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Příští Echo vychází 17. října 2008

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

www.aremic.cz

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

GARÁŽOVÁ VRATA

www.novinyecho.cz

SPLÁTKOVÝ PRODEJ
BEZ AKONTACE A NAVÝŠENÍ

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
SE SLEVOU AŽ 52 %

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

AKČNÍ CENA 9.900,- Kč
+ diamantový kotouč zdarmaSv
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JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,  ODBORNÉ  
I ÚŘEDNÍ  PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií zahajuje od září kurzy

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

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

Další informace najdete na www.gatenachod.cz Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 
Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

Němčina: 491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

NOVÉ SKLENĚNÉ VINAŘSKÉ POTŘEBY

www.pneu-matyas.cz

Prodejna 
strojů

a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

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

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

 Odměnou za dobře odvá-
děnou práci se stalo pro členy 
Sboru dobrovolných hasičů Čer-
vený Kostelec vozidlo, vybavené 
pro zásahy u dopravních nehod, 
disponující adekvátní technikou 
a sadou pro poskytnutí první 
pomoci. Obdrželi ho při oslavách 
u příležitosti 135.výročí činnosti 
SDH Červený Kostelec v sobotu 
13.září 2008. foto Josef Voltr

   V období od 1.10 do 14.10. si dej-
te při cestování po železnici pozor na 
výluku na trati Václavice - Teplice nad 
Metují. Náhradní dopravu v tomto úse-
ku budou zajišťovat autobusy.         (r)

POZOR
VÝLUKA!



info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Rod.  dům v Bohdašíně u Teplic n/M. se zahradou, vodovod i vlastní studna .................................................1 299 000,- Kč
Rodinný dům v blízkosti centra Náchoda s možností vybudování 4 byt. Jed...................................................1 795 000,- Kč
Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC ................................................... 120 550 EUR
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda, garáž, zahrada, vodovod i vlastní studna ..............................................1 959 000,- Kč
Udržovaný domek v klidné části Jásenné, nová střecha, včetně vybavení ......................................................1 099 000,- Kč
Zděný družstevní byt 1+1 v Náchodě na Brance, v 1. NP,výměra 50 m2 ...........................................................849 000,- Kč
Rodinný dům po celkové rekonstrukci před dokončením v Bolehošti, zahrada ...............................................2 600 000,- Kč
Zavedený rekr. aréal, včetně stravovacího a ubytovacího zařízení na Špince .................................................3 990 000,- Kč

Rodinná vila s s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části 
České Skalice na Žižkově kopci. Vila zaujme dokonalou orien-
tací a krásným, panoramatickým výhledem. Dispozice. 2 bytové 
jednotky 2x 3+1 (2x WC a koupelna),veranda,půda,pergola.
Vytápění el.+TP, vodovod, jímka, el. 220/ 380V, HUP u domu, 
pozemek celkem 841 m2.                       3 999 000,- Kč

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

„Obchodník pro Polsko“
AKCENTA CZ, a.s. nabízí příležitost všem samostatným, komunikativním a reprezen-
tativním osobnostem stát se zaměstnancem na pozici Obchodník pro Polsko s dobrou 
znalostí polského jazyka . 

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

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

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

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

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

Ve dnech 31.října a 1. listopadu 2008 se v 
prostorách haly Hamra v Náchodě uskuteční 
prezentační akce středních škol pod názvem 
PRO FUTURO - VÝSTAVA STŘED-
NÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ 
POMEZÍ.

VÝSTAVA 
STŘEDNÍCH ŠKOL

   Na výstavu je přihlášeno více než 30 vysta-
vovatelů a dohodou se základními školami 
bude organizována doprava žáků 9. tříd z 
regionu. Partnery akce jsou Regionální hos-
podářská komora SVČ - Jednatelství Náchod, 
CzechTourism Praha, Branka o.p.s.
Náchod, ACADEMIA MERCURII sou-
kromá střední škola Náchod. Hlavním part-
nerem je TYCO ELECTRONICS Trutnov. 
Generálním sponzorem je Česká spořitelna 
OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žá-
kům 9. tříd a jejich rodičům informace o 
nabídce oborové struktury všech typů střed-
ních škol. Součástí Výstavy je soutěž pro 
žáky 9. tříd „POZVI A VYHRAJ“, sponzo-
ři Hotel Kristýna Špindlerův Mlýn a Hotel 
TOMMY Náchod. Mediálními partnery akce 
jsouČeský rozhlas Hradec Králové a Noviny 
ECHO.
  Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v 
pátek 31. října od 8 do 17 hodin, v sobotu 1. 
listopadu 2008 od 8 do 13 hodin. Vstup na 
přehlídku je bezplatný !

