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ÚKLID SKLADU
 SLEVY AŽ 54 %

AKCE !
Chcete půjčit?

Volejte ihned   491 619 888

100 tis. již od 1449 Kč/měsíčně
200 tis. již od 2898 Kč/měsíčně
300 tis. již od 4347 Kč/měsíčně
RPSN již od 11,26 % | 100 tis. Kč za 1449 Kč/měsíc, na 96 měsíců, 
celkem zaplatíte 139 104 Kč.

Pomohlo by vám 50 až 350 000 Kč?

Půjčky i pro klienty v registrech, nezaměstnané, OSVČ a ženy na MD. Bez poplatků předem. 
Žádné volání na placené linky 900. Vyhodnocení dostanete ZDARMA a ještě dnes!

Je jenom na Vás, co s penězi uděláte.

TOTÁLNÍ
LETNÍ VÝPRODEJ

Nově otevřený 

Club Garden
v Polici nad Metují

ný 

jí
 Vás zve k příjemnému 

posezení s atraktivními 

dívkami.

Ut – Ne od 21 – 05hod.

Tel.: 733 548 021

www.nightclubgarden.cz

přijímáme nové společnice,vysoké výdělky

a diskrétnost zaručena

Svářečky TIG AC/DC pro 
svařování hliníku.

Cena od 19.990,- Kč 
včetně DPH.S
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RUŠTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
603 440 969

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

lada.petrankova@gatenachod.cz

NOVINKA
Poslední letní den byl v MŠ Babí ve znamení vzájemného poznávání.
     D�ti m�ly ve školce jablí�kový týden a tento den jsme m�li možnost i my, rodi�e, ochutnat 
plody jejich práce – výborný jable�ný závin.
     D�ti si pro zm�nu zasout�žily na r�zných stanovištích na školní zahrad� a v záv�ru jsme si 
spole�n� opekli špeká�ky, p�i kterých se krom� d�tí seznámili i rodi�e.
     D�kujeme celému personálu MŠ Babí za p�íjemn� strávené odpoledne !
        Za spokojené rodi�e Poláková M.

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

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

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

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách 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), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 
podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Lou�ení s létem v MŠ Babí

VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY

noc z 8. na 9. říjn
a: 

meteoritický déšť Drakonid

Prodejna 
stroj� a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

Č E K Y

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

Ak�ní cenaAk�ní cena  je 1990 K�je 1990 K�
2790  K�27902790

Elektrický vysava� listíElektrický vysava� listí
RG - EL 2700RG - EL 2700sleva

  - 29 %

Akce do 21.10.2011



 

Rodinný dům se zahradou Nové Město nad Metují .............................................................1 649 000,- Kč
Rodinný dům s garáží a dílnou Náchod-Běloves ...................................................................1 790 000,-Kč
Byt 4+1 v osobním vlastnictví Náchod – Pražská ul. ...........................................................1 050 000,-Kč 
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ..............................................1 095 000,-Kč
Zděný byt 3+kk v osobním vlastnictví Náchod-Raisova ul. .....................................................990 000,-Kč

Rodinný dům s dílnou a garáží
Nové Město nad Metují-Krčín 

Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami 
a ovocným sadem v  Nové Město nad Metují-Krčíně
                         Cena: 2 199 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

 I peníze se ztrácejí 
 P�emýšleli jste jak by jste se m�li 
zachovat, když naleznete v�tší � -
nan�ní sumu? Nenechávejte si ji! 
Pomyslete na situaci, kdy by se ztráta 
p�ihodila vám. 
 Povinností každého nálezce je pe-
níze p�edat na obecním ú�ad� v míst� 
nálezu. Ú�edník by m�l nálezci p�edat 
potvrzení o p�evzetí. Vyhne se tak 
pokušení i podez�ení zneužití pen�z. 
I když peníze naleznete v bankomatu, 
které si zapomn�l n�kdo odebrat, pe-
níze rad�ji p�edejte obecnímu ú�adu. 
I když p�edat je pracovníkovi banky 
m�že být tím nejsnazším �ešením, 
není tím nejsprávn�jším. Nejlepším 
�ešením není ani posílání nálezu ma-
jiteli poštou. Jednak majitel již m�že 
mít jiné bydlišt� než je uvedeno 
v nalezených dokladech, nebo pokud 
stratil pr�kazy totožnosti m�že pošta 
odmítnout mu balí�ek vydat. 
 Jako nálezce se pr�b�žn� infor-
mujte, zda se poda�ilo najít p�vod-
ního majitele. V okamžiku navrácení 

nálezu p�vodnímu majiteli vzniká 
zákonný nárok na 10% nálezné. Po-
kud se obci nepoda�í najít p�vodní-
ho vlastníka do 6 m�síc�, propadají 
peníze obci. I tak však nálezci pat�í 
10% nálezné. Nalezený p�edm�t, 
�i hotovost je také možné odevzdat 
na služebnu policie �eské republiky. 
V tomto p�ípad� však nevzniká ná-
rok na odm�nu. Na druhé stran� však 
rostou šance, že se peníze dostanou 
k tomu, kdo je ztratil, protože Policie 
�R na rozdíl od ú�adu, má podstatn� 
v�tší možnosti po-
škozeného �lov�ka 
vypátrat.

Talíř plný chutí
a vůní

Pokračování toulek za vínem a jeho historií
 Minule jsme spole�n� došli v našich historických toulkách za vínem do doby velkomorav-
ské �íše. Ale jak to vlastn� bylo s vínem a �echami? I to se dnes dozvíte. Manželka prvního 
doloženého P�emyslovce Bo�ivoje, kn�žna Ludmila, byla tak nadšena moravským vínem, že 
sama za�ala podporovat p�stování révy a zasloužila se o rozší�ení p�stování vína na �eském 
území, konkrétn� u Litom��ic. Jist� si také vzpomenete na víno zna�ky Ludmila, pocházející 
z okolí M�lníka a Litom��ic. Na této vinici se pozd�ji její vnuk Václav (sv�tec, ozna�ovaný 
za patrona �eského vinohradnictví) u�il taj�m p�stování révy a výroby vína. Této vinici se 
za�alo �íkat Svatováclavská. Podle jedné z pov�stí Václav sám vyráb�l mešní víno pro nábo-
ženské ob�ady, a to od vysazení révy až po sklize� hrozn� a jejich šlapání nohama.

 Nejstarší dochovaný písemný záznam o �eských vinicích pochází z roku 1057, kdy kníže 
Spytihn�v II. daroval vinice poblíž Litom��ic tam�jšímu kapitulnímu kostelu. První zmínka 
o vinicích na Morav� pochází kupodivu až z roku 1101, kde se v zakládací listin� benediktin-
ského kláštera v T�ebí�i uvádí, že byl klášter obdarován n�kolika vinicemi.

 Možná vás p�ekvapí, že nejv�tším vina�ským m�stem v �echách byla Praha – nacházelo se 
tu více než 700 hektar� vinic, které pat�ily v�tšinou šlecht� a církvi. Na Morav� pat�ily k nej-
v�tším vina�ským st�edisk�m Hustope�e, kde �adu vinic vlastnila brn�nská diecéze. A protože 
na podzim není lahodn�jšího spojení než je víno a dozrávající jablí�ka, máme pro vás p�ipra-
ven recept na jablka v županu s vinným krémem.

Jablka v županu s vinným krémem
300 g listového t�sta, 50 g másla, 50 g sekaných loupaných mandlí, 30 g cukru, 100 g 
rozinek, st�edn� velká kyselejší jablka, 1 vejce.
Krém: 1 vejce, 3 lžíce cukru, 250 ml bílého polosuchého vína.

T�sto rozválíme, nakrájíme �tverce o stranách asi 15 cm a stejný po�et kole�ek asi 3 cm 
velkých. Na nápl� rozpustíme na pánvi máslo, p�idáme mandle, cukr a rozinky, mícháme 
dozlatova a necháme vychladnout. Jablka oloupeme, zbavíme jád�inc� a naplníme sm�sí. 
�tverce t�sta pot�eme rozšlehaným vejcem, do st�edu dáme jablko, rohy zvedneme, oba-
líme a navrch posadíme kole�ko. Pot�eme vejce, upe�eme na plechu s pe�icím papírem. 
P�ed vyjmutím z trouby znovu pot�eme. Na p�ípravu krému dáme do vyšší misky vejce, 
cukr a víno, zamícháme a v horké lázni vyšleháme do husté p�ny. 

