novo-
stavba, kuchy�, v bytovém dom�, samostatný 
vchod, parkovací stání, altánek, moc p�kný. 
Nájem 4.500,- . V p�ípad� zájmu volejte 602 
937 542
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na SUN. Byt 
je situován na jih. Volný od 1.10. - m�sí�ní ná-
jemné 4000,-K� + el., tel. 723 436 936 
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� - od 1.10. - 
4900,-K� + el., tel. 775 160 768
* Prodám družstevní byt 2+1 (54 m2) v 	er-
veném Kostelci. Nová okna, balkon, stoupa�ky. 
Cena 920 000,-K�. RK nevolat! Tel. 724 513 
574
* Prodám byt 3+1 v Náchod� - sp�chá. Tel. 
776 114 975
* Pronajmu byt ve Velkém Po�í�í - 200 m 
od nám�stí, 1+1, 48 m2, nov� zrekonstruoaný, 
plastová okna, nové topení, plovoucí podlahy, 
nová koupelna, sprchový kout, nájemné 4000,-
K� + 2500,-K� služby, volný ihned, dlouhodo-
b�, tel. 603 49 54 79
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Nácho-
d�, nadstandardní úprava, volný ihned. Nájem 
v�etn� inkasa dohodou. Tel. 736 467 067
* PRODÁM BYT 1+1 (29.5m2) v OV - Ná-
chod (ne RK). Nová pl.okna v�etn� žaluzií. 
CENA 550 000,- K�.Tel.776321214.
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém M�st� 
n/M. D�m je zateplen, plastová okna. Možnost 
p�ipojení internetu. P�i nástupu kauce. Tel. 
608323373.
* Majitel prodá v�tší RD v centru 	erveného 
Kostelce p�ímému kupci. Celková rekonstrukce 
v r. 1993, garáž, prostor pro parkování, zahrada 
700 m2, vhodný k bydlení i podnikání jako síd-
lo � rmy (�istý ro�ní nájem 170.000 K�, ro�ní 
výpov�dní lh�ta). Cena k jednání 1.990.000 
K�. Tel. 603 212 867
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -Plhov� 
- ve 4.NP., okna jsou orientována na JV, byt je 
v udržovaném �istém stavu, nová plast. okna a 
stoupa�ky, ploché radioátory, p�vodní jádro a 
kuchy�, sklep, balkon p�es chodbu, bezbariéro-
vý p�ístup s výtahem, cena: 769 000,-K� nebo 
dohoda. RK nevolat! Tel.603 511 861

NEMOVITOSTI
* Pronajmu prodejnu 180 m2 v Hronov�. Tel. 
603 920 469
* Prodáme p�kné chalupy u Mezim�stí s v�t-
ším pozemkem a stylovým nábytkem-nutno vi-
d�t. Cena k jednání-1,36 mil. Tel:602 204 002.
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 	. 
Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774777072
* Prodáme RD u Police nad Metují, sm�r 
V.Petrovice. Cena:980.000,- K�,tel:605 165 
971.
* Pronajmu prostory v dom� bývalého Obec-
ního ú�adu v Dolní Radechové, Náchodská 
117. Jedná se o 5 kancelá�í, sklad a WC v  p�í-
zemí domu s parkovacím stáním, podl.plocha 
cca110m2, vytáp�ní akum.kamny. Nájemné 
4.500,-K� + inkaso, možno pronajmout i jed-
notliv�, tel. 608 90 30 70.
* Prodáme stavební parcely (v�tšina s inž.
sít�mi) v obcích Slavo�ov,Bohuslavice a Spy 
u N.M�sta n.Met.Cena od 125,-K�/m2, tel:602 
204 OO2.
* Sháníme chalupu cca 45km od HK  sm�r Or-
lické hory do 800tis. Tel.: 604 64 61 08

* Prodám ve Vršovce u N.M�sta n.M. RD 
po rekonstrukci 3+kk, menší pozemek. Cena 
1.799.000 K� - sleva možná . Tel. 604 336 
337, www.alkareal.cz