Ing. Vladimír Štěpánek

Mládež se baví
   Dnes, kdy každý zná nebezpečí požívání drog, a tím nemyslím jen alkohol a marihuanu, které 
patří k nejznámějším, je potěšitelné zjištění, že se dnešní mladí lidé dovedou bavit i bez nich. A že 
to jde, když se jen trochu chce, dokazují studenti Střední školy, Husovo nám.1218 v Novém Městě
nad Metují. Stačil jeden jediný dobrý nápad, schopná organizátorka, ochotní studenti jako obsluha za 
barem, kde se podává káva, čaj a různé druhy limonád. Hudbu si vybírají studenti dle svého vkusu. A 
tak jednou pořádá diskotéku internát Merkur, v jehož prostorách se vše odehrává a jednou jsou pořa-
datelé z internátu Králíček. Pravidelných úterních diskoték se účastní studenti ubytovaní na všech 
našich internátech. Je možné tančit, je možné jen sedět a poslouchat hudbu a je možné sedět u baru 
a popíjet kávu či limonádu. A o to přece jde! Naplnit volný čas našich „dětí“, tak, aby je to bavilo a 
nesklouzly někam, kam nechceme. Mája Balcarová

Dodávka do bytu ZDARMA   

 PARAPETNÍ DESKY
 KUCHYŇSKÉ DESKY
 VELKOPLOŠNÉ 

    MATERIÁLY
 KOMPAKTNÍ DESKY

MONTÁŽ, OPRACOVÁNÍ
od firmy KJ MAX spol. s r.o., 

Hostovského 247, Hronov
tel.: 491 482 484, 777 273 503

spol. s r.o.

VZPOMÍNKA
   
V letošním roce je tomu již dlouhých 30 let, co nás po 
tragické nehodě navždy opustil náš drahý syn a bratr, 
Jiří Hercík z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, bratr a sestra.
   Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.



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

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

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

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

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

DříveDříve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
PŘÍJEM CS LINK, 

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

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

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

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

O  další  nabídce  našich  nemovitostí se můžete  dozvědět v naší realitní  kanceláři, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.Nabídku našich 
nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

Obec:  Vestec u Č.Skalice
Okres: Náchod
Pěkný RD cca 4 km od České Skalice, 
po rek. interiérů, vč. rozvodů a sítí. 
V přízemí velká kuchyň s jídelnou, 
2 pokoje, WC s koupelnou, 2 sklepy. 
V podkroví 2 pokoje a půda. Na dům
navazuje stodola s dílnou, bývalý 
chlév,sýpka a garáž.ÚT –pevná, voda 
veř.,septik, el.230/400V.Opl.poz. 1021 
m2. Vše v dobrém stavu. Pěkné a klidné 
bydlení.
Zn.: 08D CENA: 1.980.000,-Kč

Obec:Horní Radechová
Okres: Náchod
Větší, 2 generační RD na krásném 
místě. V přízemí byt 1+2, koupel-
na a WC. V patře téměř dokonče-
ná rekonstr. vč. plast.oken, volná 
disp. 1+3. Sklípek, garáž s dílnou 
k dokončení. Voda z vl. studny + 
veř., septik, 230/400V, ÚT – pevná 
paliva. Pěkný, opl. poz. 1 304 m2

s kolnami.Velmi příjemné bydlení. 
Volné po dohodě!!
Zn.: 08D365 CENA: 2.950.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Větší RD po rekonstrukci v atrak-
tivní lokalitě, s opl.poz. 574 m2, 2 
garáže, zám.dlažba. V domě je nebyt.
prostor /lékař.ordinace + čekárna 
a WC/, chodba, větší byt 1+1 a 2 
velké pokoje. Nová koupelna, WC, 
vchod do sklepa a francouzské okno 
do zahrady. Velká půda k vestavbě.
ÚT-plyn, sítě veřejné, 230/400V. 
Nová střecha, vše ve výborném sta-
vu. Nutno vidět!!
Zn.: 08D376 CENA: 4.730.000,-Kč