Další zajímavosti o vín� najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

 V Základní um�lecké škole v Náchod� 
bude v termínu od 10. do 11. �íjna ke shléd-
nutí výstava „Slovo má Hurvínek“. Jedná 
se o náchodské zastavení celorepubliko-
vého projektu pražského Divadla Spejbla 
a Hurvínka. Výstava bude otev�ena od 9 
do 17 hodin, vstup je zdarma.                  (r)              

„SLOVO MÁ HURVÍNEK“

Vážení spoluob�ané….
 V noci ze 14. na 15. 9. 2011 bylo v ulici Krásnohorské v Náchod� odcizeno 17 kus� nov� 
zasazených okrasných d�evin. Prosíme p�ípadné sv�dky, aby jakékoli informace sd�lili bu� 
na policii �R nebo p�ímo majiteli (tel. 724 185 987). Vy, kte�í jste sledovali vývoj na této 
zahrad�, víte, že to nebylo jednoduché dostat ji alespo� do této podoby.
 N�kte�í z Vás nám pomáhali t�eba jen tím, že se zastavili, prohodili pár slov a n�kdy t�eba i po-
chválili. D�kujeme za Vaši podporu. Celé to ned�láme jen pro sebe, ale i pro Vás, abyste se m�li 
na procházce na co dívat. O to víc nás mrzí, že se najde n�kdo, kdo si odvedené práce jiných neváží.
Zpráva pro zlod�je:
 V tomto p�ípad� nejde jen o vzniklou škodu, ale když n�co budujete vlastními silami, máte 
k tomu jiný vztah, než když si to jen koupíte nebo ukradnete!!!
 Pokusíme se zahradu op�t obnovit a z�ejm� ji budeme muset i lépe zabezpe�it. Protože se to 
nestalo poprvé, upozor�ujeme všechny, kte�í by cht�li na této zahrad� ješt� n�co ukrást, pokud 
budou p�istiženi, nebude s nimi zacházeno dle zákon� �R.                        Manželé Jiráskovi

KONCERT
K VÝRO�Í REPUBLIKY
 V kostele Sv. Vav�ince v Nácho-
d� se 26. 10. v 19.00 hod. uskute�-
ní koncert slova a hudby k výro�í 
republiky s názvem Zp�v srdce. 
Výbor ze životopisu Jana Jakuba 
Ryby p�ednese Vladimír Mat�j�ek, 
varhanní skladby J.J.Ryby zahraje 
Vladimír Koubal. Vstupné je dob-
rovolné – výt�žek bude poskytnut 
na probíhající opravy kostela.      (r)  

MALÝM KOSTELAN�M
 V �erveném Kostelci byla provede-
na vým�na a dopln�ní vybraných her-
ních prvk� na tamních d�tských h�iš-
tích. Vým�na byla hrazena z m�stské 
pokladny, ze které tím pádem na d�tská 
h�išt� „odplynulo“ 317 000,-K�. Záro-
ve� bylo v lokalit� Horního Kostelce 
vybudováno i h�išt� nové, které m�že 
využívat i široká ve�ejnost.                (r)

ALUPROCES NABÍZÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
V OBORU OKEN, DVEŘÍ, ZIMNÍCH ZAHRAD

 Spole�nost Aluproces se zam��uje na výrobu, 
dodávky a montáž otvorových výplní všech 
druh�. V sortimentu najdete hliníková, d�e-
v�ná, d�evohliníková a plastová eurookna, 
dve�e �i výkladce. K t�mto produkt�m nabí-
zí komplexní p�ístup a zakládá si na kvalit-
ním a korektním vztahu se zákazníkem. Ten 
rozvíjí díky ší�i služeb. Aluproces zajistí 
osobní zam��ení, návrh, poradenství i ná-
sledný servis výplní. 
 „Zákazník a cena je pro nás vždy d�ležitá, 
ale není pro nás hlavním kriteriem. Na prv-
ním míst� je pro nás �lov�k, tedy zákazník 
a jeho pot�eby. Pro n�j p�ipravujeme správný 
a odpovídající technický návrh konstrukce, 
který zajistí bezproblémový provoz výrobk� 
s minimální pot�ebou dalších opat�ení. Pokud 
tohoto cíle dosáhneme, �ešíme jak na navrže-
né �ešení dosadit odpovídající cenu. Toto nám 
umož�ují naše dlouholeté zkušenosti v oboru 
a napln�ný partnerský vztah p�i jednáních“, 
prozradili k 	 remní 	 lozo	 i jednatelé spole�-
nosti Tomáš Prosa a Jan �erný. 

 Spole�nost sídlí v �erveném Kostelci 
a tento rok v b�eznu otev�ela vzorkovou 
pobo�ku i v Trutnov� na Horské ulici �.p. 1 
a pro zákazníky nyní nabízí speciální pod-
zimní akci. Nový pro	 l se stavební hloubkou 
92 mm a 6 komor, který je dodate�n� zatep-
len a spl�uje standard pro pasivní domy, je 
nyní nabízen za cenu 5 komor a 76 mm sta-
vební hloubkou. Tím získá zákazník v cen� 
bonus 30 % užitné hodnoty navíc. 
 „Snažíme se také rozši�ovat nabídku 
na základ� poptávky našich zákazník�. 
Nov� tak nabízíme také vlastní výrobu p�ed-
okenních a nadokenních plastových i hliní-
kových rolet ovládaných ru�n� nebo elektro-
motory. V sortimentu najdete také garážová 
vrata od spole�nosti Lomax.“ 
 Cílem 	 rmy Aluproces je nabízet komplex-
ní �ešení pro otvorové výpln� – jedna montáž, 
jedna záruka na okna, dve�e, rolety a p�ípadn� 
garážová vrata a zvýhodn�ná cena p�i odb�ru 
celku. Pro 	 rmu není ú�elem, aby zákazník 
ušet�il p�i koupi a v následných opat�eních 

ušet�enou �ástku doplatit kv�li nesprávné 
funkci výrobk�. Devízou 	 rmy Aluproces 
jsou dlouhodobé zkušenosti v oboru s tradicí 
od roku 1997, kterými se snaží zákazníka ušet-
�it chyb z minulosti a tím vlastn� šet�í výdaje 
zákazník�, které vynakládají mnohdy zbyte�-
n� v p�ípad� nejlevn�jšího zvoleného �ešení.  
Kvalita a cena jsou a byly p�ece vždy argu-
menty na rozdílných stranách zájm�.
 K výrobk�m Aluproces nabízí i další služby 
a dopl�ky jako zednické p�ípomoce, para-
pety, žaluzie a sít� proti hmyzu – zkrátka 
kompletní sortiment. V p�ípad� zájmu vám 
Aluproces bezplatn� vypracuje nezávaznou 
cenovou nabídku, nebo vás p�ivítá v prosto-
rách 	 rmy, kde Vám kvalitu služeb a produkt� 
potvrdí i celou �adou referencí.

17.listopadu 153, Červený Kostelec

Tel.: +420 773 113 133, 773 114 144

Email: aluproces@aluproces.cz

www.aluproces.cz

✔ klempí�ské a mechanické opravy
   osobních a dodávkových vozidel

✔ renovace autoveterán�

www.autodilnasevcik.cz
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Mýty o...

Vep�ové maso je jedním z nejoblíben�jších mas v �eské republice. Jeho oblíbenost spo�ívá 
p�edevším v cenové dostupnosti a chutnosti. O vep�ovém mase se traduje �ada mýt� a pov�r. 
Tou nej�ast�jší je ta, která �íká, že vep�ové je tu�né a nezdravé.

Jaké tedy je vep�ové maso?
A� si to lidé neuv�domují, prod�lala jate�ná prasata v posledních dvaceti letech obrovskou pro-
m�nu. Stejn� jako všechny výrobky kolem nás, zm�nila se i prasata a vep�ové maso. Dnešní prase 
má na h�bet� 2-3 centimetry sádla, zatímco p�ed patnácti lety to bylo p�inejmenším t�ikrát tolik. 
A stejné je to i s obsahem tuku uvnit� sval�. 

Vitamíny
Maso má všeobecn� pom�rn� dobré zastoupení všech aminokyselin, a tak je správné ho ales-
po� ob�as za�adit do svého jídelní�ku. Je vhodné st�ídat zdroje bílkovin, abychom zabezpe�ili 
komplexní p�ísun aminokyselin. Vep�ové maso m�že doplnit p�ípadnou nevyváženost amino-
kyselinového spektra. Vep�ové maso obsahuje i vitamíny skupiny B nebo draslík.

Zdravá p�íprava
Vep�ové maso nejlépe p�ipravíte, když ho za syrova zbavíte viditelného tuku a následn� ho 
bu� uva�íte, podusíte, upe�ete nebo ugrilujete. 

Vep�ová panenka
Jednou z nejchutn�jších �ástí prasete je vep�ová panenka, n�kdy nazývána také jako panenská 
sví�ková. Tento druh masa má jemná svalová vlákna, je k�ehké, neobsahuje moc tuku, a tudíž 
je lépe stravitelné. Panenka se nejvíce hodí na minutky nebo na pe�ení. My si vyzkoušíme 
pe�enou pln�nou panenku…

Pe�ená pln�ná panenka
Pot�ebujeme: 
800 g panenské sví�kové, 200 g Eidamu, 200 g Hermelínu,  50 g anglické slaniny,  50 g pra-
žených mandlí,  50 g mou�ného másla (=3 ks másla a 2 díly mouky), 100 ml �erveného vína, 
steakový pep�,  vegeta,  �esnek,  sójová omá�ka, 1 lžíce strouhaného k�enu. 

Postup:
Vep�ovou panenku po délce propícháme tak, abychom do otvor� mohli zasunout špí�ky Eida-
mu a Hermelínu zabalených do plátk� slaniny. Otvory uzav�eme špejlí. Po obvodu napícháme 
do panenky pražené mandle a pak osolíme, poprášíme steakovým pep�em, vegetou, majorán-
kou a pot�eme ut�eným �esnekem. Maso naložíme do oleje a necháme 1 hod. odležet. Poté 
opékáme z každé strany asi 7 minut. Do výpeku p�idáme mou�né máslo, sójovou omá�ku, 
�ervené víno a k�en. Necháme chvíli pova�it a lah�dka je hotová.