* Hledáme rodinný d�m v Hronov� a okolí 
do 3mil.Tel.: 773 559 014

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

* Najdu T�? 46/181 hledá muže do 51 let z 
Náchoda a okolí. TEL.: 776 17 97 76
* 59/160 vdova, siln�jší postavy hledá p�ítele 
k seznámení, i vážn�. Jarom��sko. Auto vítáno. 
ZN:E27/1
* Najdu hodnou ženu se sportovním duchem 
z Náchodska? Spíše neku�a�ku a abstinentku. 
Já sportovní postavy 30 let. Tel. 607 989 820
* SŠ 48/179/74 hledá p�ítelkyni z Náchoda a 
okolí. Tel. 603 711 210 - jen volat, ne SMS

BYTY

* Prodám družst.byt 3+1 v Náchod� - pa-
nel.d�m u nem., cena k jednání 900 tis.K�. 
TEL.:606 95 15 46
* Nadstandardní byt 3+1 (80 m2) v 	.Kostel-
ci je po koml.rekonstrukci,ve zd�ném dom� a 
na klidném míst�-vše nutno vid�t.K bytu náleží 
zahrada,podíl na pozemku a byt.dom�.Cena:1,
5 mil.Tel:602 204 002-Ideal Reality.
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�-
chá. Tel: 775777073
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s balkonem, 
47,19m2 ve 2.NP v Náchod� na Lipím naproti 
hospod�, nájemné 4.000,-K� + inkaso 1.600,-
K�. Tel.: 608 90 30 70.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774777073
* Prodám byt 2+kk v OV v Náchod� nedale-
ko centra po rekonstrukci, cena 735.000 K� a v 
Polici n Met. 1+1 zateplený panel, OV, v 1.NP, 
cena 570.000 K�. Tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, 
33,82m2 v 1NP v Náchod� na Lipím naproti 
hospod�, nájemné:2.900,-K� + inkaso:1.600,-
K�. Tel.:608 90 30 70.

* Pronajmu p�kný byt 3+1 v centru Ná-
choda. Byt po celkové rekonstrukci, plastová 
okna. Pronájem a kauce dle dohody. Tel.733 
688 046

* Pronajmu garsonku s balkónem v Náchod� 
na Pražské ulici, 5. NP. Nájemné v�etn� všech 
služeb �iní 5 000,-K�. Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884
* Hledáme pronájem garzonky nebo 1+1 
v Náchod�. Rozumný nájem. Bez kauce. D�-
chodci. Tel. 737 127 570
* Pronajmu byt 3+1 v Polici n.Met. 	áste�n� 
za�ízený. Volný ihned. Tel:605774982.
* Pronájem bytu 4+1 v Novém M�st� 
nad Metují. Za�ízen, k bydlení po dohod�. 
Tel:606850318
* Prodám byt 2+1 (67 m2) v OV v Polici nad 
Metují nedaleko centra, ve zd�ném dom� v p�í-
zemí s garáží. Cena: 750000,- K� (možná doho-
da) TEL.:604700357
* Pronajmu byt 3+1, 1+1 a garzonku v Nácho-
d�. K nast�hování možné ihned. Povinná kauce. 
Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1 v Jarom��i. Kauce 
19.000,- K�. Tel.: 728 844 129
* Pronajmu 1 muži za�ízenou místnost s kab.
tel. na SUN v Náchod� v�etn� inkasa 3000,-K�. 
m�s. TEL.:603 711 210
* Pronajmeme �adový rodinný d�m 5+1 v 
	eské Skalici - Zájezd�, garáž, zahrada, ÚT. 
Tel. 736 633 198.
* PRODÁM BYT 3+1 v OV v klidné �ásti No-
vého M�sta nad Metují. Tel.604904540
* Prodám byt 2+1 v OV, Náchod Plhov. Tel: 
739 246 385
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda. Kauce. 
TEL.:605 450 384 volat po 16.hodin�
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda, pln� 
vybavený, 4500,-K� + inkaso, kauce 15 tis.K�. 
TEL.:604 75 73 00 po 17.hodin�

* Prodám slunný byt 3+kk v OV v Nácho-
d�, 72,60 m2 v�. 2 balkon� + lodžie, tiché 
prost�edí, 10 min.od centra, sklepní koje a 
pom�r.�ást p�dy, možnost parkování. Cena 
1,35 mil K�. P�íp. pronajmu 5500,- + popl./
m�s.+ kauce. TEL.:739 730 170

* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod, sídlišt� 
SUN, ul.Bílá, p�kný výhled. Tel.774 995 906
* Pronajmu byt 1+2 v Broumov� 1.kat. Pou-
ze na dobu nejmén� 2 let. Tel. 495593934 od 
17.- 20.hod.
* Prodám, DB 1+kk v Náchod�, 3p., balkon, 
p�vodní udržovaný, plastová okna, nízké pro-
vozní náklady, RK nevolat, 580.000,-, tel.: 
604905966
* Pronajmeme krásný, mezonetový byt 3+1 
s p�edzahrádkou ve Velkém Po�í�í. Kompletn� 
zrekonstruovaný, parkování, internet. 6.400,- + 
inkaso. Volné od listopadu 2009.
http://velkeporici.rajce.net. Tel. 605252635
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 2+1 na 
SUN v Náchod�. TEL.: 732 167 291
* Hledáme pro solv.klienta byt 2+1 nebo men-
ší 3+1,DB i OV v Náchod�. Plhov, B�loves, 
St.m�sto. Cena do 1,1 mil. 725646413
* Prodám (p�evod �lenských práv a povin-
ností) družstevní byt 3+1, 69 m2 v 1. podlaží 
cihlového bytového domu v Hronov�; rekon-
struovaný balkon, parkety, dva sklepy, plynové 
centrální topení v dom�, digitální p�íjem TV, 
garáž k dispozici (50 m). Cena bytu s garáží 
1 175 000,- K�. Dokumenta�ní foto v p�ípad� 
zájmu zašlu na e-mailovou adresu. Kontakt : 
725 076 609.

* Prodám cirkulárku za 1500,-K�, aut. pra�ku 
- TATRAMAT - funk�ní za 0,5 litr fernetu. Tel. 
603 711 210
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbová 
kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 84 41 
42
* Prodám skoro nový kombinovaný ko�árek - 
zn. babywelt + p�íslušenství zdarma, seda�ku do 
auta, vají�ko, do 11kg, zna�ková, velmi kvalitní-
nová, dále sí
ovanou ohrádku, chodítko
zn.cam, sterilizátor lahvi�ek do mikrovlnky, 
možné i jednotliv�, cena dohodou. Telefon: 
721076156
* Nabízím kvalitní p�ekatrovanou zeminu, 
úrodná �ernozem, vhodná pro kone�nou úpravu 
zahrad, 1 m3/400,- K�, tel: 777222232
* Pšenici, trikitale - výborné krmivo pro do-
mácí chov, p�stované bez um�lých hnojiv, pytle 
vým�nou nebo prodej, brambory KARIN p�sto-
vané bez um.hnojiv a herbicid�, 6,-K�/kg, na-
bídka celou zimu, 300 K�/q, šrot plus 50 K�/q. 
Kocourek, Slav�tín nad Metují, tel. 732 381 524

KOUP�

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, 
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia,
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

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

* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné um�-
ní známých �eských nebo evropských autor� 
- i poškozené.Za vybraná díla zaplatím auk�ní 
ceny. Tel. 603 511 861

R�ZNÉ
* Hledám HPP, maturita strojní a elektro,pra-
xe, �P B, PC uživatelsky. 602 483 001
* Hledám jednu v�tší místnost v p�ízemí v 
Náchod� na Komenské k pronajmutí. Na dobu 
neur�itou, k uskladn�ní nábytku. Volejte 737
360 381, nejlépe ve�er 
* Pronajmu garáž u � n.ú�adu v Náchod�. 
TEL.:603 248 002
* P�evedu levn� z digi kamery, mini DV a jiné 
(nap�. VHS) na DVD. Volejte 732 11 82 45
* Pronajmu dlouhodob� garáž v centru Ná-
choda. TEL.:732 167 291
* Na svém pozemku na velice lukrativním a 
frekventovaném míst� umístím vaši reklamu na 
cokoliv a vaše výrobky, služby se stanou op�t 
žádané, znásobí se. Volejte 605 975 824
* Vykupuji v�tve ze st�íbrného smrku, tuje a 
tisu. Tel.776 146 173
* www.hubnete.cz/aubrechtova89
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské 
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Pa-
tro. Tel. 606 951 546
* Hlídání d�tí (u�itelka MŠ) 30 let praxe, 
hlídání domácích mazlí�k� a všechny úklidové 
práce v domácnosti. Tel. 605 145 004