Obec: Kleny u Rozkoše 
Okres: Náchod
Restaurace / v provozu/ 75 míst, 
kuchyň, výčep, 2 salonky a kuchyňka,
kancelář a soc. zázemí. Kamenný sklep 
a půda k vestavbě. V areálu jsou kolny a 
zděný objekt s bytem 75 m2 a soc. záz. 
Půda k vestavbě, možnost garážování. 
Na poz. 3 343 m2 je altán a stánek. 
Voda veř. + studna, odpady ČOV, topení 
el. + krby, 230/400 V. Vše ve velmi dob-
rém stavu a funkční. Areál se nachází 
nedaleko přehrady Rozkoš. Zajímavá 
investice !!
Zn.:08P316 CENA: 4.350.000,- Kč

Obec:Kramolna
Okres: Náchod
Pěkný RD / kolaud.r. 2000/ na atrak-
tivním místě.V suterénu  garáž, 
prádelna s WC, kotelna a 2 sklepy. 
V 1. NP  obyt. místnost,  kuchyň,
WC a výstup na balkon- volná 
dispozice. V podkroví 3  místnos-
ti, koupelna s WC. Nové odpady 
a el. Na oploc. zahradě 521 m2

bazén. ÚT – pevná+ el. v podlaze, 
sítě  veř., zámková dlažba apod. 
Volné po dohodě.
Zn.: 08D369 CENA:  3.940.000,-KčDr.byt 1+3 v Náchodě, 79 m2, 4.NP,nové úpravy. Cena: 1.550.000,-Kč

„DÁME VÍCE 
PROSTŘEDKŮ

PNEUSERVIS Česká Skalice

NEJLEPŠÍ CENY zimních pneu a ráfků v akci 

„PŘEZUJTE NA ZIMU VČAS“

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

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

K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOSTI KRAJE ...“

Pane Franci, myslíte si, že by dopravní politika kraje měla být tvořena ve 
spolupráci s obcemi, dopravci a zaměstnavateli?
- Jsem přesvědčen, že dopravní politika kraje musí být tvořena v úzké spolupráci s 
občany,  obcemi, dopravci a zaměstnavateli. Kdo jiný zná lépe potřeby obyvatel kraje 
- tak aby byla zajištěna doprava do zaměstnání, zdravotních a sociálních zařízení, 
škol, za nákupy či kulturou a zábavou? Ne každý obyvatel kraje bydlí v krajském 
městě, kde funguje městská doprava. Zajištění dopravní obslužnosti v kraji je jed-
nou ze tří priorit ČSSD v Královéhradecké kraji. Zjednodušený, pouze ekonomický 
pohled, není správný. Vedení kraje v současnosti omezuje rozsah dopravní obslužnos-
ti v kraji, bez pokusu více zainteresovat do řešení tohoto problému obce, zaměstnava-
tele a další subjekty. To chceme po volbách změnit.

Jaký je názor sociální demokracie na dostavbu dálnice D11 a rychlostních komunikací R11 a R35?
- Obě komunikace jsou pro kraj životní nezbytností. Rozvoj kraje ( především okresů Náchod a Trutnov) je závislý na 
dostavbě dálnice D11 do Hradce Králové a jejím pokračování do Jaroměře a dále na polské hranice. Rychlostní komunikace 
R 35 (z Liberce do Olomouce) zase vyřeší dopravní situaci přímo v  Hradci Králové a zásadně ovlivní dopravu v okresech 
Jičín i Rychnov nad Kněžnou. Výstavba proběhne v termínech, které vyplývají jak z rozhodnutí státu ( Ředitelství silnic 
a dálnic - ŘSD), tak i v účinnosti „ lobování“ vedení kraje na úrovni vládní exekutivy. Dosavadní mnohaletá zkušenost s 
„lobováním“ není příliš povzbuzující, vedení kraje do dneška nedokázalo účinně pomoci ŘSD vyřešit výkup pozemků pro 
dokončení D11 do Hradce Králové.