Kate�ina Ulrichová 2.H, Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného 
stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Vep�ové maso

Podzimní 

údržba zahrad

TEL.: 724 173 560



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:
   Slavnostní otev�ení nových výrobních a kancelá�ských prostor firmy Hronovský 
s.r.o. na Plhovského ulici v Náchod�, které bylo zárove� oslavou 20. výro�í založení 
firmy, prob�hlo 22. zá�í 2011 za ú�asti významných p�edstavitel� politického a pod-
nikatelského života z Náchoda a okolí. 
   Firma Josef Hronovský byla založena dne 12. 12.1990 v Bohuslavicích nad Metují 
jako dílna na soustružené rota�ní díly. V za�átcích vyráb�la soustružené díly na dlou-
hoto�ných automatech. Postupem doby byla výroba zkvalitn�na zejména nákupem 
CNC stroj�. V�tší instalovaná kapacita výkonných stroj� CNC umožnila dynamický 
rozvoj firmy a za�len�ní mezi významné dodavatele precizních rota�ních díl� pro 

automobilový pr�mysl. V roce 1998 
za�ala spole�nost rozši�ovat aktivity 
v oblasti montáží podskupin spína��, 
konektor� a kabelových svazk� zejmé-
na pro automobilový pr�mysl. Rozvoj 
této aktivity vyústil v založení nové fir-
my Hronovský s.r.o. a p�evzetí montáž-
ních prací od firmy Josef Hronovský. 
    Nové výrobní a kancelá�ské plo-
chy vznikly citlivou rekonstrukcí �ásti 
p�vodní Mautnerovy textilní továr-
ny, pozd�ji Tepny, na Plhovské ulici. 
„Po odhalení p�vodní krásy továrny 
bylo zapot�ebí zapojit t�žkou techniku 
a nevlídné, desítky let zanedbávané 
prostory, za�aly postupn� odhalovat 
své industriální kouzlo,“ �íká investor 
rekonstrukce Miloš Drapa�, jednatel 
firmy Elektro Drapa� s.r.o. Cihlové 
klenby o�išt�né tlakovým tryskáním, 
prop�j�ily interiér�m útulný a nezam�-
nitelný charakter. 
ada dobových tech-
nických �ešení vzbuzuje u sou�asných 
expert� v oboru stavebnictví náležitý 
respekt a obdiv. „Výpo�ty všech kon-
strukcí z období rakouskouherského 
mocná�ství byly natolik dokonalé, že 
p�e�kaly bez újmy 130 let. Po pe�livé 
kontrole statikem budou sv�j úkol plnit 
po další dlouhá léta,“ dodává Drapa�.                                                 
                                                        (kp)� Josef Hronovský p�i úvodním projevu

Hronovský s.r.o. se p�est�hoval do Náchoda

 Po II. sv�tové válce s oživením pr�myslu vyvstala pot�eba zam�stnat 
také zdravotn� postižené obyvatele m�sta a okolí. První zpráva o ro-
divším se družstvu je z února 1954, kdy po n�kolika jednáních byl p�i-
jat název „Vzor, pleta�ské a tkalcovské družstvo invalid� v Náchod�“. 
Z p�vodních t�í malých dílen (cukrárna pana Hejdy na Plhov�, dílna paní 
Máhlerové a pana Nývlta) se družstvo ješt� koncem roku p�est�hovalo 
do získaných prostor bývalé truhlárny pana Urbana v Orlické ulici u ne-
mocnice. Postupn� byl získáván a obnovován zastaralý strojní park.
     Ze zbytkových bavln�ných p�ízí místních textilních závod� byly nej-
d�íve vyráb�ny pun�oškové kalhotky a jednoduché svetry, krátce výrobky 
z angorové p�íze. Družstvo postupn� p�echázelo na výrobu pánských tre-
nýrek, pracovních zást�r a pracovního ošacení, pozd�ji i opravy deštník�. 
Podstatn� rozší�ilo výrobu d�íve provád�nou podomácku a zam�stnalo 
další ši�ky, tkalce a pleta�ky. V letech 1973-75 byla dokon�ena rekonstruk-
ce a p�ístavba hlavní provozovny v Orlické ulici, která vy�ešila tehdejší 
nedostatky dílenských prostor�, sociálního za�ízení, spole�enské místnos-
ti i sklad�. V roce 1977 byla k družstvu p�i�len�na hradecká provozovna 
Služby VDI Olomouc se sortimentem ozdobných p�edm�t� z k�že, které 
vyráb�lo kolem 70 pracovník� se zm�n�nou pracovní schopností.
 V letech 1974 -79 došlo postupn� podstatné obnov� a modernizaci 
strojního parku, p�edevším �etízkovacích stroj�, plochých pletacích stroj� 

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (53)

�   P�istav�ná provozovna Vzoru v Orlické ulici

�   Vzor - vnit�ní za�ízení

V Z O R  -  D R U Ž S T V O   I N V A L I D �

i dírkovacích a obnitkovacích stroj�, používaných p�i zpracování Akrylu 
a našeho um�lohmotného vlákna Slotera i Velana. Mimoto byla pro rozvoz 
zboží zakoupena dv� dodávková auta Š 1203 a nákla�ák Avia 15.
 Krom� pleteného ošacení byly pro vnit�ní trh vyráb�ny ložní soupravy, 
pro které byla tkána vlastní kanafasová metráž v tkalcovn� družstva ve Vel-
kém Po�í�í (p�vodn� Vojt�chova tkalcovna). Tam byly komplexn� vym�n�-
ny moráln� i fakticky opot�ebované tkalcovské stavy za nové typy s vyšší 
výkonností. Postupn� byly z�ízeny modern� vybavené vzorkovny družstva 
v Náchod�, Hronov� a Trutnov�, kde byly umíst�ny sb�rny zakázek plete-
ných výrobk� a deštník�. V družstvu bylo zam�stnáno v té dob� kolem 160 
osob v�etn� domácích pracovník�, k tomu t�ch 70 hradeckých, tedy celkem 
230 zam�stanc�.
 Výrobní družstvo invalid� Vzor Náchod m�lo už padesátiletou tradici, ale 
díky agresívnímu p�ívalu asijského levného zboží a nabídek Second hand� 
v listopadu 2005 družstvo ztratilo trhy a ukon�ilo �innost. Nyní v objektu 
sídlí výrobna podlahové krytiny. Jistým následníkem pracovních p�íleži-
tostí pro zdravotn� postižené pracovníky se stala v Kladské ulici, v míst� 
n�kdejšího tepenského internátu, již zmín�ná nová chrán�ná dílna s názvem 
Amulet.
 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení 
atd., sd�lte je prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo 
do redakce ECHA.

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!
 INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775
����

KURZ HUBNUTÍ KURZ HUBNUTÍ 
S RADOSTÍ S RADOSTÍ 

aneb poslouchej 
své t�lo

www.kineziologie.zaridi.to
Tel. 604 573 379

Kdy? 16. 10.  2011
Kde? v �erveném Kostelci

�as? 9 - 16 hod.

V Náchodě - Starém Městě 
zahajuje 

CELODENNÍ PROVOZ

HOTEL ELKO

Zajišťujeme večírky, školení, 
svatby a jiné akce.

Po - Pá 11 : 00 – 22 : 00
Víkendové akce na přání!

Tel. 608 824 331

OBĚDY � VEČEŘE

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Domov d�chodc� Náchod hledá vhodného kandidáta na pozici

Termín nástupu: 1. 2. 2012
Místo výkonu práce: Barto�ova 903, Náchod

Požadavky, nápl� práce, typ smlouvy, mzdové podmínky 
 uve�ejn�ny na webových stránkách www.ddnachod.cz

Pokud Vás zaujala tato pozice, zašlete prosím sv�j životopis ve formátu WORD 
nebo PDF na e-mailovou adresu: 

bechynova.e@ddnachod.cz nebo poštou na adresu: 
Domov d�chodc� Náchod, k rukám E.Bechy�ové, Barto�ova 903, 

547 01 Náchod do 15.listopadu 2011

MZDOVÝ Ú�ETNÍ NA PLNÝ ÚVAZEK

Velké cvi�ení záchraná��
V sobotu 1. �íjna ve�er se v areálu bývalé tepny Náchod uskute�nila akce záchranných 
složek. Jejím cílem bylo ozna�ení živých 	 gurant� v sutinách budov pomocí speciáln� 
vycvi�ených ps�, jejich následné vyprošt�ní, transport a ošet�ení. Smyslem akce pak bylo 
dle velitele - Jana Douchy - prakticky ov��it, p�ípadn� zlepšit fungování všech složek, tzn. 
velení, komunikace a organizace tak, aby si jednotliví záchraná�i navzájem nep�ekáželi 
nebo se dokonce sami nezranili. Na akci, která prob�hla na výte�nou, se podíleli: Kynolo-
gická jednotka SDH Opatovice nad Labem se psy: Aimme, Anuschka, Arty a Bayro, SDH 
Náchod, SDH Lipí, SDH B�loves a �ervený k�íž Hradec Králové.    
                                                                   (Ji�í Polák, jednatel a kroniká� SDH B�loves)

Obsazujeme pozice:  - vedoucí týmu

            - analytik

OPRAVDU HLEDÁTE 

UPLATNĚNÍ??