P	ILEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týd-
n�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 
609

DOMACÍ MAZLÍ
CI

* Daruji do dobrých rukou 10ti letého jezev-
�íka/psa, krátkosrstý, �erný, zdravý a velice 
hodný. Rodinné d�vody. TEL.:603 284 299
* Prodám levn� siamského kocourka - kot� 
(stá�í 4 m�síce). Tel. 491 475 289, 775 183 817
* Prodám siamská ko�átka s kulat�jší hlavi�-
kou, �okoládové znaky, bez PP, k odb�ru ihned. 
TEL.:607 67 60 17
* Prodám št��ata bígla, trikolor, �istokrevná 
bez PP, od�ervená, o�kovaná. Odb�r polovina 
�íjna. TEL.:776 035 150
* Britská krátkosrstá ko�átka s PP, 2 li-
loví - sv�tle mod�í kocourci, k odb�ru ihned. 
TEL.:603 206 743, 4891 426 680
* 
ivava krátkosrstá i dlouhosrstá, krásná 
malá i odrostlá št��átka, o�kovaná, od�ervená, 
k odb�ru ihned. TEL.:603 206 743, 491 426 
680

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921

  

Výrobní fi rma přijme 

obchodního zástupce 
pro region

Čechy a Slovensko. 
Požadavky: řidičský průkaz 

skupiny B,
předpoklady pro práci obchodního 

zástupce. 

Kontakt 777 737 127                                        

Ekonomicko-fi nanční poradce 

hledá asistentku/ta 
na 1/2 úvazku.

Nutná praxe v bankovnictví 
nebo pojišťovnictví.

Tel. 733 774 788                      

STAVEBNÍ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE

* dlažby * obklady 
* zámkové dlažby * fasády a 

veškeré stavební práce
Petr Adámek, Olešnice 101
549 41 Červený Kostelec

TEL.:776 209 233, petradik@centrum.cz

FINANČNÍ PRO-
BLÉMY? ŘEŠENÍ 
PRO KAŽDÉHO!

Soukromé fi nance jen na OP.

TEL.:739 129 379
     733 527 435           

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, 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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Nové Město n/M-“Na Františku“-Pěkný zděný byt 3+1(74m2) s balkonem,po část.rekonstr.,možnost garáže......1.640.000,-Kč
Nové Město n/M-“Březinky“-Několik posl.nových bytů do OV s balkonem nebo terasou-možnost klient.změn....24.990,-Kč/m2

Č.Skalice-Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou,3 balkony,sklep,zahrada,klidná část,poblíž centra...........2.530.000,-Kč
Č.Skalice-Zájezd-Větší udržovaný RD(7+1) s garáží a pozemkem 658 m2 na pěkném a klidném místě..................2.590.000,-Kč
Náchod-Staré Město-Byt v OV 3+1(64m2) s plast.okny,vybaven nábytkem,možnost dokoupení garáže.................1.050.000,-Kč-Sleva!
Náchod-Nemocnice-Pěkný byt 3+1 (77m2),s novou koupelnou,WC,s plast.okny a pěkným výhledem........1.040.000,-Kč-Sleva!
Broumov-Byt.dům u nám.po kompl.rekonstr.-2krát 2+1,1+1+možná vestavba,6 sklepů,dvougaráž,zahrada...........4.435.000,-Kč
Broumov-2 pěkné zděné byty 2+1(celkem 105 m2),po rekonstr.,2 krb.kamna,plast.okna..,zahrada,klidná část......1.299.000,-Kč
Teplice n/M-Hotel Koruna u nám.,k rekonstr.,restaurace se zázemím,14 pokojů+možná vestavba,poz.745 m2.......2,39 mil.Sleva!
Provoz u Dobrušky-Větší RD se stodolou,chlévy,pozemky k výstavbě(2240m2),lesem(6426m2),polnostmi 5.5ha......2,15 mil.Kč

* Prodám zlatého retrívra k�ížení labrador-
ským retrívrem jsou zlaté a �erná o�kování 
od�ervená k odb�ru ihned, cena 2000 K�, tel.: 
776791053