Silnice v kraji trpí nadměrnou kamionovou dopravou. Je podle vás reálný přesun tranzitní kamionové dopravy 
na železnici?
- Nadměrnou kamionovou dopravu v kraji částečně vyřeší dostavba dálnice D11 a rychlostní komunikace R 35. Současná
situace na silnici Hradec Králové - Náchod je opravdu neúnosná a umocňuje ji i nefunkční obchvat České Skalice. Z  dlouho-
dobého hlediska (i po dostavbě D11 a R35) je však rozumné postupně převádět část tranzitní kamionové dopravy a přepravu 
především hromadných substrátů na železnici.Převod části dopravy na železnici může kraj ovlivnit pouze nepřímo, v  úzké 

součinnosti se státní dopravní politikou. Každopádně je třeba, aby vedení kraje jasně
deklarovalo svůj pohled na dopravu v kraji a podporovalo všechny projekty posilující 
železniční dopravu.

Opravdu bude i po volbách platit teze ČSSD do krajských voleb, že žádná obec 
nebude izolována od veřejné dopravy?
- Ano, tato teze bude platit i po volbách. Já osobně kladu velký důraz na jednotlivé 
části kraje (mikroregiony), kde je život pro občany kraje obtížnější. Úlohou kraje je zde 
účinně pomáhat. Jako příklad mohu uvést Broumovsko, kde jsem se narodil a kde žiji. 
Nám všem (včetně obyvatel krajského města či měst okresních) musí jít o vytvoření 
rovnocenných podmínek pro život ve všech koutech našeho regionu - máme zodpo-
vědnost za osídlení tradičních sídel i starost o krajinu a to není záležitost pouze tržních 
vztahů, je to věc elementárního rozumu. Bez fungující dopravní obslužnosti kraji vše 
výše řečené nemůžeme naplnit. (echo - pi)

ŘÍKÁ LÍDR KANDIDÁTKY ČSSD DO VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Bc. LUBOMÍR FRANC
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v Náchodě na Pražské ulici naproti Stavební 
škole Vás zve na ZABÍJAČKOVÉ HODY
ve dnech 16. - 17.října 2008 vždy od 11.00 
hodin

 přímý prodej zabíjačkových výrobků
 zajišťujeme  remní večírky, školní slučky a 

    soukromé akce v nekuřáckém prostředí, pro
    kuřáky v zimním období zateplená zahrádka

JIŽ NYNÍ JE MOŽNÉ ZAJEDNAT LETOŠNÍ 
DLOUHOU NOC a SILVESTR

na tel. 605 54 77 19

BISTRO U SKLENÁŘŮ

Karneval na ledě pro děti i dospělé
  V neděli dne 28. 9. 2008 od 14 do 17 hodin se konal na Zimním stadionu v Náchodě Karneval 
pro děti i dospělé.
   Již několik let se v Náchodě karneval na ledě nepořádal. Záměrem pořadatelů bylo obnovení 
této přerušené tradice. Sami organizátoři akce byli překvapeni účastí 70 masek.
   V první části programu, vtipně moderovaného Luckou Peterkovou, se představil oddíl Krasa 
Náchod vystoupením 4 krasobruslařek se soutěžními volnými jízdami. Diváky zaujalo i exhibič-
ní vystoupení nejmenších hokejistů ve věku 6 -10 let.
   Poté následovalo de lé masek. Velmi potěšující bylo zjištění, že mezi maskami jsou i mamin-
ky a babičky ve vtipných převlecích. Paní Zdeňka Horníková za Nadační fond všechny masky 
představila odborné porotě, která pak vyhodnotila soutěž o nejlepší masky. Všechny děti si také 
zasoutěžily a dostaly sladkou odměnu za účast v soutěžích „ledová čára“ a „střelba na branku“. 
Nejlepší masky si odnesly hodnotné ceny a obdarovány byly všechny děti, které se zúčastnily.
   Vzhledem k ohlasu se organizátoři rozhodli pro vytvoření tradice - každoročně poslední nedě-
le v září bude vyhrazena na Zimním stadionu v Náchodě maskám. Všichni se již těší na další 
ročník.