Čeká na Vás kvalifi kační kurz v oboru, kariérní 

postup, široké zázemí nadnárodní společnosti.

Tel. 602 428 738   723 426 881

MY HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!!

Nebojte se zavolat!!!

Těšíme se na Vás.

Ob�dy za 50,-K�



Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

- byt atypicky �ešený v Náchod� ve funkcionalistickém dom�  1.750.000,-K�
- byt 3+1 s garáží a �ást. vybavením v os. vl. v �. Skalici         1.655.000,-K�
- byt zd�ný 2+1 (57m2) v OV v Novém M�st� n/Met.               990.000,-K�
- byt zd�ný 4+kk (92m2) v OV v Novém M�st� n/Met.            1.950.000,-K�
- objekt vhodný k podnikání i bydlení v Horní Radechové      1.480.000,-K�
- restaurace zab�hnutá v Novém M�st� n/Met., vinárna, bar    4.500.000,-K� 
- chata (25m2) se zahradou 535m2, el. a voda je na pozemku       450.000,-K�
- chalupa poloroubená 4+1 ve Viž	ov� na Broumovsku            860.000,-K�
- chalupa poloroubená ve Ž
árkách nedaleko Hronova          590.000,-K�
- chalupa poloroubená s velkou stodolou Dolsko u Naho�an  1.050.000,-K�
- chalupa - rod. d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží   390.000,-K�
- rod. d�m - chalupa v Suchém Dole, k bydlení i rekreaci           1.700.000,-K�
- rod. d�m 5+kk v Horní Radechové, ihned k nast�hování      1.450.000,-K�
- rod. d�m prostorný v Otovicích u Broumova, ihned volné       750.000,-K�
- rod.d�m 4+1 na Kramoln� , d�m je ve velmi dobrém stavu  2.340.000,-K�
- rod.d�m s nebyt. prostory v Martínkovicích na Broumovsku 1.300.000,-K�
- rod. d�m s garáží na Žernov� u �. Skalice,1-2 byt jednotky  2.100.000,-K�
- rod. d�m na lukrativním míst� v Jarom��i, ihned volný         2.500.000,-K�
- rod. d�m 6+1,1+1 v Novém M�st� n/Met., pozemek 452 m2  3.420.000,-K�
- rod. d�m 5+1 v Malém Po�í�í se zahradou 600 m2, volné       1.500.000,-K�
- rod. d�m na Klínku, krásný výhled na Náchod, garáž            2.700.000,-K�
- st. poz. 1249 m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý           399.000,-K�

kvalitní káva
(značek CORSINI, BRASIL)
výborné zákusky
horká čokoláda, výběr čajů
jakostní vína
(vinné sklepy Kosek, Tetur)

NOVĚ
OTEVŘENÁ

““““““UUUUUUUUUU  KKKKKKKKNNNNNNNNIIIHHHOOOOOVVVVVNNNNYYYYYY ””
KAVÁRNA

V NÁCHODĚ

možnost rezervace na telefonu: 722 412 296

Kavárnu U KNIHOVNY najdete
na náchodské Kamenici

V kavárně najdete  salonek 
vhodný i pro uzavřená jednání

oootototttteeevevevvvíííríríracacacccííí í ddododoobbaba:
po-so: 8 – 22 hod.

ne: 9 – 17 hod.

aaaadadrrereeessasasaaa:::
Kamenice  106,

Náchod

dětský koutek
oddělený prostor pro nekuřáky 
salonek pro uzavřená jednání
pohodlný vstup i pro maminky
s kočárky

Těšíme se
na Vaši návštěvu

 CDS s.r.o. CDS s.r.o. NáchodNáchod
Kladská 286Kladská 286

547 01 Náchod547 01 Náchod
Otev�en pro ve�ejnost

PNEUSERVISPNEUSERVIS 
�pro osobní vozidla 

�nákladní vozidla
�autobusy
AKCEAKCE

od 1. 10. do 30. 11. 2011
sleva na montáž pneu

po p�edložení tohoto inzerátu
10%

OTEVÍRACÍ DOBA: OTEVÍRACÍ DOBA:  
PO – PÁ 7.00 – 17.00 hod

SO 6.00 – 12.00 hod

Josef Nosek 
mob.: 602 415 723

e-mail: nosek@cdsnachod.cz

Jan Pet�ek
mob.: 602 416 975

e-mail: petrek@cdsnachod.cz

OBJEDNÁVKY

Otev�eno již od 8 hodin ráno
A dále Vás zveme

15. 10. 2011 od 11 hodin

Na Staro�eské 
posvícení

(pe�ené kachny, kolá�e….)
Od 17 hodin hudba

Pronájem 
restaurace
Městys Velké Poříčí nabízí

 k pronájmu 
zařízenou restauraci 

v Obecním domě 
na náměstí. 

Zájemci o provozování 
restaurace se mohou přihlásit 

na Úřadu městyse 
ve Velkém Poříčí 

do 20. října 2011.
Podrobnosti získáte při 

osobním jednání na úřadu 
nebo na 

tel. čísle 491 482 732.

Po�ádá u p�íležitosti 
Výstavy chovatel� 

ve dnech 
8. – 9. 10. 2011

Hosp�dka
 „U Holub�“

v Novém M�st� nad Metují

� jižižžž dddd 8888 h di

PoPoPoPo�áááádádádádá u u u u p p p p�í�í�í�íleleleležižižižitotototoststststii i i
VýVýVýV stavvvavy y y y chchchchovovovovatatatatelelelel� � � � 

veveveve d dddnenenenechchchc
888.8  – 999. 10101010. .. 202020201111111

„U Hollllluuuuub�
Novévévévévévévévém m m m m m m m M�M�M�M�M�M�M�M�stststststststst� � ��� � � � nanananananananadd d d d ddd MeMMMMMMM t

„Vep�ové hody“



775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57 m2), u centra, plastová okna, zahrada 890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52 m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p. 780.000,-K� 
- byt 2+1 v OV Nové M�sto n.M. (62 m2), lukrativní,centrum,rekonst. 1,150.000,-K� 
- byt 3+1 v OV v Náchod� (65 m2), u centra, pl. okna, velká lodžie  1,095.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Náchod� (57 m2), kompl. rekonstrukce, u centra   1,350.000,-K�
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57 m2), 2006 rekonstrukce, zd�né j. 1,670.000,-K�
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo p�ímo u nám�stí  1,290.000,-K�
- dr. byt 1+1 v Novém M�st� n. M. (35m2), pl. okna, komora, klidné   640.000,-K�
- dr. byt 1+1 v Novém M�st� n. M. (30m2), pl. okna, zatepleno, komora  709.000,-K�
- dr. byt 1+1 v Novém M�st� n. M. (35m2), po rekonstrukci, zd. jádro  770.000,-K�
- dr. byt 3+1 v Náchod� (74m2) zd�né jádro, kompl. revitalizace, lodžie 1,150.000,-K�
- dr. byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon  990.000,-K�
- dr. byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný, plast.okna 1,020.000,-K�
- dr. byt 3+1 Dobruška (73m2) u centra, kompl. rekonstrukce, balkon 1,090.000,-K�
- 2 gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž     2,290.000,-K�
- �ad. rodinný d�m Náchod, v centru, 289 m2, po kompl. rekonstrukci  2,385.000,-K�
- rodinný d�m - chalupa Nové M�sto n. M.,1128 m2, výborné místo, cena  550.000,-K�
- rodinný d�m Miskolezy 5+1,337 m2,hr.stavba + st�echa, krásné místo  560.000,-K�
- rod. d�m - chalupa Slavo	ov 5+1, 2268 m2,krásné místo, stodola 1,290.000,-K�
- rod. d�m - chalupa �ervený Kostelec, 2069 m2, klidné, stodola 1,590.000,-K�
- rod. d�m - chalupa �ervený Kostelec, 848 m2,dobré místo, stodola 1,190.000,-K�
- rod. d�m - chalupa Chvalkovice - Kopaniny, 1273 m2,výborné místo 1,699.000,-K�
- rod. d�m - chalupa Litobo�, 1402 m2, 3x apartmán, po rekonstrukci  3,120.000,-K�

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.cz

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby
Hypotéční úvěry - Americké hypotéky

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

nebankovnípůjčka na cokoliv

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

Když se známe, 
jednoduše vám půjčíme.
Era půjčky

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Zažádejte si od 12. 9. do 15. 10. 2011 o Era půjčku nebo 
Era půjčku na bydlení v níže uvedených pobočkách a jako 
dárek získáte při poskytnutí půjčky 2 vstupenky do divadla.
Bližší informace získáte na pobočkách Poštovní spořitelny:
Náchod, Kamenice 109, tel. 491 441 011
Svitavy, Erbenova 205/1, tel. 461 362 011
Trutnov, Havlíčkova 14, tel. 499 309 212

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz 

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Žlaby, okna, kleštiny
natřete z naší plošiny

eštaP
www.NABYTEKNACHOD.cz

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788 

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí fi xace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení 

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spo-
ření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen 
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma. 