AUTO-MOTO

* Prodám RENAULT 19, chamade 1.8 benzin, 
r.v.93, STK do 15.1.2010 �ervený, záv�s. Cena 
9 tis.K�. TEL.:776 698 035
* Prodám Renault Megane Scenic, 1.6, barva 
tmav� modrá, el.okna, záv�s, v dobrém stavu, 
r.v.1997, cena 49 000,-K� (sp�chá). Tel. 721 
443 980
* Prodám 4 ks zimních pneu na diskách 
175/70 R14. TEL.:721 365 223
* Odvoz autovrak�. ZDARMA. Tel. 605 75 
78 87
* Prodám automatickou p�evodovku na 
SUBARU Legacy OUIBECK, r.v.98, v�.mon-
táže. TEL.:603 157 506
* Koupím kontejner na Avii, hákový i lanový 
(upravím si), r�zné velikosti. 608959550
* Obuté ráfky na zimu, MAZDA 3, vzorek 
95%, 15“ - 4000 K�, ŠKODA OCTAVIA, vzo-
rek 100%, 16“, 6000 K�, TOYOTA, 15“, vzo-
rek 80%, 3000 K� (cena za sadu) a ráfky PEU-
GEOT 13“ á 350,-K�. Tel. 732 918 500
* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 205

Prodám kosmetický 
salon včetně vybavení. 
Náchod. Kamenice.
 Tel.776 799 164    



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

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

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

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

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

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

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.

Sv�tlé u Ho�i�ek  - RD s pozemky 5 398m2 na klidném 
míst� u lesa, p�kná lokalita ...............................1.750mil.
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD po mod-
erních úpravách, velmi dobrý stav ...................3.885mil.
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku ...............................1.370mil.
H�ibojedy - 5km od Dvora Králové nad Labem, RD 
3+1 v zapo�até rekonstrukci.....................1.200 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - �adový rodinný d�m 5+1 s garáží, 
zahradou a zast�ešenou pergolou .....................3.900mil.
Broumov - v�tší RD 2 x 3+1s garáží s velkou 
udržovanou zahradou o vým��e 5 708m2 .......3.630mil.
Dob�any, okr. RK - zd�ný domek vhodný k bydlení i 
rekreaci, p�edh��í Orl. hor .....................................750tis.
Litobo� - pozemek 5 261m2 s výhledem do krajiny na 
polosamot�, na chatu nebo srub ....................280,-K�/m2

Radvanice,okr. TU -  velmi zajímav� dispozi�n� �ešená 
chalupa, k bydlení i rekreaci ............................1.890mil.
�eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé 
Skalici k  bydlení i rekreaci ..............................1.050mil.
Olešnice v Orl. horách - zd�ný domek se zahradou na 
klidném míst�,k rekreaci i bydlení...................1.250mil.
�eská Skalice - moderní byt 2+1, 65m2..1.150mil., 
Velké Po�í�í - RD 3(4)+1 se zahradou ...........1.050mil.
Police n/Met. - moderní byt 2+1, 55m2, 2.NP_950tis., 
Broumov - byt 1+1, 48m2, 1.NP ..........................430tis.

Velká Bukovina u Chvalkovic - zd�ný domek 4+1 se 
zahradou o vým��e 1 008m2 ..................................950tis.
�. Skalice - zahrada 318m2- ryba�ení, relaxace .....75tis.
Náchod - Branka-moc p�kný byt 3+1 .............1.599mil.
�ern�ice - stavební pozemek - 3 088m2 ..............700tis.
Velké Po�í�í - chatka na vl. pozemku 407m2.......380tis.
Verné�ovice - poloroubená chalupa v lokalit� Teplicko 
- Adršpašs. skal, p�kná p�íroda ..............................450tis.
Náchod-prostorný byt v OV,pl. 46,7m2 ................980tis.
Náchod-Bražec- staveb.pozemek 1544m2.. 640,-K�/m2

Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, 
dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení......................1.750 mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-
K� a novostavba RD 5+1 ..................................2.660mil.
Javor u Teplic nad Metují - prostorný d�m vhodný na 
zbudování 4- 7 byt. jednotek .............................1.590mil.
�ervený Kostelec - byt 3+1 v os. vl. ve zd�ném dom� v 
3.NP s  balkónem a sklepem .............................1.450mil.
Police n/Met. - byt 2+1 v os. vl., pl. 60m2 650 000,-K�, 
Náchod - byt 3+1 v os. vl ........................ 1.270 000,-K�
Hronov - zd�ný byt 2+1 v OV, 54m2 ...................800tis.
Nové M�sto n/Met.- vl. zahrada s chatkou .....Dohodou
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci ......1.390mil., 
Broumov - byt 3+1 v os. vl. v 3.NP .....................650tis.
Spyta u �eské Skalice - zd�ná chalupa u vodní nádrže 
Rozkoš s pozemkem 474m2 .........................580 000,-K�

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

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

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

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

www.kofronstrechy.jex.czwww.kofronstrechy.jex.cz

Pronajmeme obchodní prostor 
(prodejnu) v pasáži Kamenice

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

TEL.:777 152 750              

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

• servisní prohlídky

• prodej náhradních dílů

• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 

• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

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

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

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

TEL.: 777 152 750

P + P
Pavel Plíštil

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

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

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

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

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

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

* krátké dodací lhůty, příznivé ceny                                                                                                                                             

ROZHODOVÁNÍ
� volba školy          � sebehledání      � výběr zaměstnání

s využitím moderní psychodiagnostiky
Irena Vašátková, psychologické poradenství

tel.608 265 551, www.vasatkova.cz          



 Dobrý den, jsem podnikatel, plátce DPH. Vždy jsem si myslel, 
že DPH odvádím z toho, co jsem ud�lal a úplatn� prodal. Nyní m� 
ú�etní sd�lila, že i za práce, které provedu zadarmo, jsem povinen 
n�jaké DPH odvést. Tomu fakt nerozumím. M�žete se k této pro-
blematice vyjád�it? D�kuji.                                          J.V., Náchod
 Podle Vašeho dotazu usuzuji, že pravd�podobn� podnikáte ve služ-
bách, možná dopln�ných drobným prodejem. Máte pravdu v tom, že 
zákon o dani z p�idané hodnoty vychází ze skute�nosti, že p�edm�tem 
dan� jsou pln�ní úplatná. Zárove� však zákon o dani z p�idané hodno-
ty uvádí i vybraná pln�ní, která p�estože jsou poskytnuta bez úplaty, 

jsou p�edm�tem dan� z p�idané hodnoty.
 Ve Vašem p�ípad� by se mohlo jednat mj. o Vámi uvád�né p�ípady, kdy poskytnete n�-
komu službu zadarmo (�asto je to nap�. z  humanitárních �i sponzorských d�vod�), dále to 
mohou být p�ípady, kdy n�kterou z v�cí, kterou máte v obchodním majetku, použijete pro 
vlastní (osobní) pot�ebu nebo pro pot�ebu n�kterého z Vašich zam�stnanc�, �i trvale použijete 
obchodní majetek pro ú�ely nesouvisející s podnikáním (nap�. p�enecháte po�íta� k užívání 
svému kamarádovi apod.).
 P�itom pokud se jedná v t�chto p�ípadech o dodání zboží, pak se p�i stanovení základu 
dan� vychází z ceny, za kterou by bylo možné zboží po�ídit ke dni uskute�n�ní zdanitelného 
pln�ní (nap�. den p�enechání po�íta�e k užívání Vašemu kamarádovi) a pokud se jedná o 
dodání služby (svému kamarádovi nap�. zdarma n�co opravíte), pak vycházíte p�i stanovení 
základu dan� z celkových vynaložených náklad� na tuto službu (nemusíte zde tedy vycházet z 
ceníkové ceny, kterou máte stanovenu nap�. pro své odb�ratele, což je pochopiteln� z hlediska 
vy�íslené dan� výhodn�jší) .