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

Svatební 
fotografi e
604 867 052
Náchodsko



* Prodej stavebních pozemk� od 700 m2 v 
Jarom��i. Pozemky jsou zasíované. TEL.:775 
234 959, email: b-vasicek@seznam.cz

* Prodám chalupu ve Slavíkov� se zahra-
dou, cena 1.5 mil.K�. TEL.:602 133 170
* Prodám RD v Náchod� B�lovsi, po �ást.
rekonstrukci, ihned k bydlení nebo podnikání. 
Odhad 2,7 mil.K� sleva 20%, p�i rychlém jed-
nání i vyšší. TEL.:606 330 606
* Pronajmu garáž na Komenského ul. v Ná-
chod�. Tel. 608 318 566

* Prodám rodinný d�m na Kramoln�. 
Volný k nast�hování. Cena dohodou. TEL.: 
603 229 415

* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu krásnou 
krajní garáž v �eské Skalici. Možnost užití ved-
lejšího pozemku a možný p�íjezd nákl. automobilu. 
Plocha 21m2. Super cena 64 000. Tel. 721 435 426
* Prodám stavební parcelu v Náchod� o roz-
loze 850 m2, v dosahu parcely inženýrské sít�. 
TEL.:604 478 012

* Prodám chatu v Náchod�, V Kalhotách, dobrý 
tech. stav, p�íjemné prost�edí, slunný jižní svah, 
výborná dostupnost, vlastní pozemek, krb, vodo-
vod, el.E., soukromí, 540tis. K�. Tel.608 141 035
* Prodáme stavební parcelu v Novém M�st� 
n.M., František, vým�ra 1182 m2, inženýrské sít� 
k dispozici na hranici pozemku, 950 K�/m2. RK 
nevolat. Foto na http://pozemeknm.rajce.idnes.cz 
TEL.: 773585555

* Prodám RD v Horní Radechové po �áste�-
né rekonstrukci s možností 2 BJ a zahradou. 
Volný ihned. Rodinné d�vody. Cena 1.560.000,-
K�. TEL.:732 257 957. RK NEVOLAT!
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stavba) 6+1 v 
obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 550.000K� 
Tel. 775 061 233 e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 2.050.000K� Tel.: 775 061 233, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po�í�í 
- 6573 m2 - louka - možnost stavby zahradního 
domku. P�kné prost�edí. cena 120,- K�/m2 (do-
hoda možná) RK nevolat! TEL.: 606951546

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.
do zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. 
dom� v NA. Nutno vid�t, náj.1.500+el.+vody+ 
topení+kauce. Tel. 608 903 070
* Pronajmu dlouhodob� ob�erstvení v 
Deštné v Orl.horách v blízkosti sjezdovek. 
TEL.:732 167 291
* Dlouhodob� pronajmu garáž v Náchod� 
na Kladské, Bražci, Na Cihelnách. Cena doho-
dou. TEL.:606 213 229
* Hledám pronájem garáže v Náchod�. 
TEL.:777 702 592
* Pronajmu menší kancelá� v Náchod�, blíz-
ko centra. Cena dohodou. TEL.:608 32 90 80
* Pronajmu obchod na Kamenici - hlavní 
p�ší t�ída v Náchod�. Tel. 776 842 975
* Pronajmu prostory v Náchod�, blízko cen-
tra, vhodné pro modeláž neht�, manikúru, pe-
dikúru apod., samostatná voda. Cena dohodou. 
TEL.:608 32 90 80
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V TRUTNOV� NA KRAKONOŠOV� NÁ-
M�STÍ, 1.PATRO, CCA 170 M2.VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS CENTRUM APOD. INFO 777 302 
483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V TRUTNOV� NA KRAKONOŠOV� NÁ-
M�STÍ, CCA 123 M2.VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, ATELIÉR, KANCELÁ
E ZN.DOB-
RÁ ADRESA. INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronajmeme volné obchodní prostory v 
Pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. K 
dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. 
TEL.:777 152 750

* Pronajmu obchodní prostory 120 
m2 v centru Náchoda v OD Zefyr.
TEL.:602 462 397

* Pronajmu volné obchodní prostory 102 m2 
v Dobrušce 2 výlohy, sociální za�ízení, plyn. 
Topení. Tel. 603 201 209

* Prodám kolo skládací zn. Eska. Cena do-
hodou. Tel. 491 420 544 Náchod.

*  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	  *  RYC H L E  *
* Pronajmu byt 1 + 1, I. kategorie s balko-
nem v Novém M�st� nad Metují. Ihned volný. 
Tel.: 604 532 387
* Prodám DB v Náchod� na Brance, 3+1 + 
komora, lodžie, celk. plocha 85 m2, 12.patro, 
cihla, nová okna, JV, klid, p�íroda, p�evod do 
OV 2014, volný, vyklizený. 1.130.000 K�. Tel 
po 17. hod. 607 680 337
* Prodám zd�ný byt 1+1 v bytovém dom� 
v �erveném Kostelci v osobním vlastnictví o 
velikosti 30 m2. K bytu náleží 2 sklepy, po-
m�rná �ást p�dy a pozemku (možnost užívání
zahrady). V dom� celkem 5 bytových jedno-
tek. Cena 419 000,- K�. Kontakt 737 226 227
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, os.vl., cena 
780tis. sp�chá TEL.:774 061 131
* Pronajmu garzonku v Náchod� Plhov� na 1 
rok, nájem 3.000 K� + služby. Tel. 721 563 263
* Prodám družstevní byt o velikosti 1 kk v 
Novém M�st� nad Metují, nov� zrekonstruo-
ván, tel: 733 335 297
* Prodám byt 3+1 družstevní zd�ný na No-
vém Hrádku. Tel. 607 174 625
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� na sídlišti 
SUN, d�m je zateplen, plastová okna. Cena 
7000,-K� v�etn� inkasa. Kauce 7000,- K�. Volný 
od �íjna. Tel. 777 615 699, 724 532 709
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. Zateple-
ný, po rekonstrukci. Ihned volný. Tel.604576080
* Prodám DB 3+1 85 m2 v Náchod� na Brance, 
2.poschodí, cihlový d�m, sklep, komora. Cena 
1,1 mil. K�. Volný ihned. TEL.:739 084 375
* Prodám, pronajmu byt 1+1 v OV na Pl-
hov� v Náchod�. Volat po 18. hod. na tel. 
775 652 622
* Pronajmu za�ízený byt 3+1 v Náchod� 
vhodný pro 	 remní ubytování nebo pro stu-
denty jako privát. Cena dohodou. Informace 
na tel. 777 810 626
* Prodám DB 2+1 v NA. Tel. 739 138 851
* Pronajmu byt 2+kk, 60m2 v Polici nad 
Metují v novostavb�, 3500+inkaso+kauce. 
TEL.:776 730 849
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle ná-
m�stí v Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 
4000,-+ inkaso a byt 2+1 50 m2 cena 5400,-+ 
inkaso. K dispozici p�da na prádlo, kolárna a 
dv�r pro parkování vozidla. Kauce 10 tis.K�. 
Preferujeme dlouhodob�jší pronájem pro bez-
problémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 
3+kk o velikosti 67 m2 na Kamenici v Nácho-
d�. Nové soc. za�ízení, okna, dve�e, kuch. linka, 
podlahy. Pouze dlouhodob�jší pronájem pro 
bezproblémové zájemce. Cena pronájmu 5700,- 
+ inkaso. Kauce 10 tis.K�. TEL.:777 152 750
* Prodám za�ízený byt 3+kk na SUN v Ná-
chod� TEL.: 776 768 422
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru m�s-
ta Náchod ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Cena 2500K� + energie + kauce. Tel. 
775 061 233 e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v centru 
m�sta Náchod ulice Palachova 1457 u okres-
ního soudu. Byt se nachází v cihlovém dom� 
ve 4 N.P. bez výtahu. Cena 5000,-K� + ener-
gie, nutná kauce. Tel. 775 061 233 e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v za-
tepleném dom�. D�m je v klidné �ásti Nové-
ho M�sta n/M. Plastová okna, výtah, internet. 
Nájemné 4600,-K� + elekt�ina. Kauce 15000,-
K�. Volný ihned. Tel. 608 323 373

* Prodám RD ve velmi dobrém stavu, 2 
byt.jednotky. Nové M�sto n.Met. (František). 
Cena dohodou. Tel.721 320 294
* Sháníme rod. d�m, chalupu k trv.bydle-
ní pouze v Náchod� nebo Velkém Po�í�í do 
1 mil.K�, k rekonstrukci, vlastní prost�edky. 
Tel.: 608 667 734
* Hledáme rodinný d�m nebo pozemek, Ná-
chod a okolí do 2,7 mil.K� Tel.: 721 146 244
* Nabídn�te rodinný d�m Broumovsko, Po-
licko do 1mil menší k rekreaci. Tel 608 883 012
* Prodám v Jasenné p�kný udržovaný RD 
3+1, zkolaudováno 1978, možnost rozší�ení 
v p�dních prostorách, ÚT na TP, garáž, cena 
900 tis. K�, rychlé jednání = výrazná sleva. 
Tel. 608 245 634
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu 
v cen� do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 
608 245 634

* Prodám na okraji Náchoda �áste�n� 
podsklepený RD 4+1 se zd�nou garáží 
a kolnami, celk. plocha pozemku 2800 
m2, vhodné pro bydlení i jako sídlo 	 rmy. 
Cena 1600000 K�. Více na www.alkareal.
cz. Tel. 608 245 634

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Prodám 12 ha pozemk� u Nového M�sta, 
Kr�ín. Tel. 777 690 390
* Prodám �adovou garáž v Náchod� v ul. Za 
Kapli�kou (sm�r Babí) 606511893
* Prodám rodinný d�m, po kompletní rekon-
strukci, zateplen, p�ízemí 2+1, patro 3+1, 2 kou-
pelny, el. topení +krb +rozvody vzduchu, sklep, te-
rasa, kryté stání pro 2 auta, okrasná zahrada, klidné 
místo - Kramolna, cena 3 mil., tel. 608906044

* Prodám selata k výkrmu. Cena 60 K�/kg. 
Tel. 776 191 392
* Prodám my�ku, ší�e 45 cm, 2 900 K�. Tel. 
�.: 739 675 983
* Prodám vep�ové p�lky menší 55,-K�/
kg, v�tší 50,-K�/kg + droby zdarma, jeh-
n��í maso 100,-K�/kg - krmeno bez sm�si. 
TEL.:773 914 858
* Prodám starožitnosti a.j., zesilova� kvadro 
100W, mixpult 10 wst., dig. echo nestand., trafa, 
disco apar. Celestion 400 W sin, JBL 400 W sin, 
3 pásma Expo, neos. boxy na 15-18“ - nerez. 
kov., koberec, Oprava - p�evinutí repro. Vše se 
zárukou. Reinhard Löf� er 549 83 Hyn�ice 89
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, 100x200, 100x250 cm, tl 8 cm za 275 K�/
m2, tl 10 cm za 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, 
p�í�ky, stropy, tel. 728527366
* Prodám instalatérské pot�eby - závitnice 
ru�ní a elektrická, r�zné druhy pozinkovaných 
tvarovek. Levn�. Tel. 732 942 180
* Prodám doma vykrmené prase, možno i v 
p�lkách. TEL.:606 213 229
* Prodám levn� rohovou kuchy	, sv�tlá 
dýha. TEL.:777 702 592
* Prodáme st�nu do obývacího pokoje, 
tm.hn�dá, výborný stav, prostorná, 3000 K�, 
jednání možné, konf. stolek tm.hn�dý, v�tší, 
cena 250 K�, laboratorní mech.váhy, staré, 
funk�ní, nebo jako dekorace,cena po dohod�. 
Tel. 605 836 248
* Prodám 3 ks stojan� pro 5 kol, lustr 
z jeleních paroh� a další shozy, kom-
pletní soupravu u�ebnic a CD na výuku 
angli�tiny, 15 m plotu - ková�ská práce, 
velký obraz ak. malí�e „snová kreace“. 
Tel. 491 426 804
* Prodávám cihly �ervené za 2 K� a bílé pále-
né za 4 K�. Ozv�te se mi na �íslo 737 887 807
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, ideální k obnov� a zakládá-
ní nových trávník�, do skleník� a výsadb�. 
Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dove-
zu. Tel: 775 959 962
* Prodám kolob�žku ve velmi dobrém sta-
vu pro d�ti i dosp�lé. Zatížení do 120 kg. 
TEL.:490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám p�ikrývky z ov�í vlny 2 ks a polš-
tá�e 2 ks - nové nepoužívané. Cena 3000,-K�. 
TEL.:490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám zelák 40 l, cena 600,-K�. 
TEL.:490 504 723, 774 595 981

* Koupím kamínka + koupelnový válec 
na p.p., rulík zl. durman - sazenice a pod., 
repro 12-18“, tenor, baryton, el. Yamaha i 
poškozené, saxofony, fotoaparáty, kamery, 
proníta�ka do r. 1950. Reinhard Löffler, 549 
83 Hyn�ice 89.
* Koupím motocykl JAWA 350/360 panel-
ka. Tel. 606 456 724
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné 
fotop�íslušenství. Slušné jednání platba v ho-
tovosti. Tel. 777 559 451

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. 
Kupuji též bankovky a vyznamenání. Tel. 
602 735 593

* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní známky, tel.�.722 907 510
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší množ-
ství,tel.�.722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov�,-
tel.�.724 020 858
* Koupím knihy Verne,May a jiné dobro-
družné. Tel.�.724 020 858.
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky 
na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, kni-
hy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené 
p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�i-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Hledám rozv.muže pro život, vše-
strann� založeného. Alena VŠ 46/165, 
tel.�.606847418.Dej o sob� v�d�t prosím
* Rozvedený 42/176/75 hledá štíhlou 
ženu do 35 let, která by cht�la prožít hez-
ký život na statku v krásné p�írod�, jedno 
dít� není p�ekážkou. TEL.:607 950 500 
nejd�ív SMS

* Prodám byt 3+1 v Náchod� po revitalizaci. 
TEL.:776 114 975
* Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v os. vl. v Nácho-
d� nejl. na Plhov�, hotovost. Tel.: 773 559 014
* Broumov - Byt 1+1 (36 m2), ul.U V�trolamu 
- prodej 449.000,-K� nebo pronájem 1.500,-
K� +služby, Oliv�tín - byt 3+1 OV (63 m2) 
-530.000,- K�. Tel. 602 204 002
* RD s velkou dílnou a stodolou ve Slavo	o-
v� u N.M�sta n/M,p�kné, klidné místo,poze-
mek dle dohody.Cena 895.000,-K� k jednání,-
tel. 602 204 002.
* Pronajmu byt 2+kk u Nového M�sta nad 
Metují, náj.4000,-K� + inkaso. Kauce nutná. 
TEL.:602 875 447
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se 
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.ok-
na, zateplení, kuchy�, koup., d�ev.oblož.dve�e, 
náj. 5.500+voda+el.+plyn+kauce, 608903070
* Pronajmu 1+1 v RD - NA B�loves se zahra-
dou. Tel. 737 411 933
* Prodám nadstandardní byt 3+1 71 m2 v 
OV Náchod Plhov, RK NEVOLAT, cena 1,7 
mil.K�, nutno vid�t. TEL.:776 671 098
* Pronajmu dlouh.byt 3+1 v os.vlast., 75 m2, 2 
NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi, pl.okna, 
zateplení, sklep,park u domu, náj. 5.000+vo-
da+el.+plyn+kauce, tel.608903070
* Pronajmu dlouhodob� p�kný cihlový byt 
3+1 78 m2 s balkonem v Náchod�, nutno vid�t, 
kauce nutná. Tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 47,77 m2, s 
balk. a p�dním prostorem na spaní, v Náchod� na 
Lipím naproti hospod�, 2.NP, náj. 4.000+2.200 
inkaso, kauce 18.600.Tel.:608 90 30 70
* Pronajmu starý luxusní byt v I. pat�e na 
Kamenici v Náchod�. Plocha 120 m2. Cena 
k jednání 60 K�/m2/m�síc. Tel. 602 575 252
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na síd-
lišti v Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, plastová 
okna. Cena 820.000 K�. Tel.: 602 575 252
* Pronajmu byt 3+1 Náchod Branka. Tel. 
603 997 309
* Pronajmu byt v Hronov�, 48 m2, nov� zre-
konstruovaný 1+kk v p�ízemí, 6600,-K�/m�s. 
v�.inkasa. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Prodám družstevní byt 5+1 v Náchod� - 
Plhov�. Cena dle dohody. Tel. 603 229 846
* Pronajmu za�ízený byt po rekonstrukci 50 
m2 v centru Náchoda, 4000,-K�/m�s. + služby, 
rychlý internet možný, kauce. TEL.:603 585 112
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Tel: 774 777 073
* Prodám byt 1+1 v OV v Jarom��i. Info 
603 760 858
* Pronajmu byt v Hronov� 3+1. Tel. 603 920 469
* Pronájem DB 3+1 v NMnM-Nad Stadi-
onem, 75 m2, nová kuchy�. linka, plastová 
okna, stoupa�ky, zateplení celého objektu. K 
bytu náleží sklep. Nájem 3.000,-K� + 6.000,- 
K� služby. Vratná kauce 15.000,- K� je nutná 
p�i p�edání bytu. Ihned volný. Pouze dlouho-
dob�jší pronájem, pro bezproblémové zájem-
ce. Tel.604229983
* Prodám dr.byt 1+1 v Novém M�st� n/M 
I.kat. 2. patro - 3-tí podlaží, internet zaveden. 
Cena 700 000. kontakt 775203529 RK nevolat
* Pronajmu byt 1+1 V RD v Novém M�st� 
n. Met. -František nejlépe 1 osob�. Samostaný 
vchod. 4700 v�.inkasa. Tel.:721320 294 ve�er
* Prodám dr.byt 3+1 72 m2 ul. Pražská 1552, 
p�vod. stav, nová okna, lodžie. Cena 775 000,-
K�. Rychlé jednání - sleva. TEL.:777 126 586
* Pronajmu za�ízenou garzonku I. kat. v 
Náchod�, Komenského ul., nájem 3.000 K�/
m�s. + inkaso, vratná záloha 9.000 K�. Tel. 
723 461 286, ihned volná.
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 75m2 
v Náchod�. Výhodná poloha poblíž centra. 
Parkování u domu. Nová plastová okna, topi-
dla a kuchy�ská linka. P�da, sklep, tel., inter., 
kabel. TV. Kauce 20000,-. Volné od 1.10.2011. 
Telefon: 736688742
* Prodám družstevní byt 1+1 (39 m2) v pa-
nel. dom� - 4.patro v �erveném Kostelci. Byt 
je po celkové rekonstrukci: plastová okna, 
nová koupelna, nová kuchyn� v�etn� spot�e-
bi��, k dispozici internet, satelit, pevná linka. 
D�m je nov� zateplen, nová st�echa, nový vý-
tah. Cena: 600tis. Tel.:731 329 193
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v Nácho-
d�. Možnost prostoru v nedaleké garáži ma-
jitele. Výhodná poloha, klidné bydlení poblíž 
Montace. P�lro�ní podnájem + m�sí�n� SIPO. 
Kauce 12000 K�. Tel. 721 303 867
* Sháním dlouhodobý pronájem bytu v 
Broumov�, spíše menší nebo v�tší levn�, jed-
né osob�. Nabídn�te. Tel. 606844202