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

* Jak hodnotíte letošní ro�ník � lmového festivalu Novom�stský hrnec smíchu? - ptáme 
se starostky Nového M�sta nd Metují, Mgr.Bronislavy Malijovské
- Myslím si, že 31. ro�ník odstartoval �tvrtou desítku a je velmi dob�e, že ji odstartoval s 
mladými tv�rci komedie. To je velmi cenné, že tím dostal festival nový náboj. Festival jde 
kvalitativn� nahoru a v��ím, že bude další ro�ník ješt� úsp�šn�jší. Festival je chlouba Nového 
M�sta nad Metují a my si už neumíme naše m�sto bez festivalu p�edstavit.
* Chystáte paní starostko n�jaký nový vstup na festival. Mám tím na mysli Váš letošní 
tandemový seskok s prezidentem Zední�kem. P�ijedete nap�íklad na bílém koni _.?
- To všechno je tajemství. Jediné, co vám prozradím je, že bude zm�n�n termín festivalu - a 
to na �erven.
* M�la jste n�jaký tip na vít�zný festivalový � lm v rámci ud�lení divácké ceny - Novo-
m�stského hrnce smíchu?
- Líbáš jako B�h.
* Tak to jste tre� la...

Otázky kladl Mirek Brát, foto tandemového seskoku: Michal Fanta

FESTIVAL BUDEFESTIVAL BUDE
UŽ V ČERVNUUŽ V ČERVNU

   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky kotelen 
v�etn� zajišt�ní revizí elektroinstalací a tlakových 
nádob. Zajistíme i školení obsluh t�chto tlakových 
nádob. Obrátit se na nás m�žete i se zajišt�ním 
prohlídek komínových t�les. Taktéž zajistíme revize 
domovních plynovod� v�etn� odstran�ní zjišt�ných 
závad. Sou�ástí naší nabídky jsou i revize a servis 
výtah�. 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

 Romské komunitní centrum Náchod v za-
stoupení Pavla Vargy a Emila Baláže chce 
tímto pod�kovat Policii �R - �editel Pavel 
K�ivka a jeho celému týmu, M�stské policii 
Náchod - velitel Miroslav Horák a jeho celé-
mu týmu, tajemníkovi M�Ú Pavlu Nývltovi 
za zajišt�ní klidného pr�b�hu volební kam-
pan� D�lnické strany a zajišt�ní bezpe�nos-
ti všech ob�an� m�sta Náchod dne 26.zá�í 
2009.                    Pavel Varga, Emil Baláž

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v 
�R, sociální poradenství pro osoby se 
sluchovým postižením v Broumov� si 
vás dovolujeme si Vás pozvat na
 

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í dne 
15.10.2009 od 9:00 do 17:00 hod.

 Den je po�ádaný na téma „Problémy 
se sluchovým postižením“ a sou�ástí 
je výstava komunika�ních a kompen-
za�ních pom�cek. Místo konání: Mí-
rové nám�stí v Broumov�, ulice Lipová 
54 za divadelním traktem v p�ízemí.                                   

VV

Pozvánka 
pro neslyšící

 Celostátní � nále IV. ro�níku sout�že Eu-
robabi�ka se uskute�ní v sobotu 17. �íjna v 
láze�ské restauraci ve Velichovkách (od 17 
hodin). Program uvádí ostravský herec Pa-
vel Handl. Více informací o celé akci získáte 
na www.eurobabicka.cz

EUROBABIČKA 2009
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 Základní škole v Josefov� se poda�i-
lo získat � nan�ní p�ísp�vek od Nada-
ce Via z fondu T-Mobile. Grant bude 
použit na vybudování d�tského h�išt� 
pro školní družinu a d�ti z I. stupn�.                                       

(r)

ZÍSKALI GRANT

 Základní kynologická organizace 
ZKO Špinka �ervený Kostelec zahájila 
�innost na novém ci�išti v Zábrodí. Na-
jdete jej vedle areálu � rmy Autodoprava 
Tauchmann. Sprotovního výcviku se zde 
dostane pejsk�m všech plemen. Info na 
www.zko674-spinka.cz

KYNOLOGOVÉ V NOVÉM

 
TOTÁLNÍ 
TOTÁLNÍ 

LIKVIDACE 
LIKVIDACE 

ZÁSOB ZÁSOB 
VAŠICH 

P�EBYTE�NÝCH 
KALORIÍ!

SQUASH CENTRUM Náchod
Ricochet + Squash 

+ stolní tenis
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

tel. 602 886 577
e - mail: squash-centrum@seznam.cz

POZOR: PLATÍ AŽ DO VAŠEHO VY�ERPÁNÍ...

POD�KOVÁNÍ