BYTY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

AUTO - MOTO

R�ZNÉ
* Matematika a fyzika - HK individuální kon-
di�ní hodiny pro žáky ZŠ a SŠ, p�íprava k p�i-
jímacím zkouškám, maturit�. Info 604 235 307
* Daruji cihly na dozdívání p�íp. pro stavbu 
zahradního dome�ku. Tel. 732 847 292
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejne-
ru, možnost naložení a složení hydraulickou 
rukou, úklid staré veteše, vrak� vozidel. Vše 
levn� a rychle. TEL.:606 213 229
* Student 4. ro�níku gymnázia nabízí dou-
�ování z M.a Aj. V p�ípad� zájmu kontaktujte 
na 775 94 53 54 - cena dle dohody.
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo ma-
lování domku �i bytu, provádím jednorázový 
úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid do-
mácnosti, za�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, 
zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a doporu-
�ení také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i 
ploty, pokácím i vysadím nový stromek, ukli-
dím listí. Tel. 737 564 496

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení 
d�evin, pro�ezy, sekání trávy, práce s k�o-
vino�ezem, úklid zahrady, odvoz v�tví, lis-
tí, trávy a odpadu, rovnání terénu, aj. Tel: 
774740614

* Vyklidíme p�dy, sklepy, byty, garáže, RD, 
chaty, k�lny, p�ístavky, vše co p�ekáží - kober-
ce, nábytek, lednice, pra�ky, odpad, atd. Tel: 
775959962
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 
777222232
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111

* Prodám FORD ESCORD COMBI 1,8 
16V 1998, �ervená metalíza, 166 700 km, 2x 
airbac, ABS, centrál dálkový, d�lená zadní 
sedadla, el.p�ední okna, el.zrcátka, imobilizér, 
klimatizace, manuál.p�evodovka, mlhovky, 
nastavitelný volant, otá�kom�r, plní EURO 
II, posilova� �ízení, rádio, st�ešní nosi�, vy-
h�ívané p�ední sklo, zadní st�ra�, el.výškov� 
nastavitelné sedadlo �idi�e. Cena dohodou. 
TEL.:604 952 290
* Zdarma odvoz autovrak�. Tel. 605 75 78 87
* Prodám FORD ESCORT 1.6 ZETEC 
COMBI, r.v.1998, modrá metalíza, po STK, 
ek.poplatek uhrazen, záv�s, klimatizace, ra-
dio, zimní pneu. 29 tis.K�, p�i rychlém jednání 
sleva. TEL.:725 948 228
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám FIAT PUNTO 1.2, 5 dvé�., �ervená 
barva, r.v. 1999, ek.polplatek uhrazen, 29 tis.K�, 
p�i rachlém jednání sleva. TEL.:725 948 228

* Nabízím ob�asný p�ivýd�lek. Jedná se o 
�ízení osobního auta s vozíkem. Vhodné pro 
invalidního d�chodce apod. Nové M�sto n.M. 
a okolí. Podmínka spolehlivost a praxe v �íze-
ní. Tel. 723 837 437

* �ivava - nabízím krásné bílé pejsky na 
mazlíka. Také mladou �ernou fene�ku a 
hn�dého pejska. Jsou pe�liv� odchovaní v 
byt�, o�kovaní a od�ervení. Tel. 603 206 
743, 491 426 680 
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-Větší RD s provozovnou (vl.vchod),v centru........3,5 mil.Kč a Kramolna-Pěkný,zateplený RD (4+1) s bazénem ..........................2,9 mil.Kč
Náchod-Byt 1+1 (36 m2) poblíž nákupních středisek,s plast.okny...490.000,-Kč a pronájem bytu 3+1-Plhov ..................8.500,-Kč se službami
N.Město n/Met.-Malecí-Byt 4+1 s garáží v 1 NP zatepl. domu, možnost převodu do OV,nájem 4.000,-Kč/měs.,prodej ...................1.295.000,-Kč
N.Město n/Met.-Krajní,řadový RD (4+kk),poblíž centra,garáž a dílna,terasa k výstavbě dalšího pokoje,klidná zahrada ....................1.900.000,-Kč
N.Město n/Met.-Byt 3+1 s balkonem na Malecí,v 7 NP.....1.095.000,-Kč! a 1+1 po kompl. rekonstrukci u náměstí,2 NP ................690.000,-Kč 
Teplice n/M-Pěkný RD 2 byty (po 3+1)...2,69 mil.Kč,H.Radechová-RD-2 byty,část.rekonstr.-půd.vestavba,plast.okna .....................1.560.000,-Kč
Náchod-centrum-Objekt u Rubeny a.s. o zast.pl. 620 m2 (haly,kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 ........................... 2,7mil.Kč!
N.Město nad Met.-Řadový dům (5+1) v klidné lokalitě „Na Františku“,2 koupelny+WC,2 balkony,pěkná zahrada, ............. 2,85 mil.Kč SLEVA!
Náchod-Vybavený (i s novými spotřebiči),zrekonstruovaný byt 1+1 (42 m2)-vše nutno vidět...749.000,-Kč,bez vybavení ....................699.000,-Kč
Bohuslavice u N.Města n/M-Větší RD,klidné místo,plast.okna...2,8 mil.Kč a RD 2+1 s půdou k vestavbě ..................1,9 mil.Kč,popř. pronájem
Nový Hrádek-Dům s 2 byty na náměstí po část. rekonstr....880.000,-Kč, Bohuslavice u N.Města n/M-garsonka v OV ..........................255.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

HYPOTÉKY
www.cerny.fi ncentrum.com

NÁCHODSKO
776 353 038

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE



AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy
 ash.cz
mail: strechy
 ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

profi  digitální sestavy pro satelitní a DVBT pří-

jem do STA (technologie HUMAX, TOPFIELD, 

AXING, TRIAX), projekty, rekonstrukce stávají-

cích systémů, prodej technologie,montáž, servis

příjem zakázek: Po – 9.oo –  14.oo hod
                        St – 11.oo – 16.oo hod 

                      Čt – 9.oo – 14.oo hod 
                    úterý a pátek zavřeno  

TELKABEL CR, s.r.o.                 
Českých bratří 89                           
547 01 Náchod 

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz                                                     

více info na tel.:
491 422 999                           
777 790 675
604 264 708                                      

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

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 nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

NON STOP

LUBO EXPRESS TRANSPORT NÁCHOD

Autodoprava do 3,5 t - Stěhování

Tel.: 606 709 2310909

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
* nerezové zábradlí * branky *

* pojezdové brány * ploty * schody*
* konstrukce schodišť * okenní mříže *

TEL.: 777 590 755

��výkup železa a barevných kov�
��výkup autokatalyzátor� za nejlepší ceny

    ul. 17. listopadu, Červený Kostelec             
                            po, st, pá         8 - 14.30 hod.
                            út, �t                8 - 16.30 hod.  
                            so                            8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

Hodinový manžel
práce všeho druhu, slušné vystupování,

� exibilita, rozumné ceny.
           TEL.: 737 972 924 

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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ROZVOZ OB	D�ROZVOZ OB	D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro 	 rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

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

Salon u Bílé Vrány
Vše pro vaše hebké ruce, 

zdraví a krásu p�írodních neht�
Spa manikúra – Poradenství – Prodej

Kate�ina Francová / 774 149 830
Kupon – sleva 10% na Spa manikúru

Akce platí do 31. �íjna 2011
Nové M�sto nad Metují, Komenského 153
www.ubilevrany.cz, 491 472 830

� �

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Kosmetický
salon

Hurdálkova 206, Náchod
(naproti kinu Vesmír, 2. patro)

Přijďte se nechat rozmazlit 
- kosmetické ošetření, trvalá 
na řasy,depilace, barvení řas 
a obočí, Indická masáž hlavy

Universal contour wrap 
zaručená ztráta 15 cm za 2 

hod., jinak neplatíte!

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
ke každému kosmet. ošetření 

a tělovému zábalu
Universal contour wrap

ošetření očního okolí ZDARMA!

Těší se na Vás Petra Rozínková

tel. 775 416 977

Kojenecký dětský svět SOVIČKA
AKCE  NA M	SÍC 
ÍJEN 2011

➢ AVENT lahvi�ka 260 ml                                      179,-        149,- K�
➢ AVENT odsávka                                                1199,-         799,- K�
➢ Zimní rychlozabálka ESITO - PLYŠ, LAMA       440,-         390,- K�    

U nás zakoupíte nejen autoseda�ky a ko�árky zna�ek:
Patron, Inglesina, Hoco, V-cross, Bebecar, Chicco, Silver Cross, Firkon, Recaro, Storchenmuhle, Cybex, Romer...

Ke každému ko�árku poukázky na slevy.

Nová kolekce:
Zimní bundy a oteplováky LOAP.
Podzimní a zimní �epice.
Zimní fusaky EMITEX a ESITO. 
Najdete nás:
Náchod, Tyršova 63
(naproti maso Mareš)
mob.: 775 149 572
Tel.: 491 424 130
e-mail: nachod@kojenecke.cz

Týništ� nad Orlicí, Lipská 809
(z nám�stí k hasi��m)
mob.: 775 149 571
Tel.: 494 371 990
e-mail: info@kojenecke.cz                                                                                      www.kojenecke.cz

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky * na dobu 
8 až 13 měsíců * hotovost 

až do domu * rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

608103810, 606270421
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M



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

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“
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OBDRŽÍTE

MALÝ DÁREK

Tel. 602 886 577
Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Najdete nás na Facebooku  
Squash Centrum Náchod

Ricochet + squash + stolní tenisRicochet + squash + stolní tenis

SQUASH CENTRUM
 NÁCHOD

Volejbalový turnaj dívek
 První ro�ník volejbalového turnaje dívek 
„O pohár starosty m�sta Náchoda“ úsp�šn� 
prob�hl v uplynulém m�síci ve volejbalovém 
areálu SK Rubena Náchod. 
 Opravdovým vyvrcholením turnaje byl 
zápas o první místo v kategorii juniorek, kde 
se utkaly domácí ligové juniorky SK Rube-
na Náchod s extraligovým družstvem VK 
TU Liberec.  P�estože domácí hrá�ky odešly 
poraženy 0:2 na sety, za sv�j výkon si zaslou-
žily potlesk pom�rn� po�etného množství di-
vák�, kte�í zápasu p�ihlíželi. V konkurenci 29 
tým�, které na náchodské antuce bojovaly, se 
ur�it� neztratila domácí družstva. Mini žáky-
n� se umístily na 2., 4., 6. a 8. míst�, mladší 
žákyn� skon�ily páté, když je od 3. místa d�-
lil pouhý set. Náchodské starší žákyn� a ju-
niorky skon�ily shodn� na druhých místech 
ve svých kategoriích.                                   (red)

 Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, 
ale i domy... Nepodce	ujte prevenci, která vám 
v mnoha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. 
V naší nabídce je i provád�ní pravidelných tech-
nických prohlídek dom� v p�tiletých cyklech. 
Výstupem t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte 
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem 
termínu jejich odstran�ní a odhadem ceny. 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
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KRÁLOVSTVÍ SOV
 V úterý 27. 9. zavítala k nám do hronovské MŠ vzácná návšt�va – manželé Podolští se 
zábavn� – vzd�lávacím programem Království sov.
 P�ivezli s sebou 7  krásných sov, od nejmenších druh� ( Výre�ek malý Luky, Sý�ek 
obecný Kubí�ek ), po ty nejznám�jší (Puštík obecný Róza, Kalous ušatý Kája, Sova pálená 
Beky a Sovice sn�žní Kuba ), a nejv�tší (Výr velký Sam ).
 Pro d�ti m�li p�ipravené velmi poutavé povídání. D�ti se dozv�d�ly spoustu nových in-
formací o všech druzích sov. Pan Podolský každou sovu d�tem velmi zblízka ukázal, d�ti si 
tak prohlédly ostré drápky, zjistily, že každá sovi�ka má jiné o�i. Také d�tem pustili zvuky 
sov – jejich �e�, a ukázali druhy a velikosti sovích vají�ek.
 Nakonec krásného programu si všechny d�ti, které m�ly odvahu, pohladily výra velkého 
a zjistily tak, že sovy mají velmi jemné a hladké pe�í. Nejstarší d�ti si mohly vyzkoušet 
sovu nakreslit na velkou tabuli.
 O tom, že program byl velmi poutavý a p�kn� p�ipravený, sv�d�í i to, že i nejmladší kama-
rádi z naší MŠ, dokázali pozorn� sledovat a poslouchat celé vypráv�ní manžel� Podolských.
 Všichni jim moc d�kujeme a t�šíme se na další zajímavé akce. 
                                                                                               D�ti a zam�stnanci MŠ Hronov

Lázně Běloves včera a dnes
Slavnostní zahájení

a vernisáž výstavy fotografi í
„Lázně Běloves včera a dnes“

proběhne 8. 10. 2011
na náchodském zámku ve Velkém sále 

(I.nádvoří) ve 14 hodin.
 Výstava bude otevřena vždy o víkendech až 

do 20. 11. 2011 od 10-16 hod.

150 let pěveckého sboru HRON
 Již 14. května roku 1861 se v Náchodě sešli „zpěvumilovní páni, 
aby spolek zpěvácký po vzoru pražského Hlaholu založili“. V úno-
ru tohoto roku rakouská vláda povolila existenci spolků a nadšení 
obyvatel pro jejich vznik bylo ohromné. Jedním z nejznámějších se 
stal Sokol, ten se ovšem zrodil až o rok později než spolek zpěvácký 
v Náchodě. Shodou náhod i potřebné úřední razítko rakouské byro-
kracie dostal Hron nezvykle brzy na rozdíl od jiných spolků, které 
na něj čekaly i více než rok, a tak můžeme bez obav tvrdit, že je jed-
ním z nejstarších ofi ciálně zaregistrovaných v České republice. Z bo-
haté historie není možno opomenout přeměnu Hronu z mužského 
na smíšený sbor v roce 1889, dále rok 1892, kdy při návštěvě oslav 
v Náchodě Hron diriguje Antonín Dvořák, nebo rok 1945, kdy Hron 
svým koncertem natolik zaujal J.B.Foerstera, že tento skladatel pro 
něj zkomponoval jednu ze svých posledních sborových skladeb na-

zvanou Návrat. Bez přerušení činnosti Hron přežil nejen obě světové 
války, ale i rok 1951, ve kterém pod tlakem nových zákonů většina 
spolků zaniká. Hron se obratně začlenil mezi povolené kulturní ak-
tivity znárodněného podniku Rubena (později Domu osvěty v Ná-
chodě), které byly „v zájmu pracujícího lidu“ organizovány pro jeho 
aktivní odpočinek. Po  roce 1990 se Hron opět stává samostatnou 
organizací a může se jako jeden z mála obdobných spolků pochlubit 
nepřetržitou činností, což podtrhuje jeho výjimečnost. Veřejnosti 
bude výročí Hronu znovu připomenuto 15.10.2011 v náchodském 
Beránku koncertem a společenským tanečním večerem, který je zor-
ganizován pod záštitou starosty města Jana Birke a to téměř po 150 
letech od prvního vystoupení tohoto spolku na veřejnosti. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni.  
                            Jiří Dusbaba – člen výboru pěveckého sboru HRON 

BRAMBORÁKOVÉ
HODY

KDE: Hostinec „U Doležalů“,  
          Hlavňov 13
KDY: 13. - 16. 10. 2011 (čt - ne) 
           vždy od 12 hod.
CO: Bramborákové speciality
I když nás podpálili, vaříme dál.

Přijďte podpořit hospodu!

TEL.:606 63 88 92

LIDICKÁ R�ŽE
 Výtvarný kroužek SV� Bájo v �eské 
Skalici získal nejvyšší ocen�ní „Lidická 
r�že“ ve 39. ro�níku mezinárodní výtvarné 
sout�že LIDICE. V konkurenci 25 450 prací 
od d�tí   celého sv�ta dosáhla ocen�ní jejich 
kolektivní práce s názvem Leporelo.           (r)

M	STO NÁCHOD
INFORMUJE:

ve dnech 10. - 14. �íjna 2011 bude 
z technických d�vod� uzav�en prameník 
IDA v Náchod� - B�lovsi.
                      D�kujeme za pochopení.Hospoda U Martinců

na Bačce
Vás zve ve dnech

15., 16. a 17. 10. 2011 na 

Tradiční posvícení
Otevřeno vždy od 11 hodin

Rezervace na
tel. 491 471 471, 728 585 350

Hudba taneční skupina STYL

Sobota od 19 hodin

Taneční zábava
Neděle od 13.30 hodin 

STÍNÁNÍ KOHOUTA

 Pro milovníky pohádkových pří-
běhů je nyní na trhu zajímavá knížka 
autorské dvojice z  našeho regionu. 
Napsal ji Jaromír Joo a  ilustracemi 
vypravil Petr Čuhanič. Ačkoli její ná-
zev upomíná spíše na dětskou litera-

turu: Příhody myšáka 
Šmejdila, měla by si 
najít místo v knihov-
ničce malých i větších 
čtenářů. Pojednává 
totiž o  tématech věč-
ných i „dospělých“ -   o  
lásce, cti a statečnosti.                                                             
                                      (r)

Myšák
Šmejdil