K České Skalici mám opravdu vřelý vztah
říká známý herec a pedagog Jan Přeu-
čil, který byl se svojí manželkou Evou 
Hruškovou - Přeučilovou hostem letoš-
ních Jiřinkových slavností v České 
Skalici. Navzdory nabitému programu 
a dvěma představením, jež tato dvojice 
absolvovala v  rámci jejich pobytu ve 
Skalici, našla se i chvilka k příjemnému 
povídání:

Pane Přeučile, do České Skalice 
jezdíte několikrát do roka, mohu 
vědět důvod Vašich častějších náv-
štěv ?
  Je to velice prosté a jednoduché. K 
tomuto městu a jeho okolí mám sku-
tečně vřelý vztah. Zde se narodila moje 
současná manželka Eva Hrušková - 
Přeučilová a žije tady i její maminka. 
Jezdíme sem poměrně často, velmi se 
nám tu líbí a Babiččino údolí je pře-
krásné.

V rámci Jiřinkových slavností 
zde máte dvě společná představení 
v Jiřinkovém sále v muzeu Boženy 
Němcové. Můžete to čtenářům více 
přiblížit ?
   První, dopolední představení s 
názvem Pověsti české bylo pro školy, 
večerní autorské představení se jmenu-

je Pět klobouků Jana Přeučila. To vzniklo 
zcela náhodně. O mne je známo, že mám 
rád klobouky. Každý z těch klobouků má 
své téma. Je to zamyšlení se nad životem 
úsměvnou formou vyprávění spojeného s  
příjemnou hudbou.

 Žijete v Praze, ale severovýchod-
ní Čechy znáte velmi dobře. Prý jste 

původem z Pardubic ?
   To je pravda, narodil jsem se totiž v 
Pardubicích. Můj tatínek tam za první 
republiky působil jako redaktor časo-
pisu Vpřed, byl tajemníkem poslance 
Pekárka. Můj otec, to byla skutečně
charismatická osobnost. K Pardubicím 
měl vřelý vztah a kandidoval za ně jako 
poslanec České strany národně sociál-
ní. V  Hradci Králové moje žena Evič-
ka studovala a já zde často vystupuji v 
divadle. Dokonce vím o jisté rivalitě
mezi oběma i nádherné divadlo. Zde 
jsem několikrát hrál, nedávno s kolegy 
ze studiem Ypsilonka Praha, kde v sou-
časné době také hostuji.

Jsme nyní na akci zaslíbené a pro-
voněné květinami. Mohou naši čtená-
ři vědět, jaký vztah má ke květinám 
pan Přeučil?
V našem krásném  vinohradském bytě
máme s manželkou Evou velké množství 
různých květin. Ona je má  velice ráda 
a umí  se o ně starat, I já mám květiny 
velmi rád. Část péče o ně patří i mně.

S panem Přeučilem a jeho milou chotí 
nad šálky s kávou a čajem rozmlouval 

Ivan Vávra (foto autor)

Hobby závody v Litoboři
   V sobotu 4. října se konaly jezdecké 
hobby závody v malebné vesničce Lito-
boři ležící nad Ratibořicemi. Již delší 
dobu se tu pí.Prouzová věnuje dětem, 
které se chtějí naučit jízdě na koni. Děti 
nejenže na koních jezdí, ale učí se také 
s nimi zacházet a učí se i jejich „koň-
ské“ řeči. Vše toto jim vštěpuje do jejich 
malých dušiček s velikou láskou a co je 
hlavní, nenásilnou formou, formou hry. 
Vždyť už Komenský prosazoval učení 
hrou. Na každé hodině výcviku mohou 
být přítomni i rodiče a jsou srdečně zváni, 
aby se sami na vlastní oči přesvědčili, co 
že se to s jejich dítětem děje a dělá. Také 
na tyto závody se dostavili téměř všechny 
rodiče zúčastněných dětí. Děti závodily 
na tzv. „Opičí dráze“, což představovalo 
přejet dvě nízké překážky, potom kava-
lety ve formě vějíře. Následoval slalom 
mezi kužely, houpačka a úprkem do cíle. 
Jelikož všechny děti jsou začátečníci na 
různém stupni výcviku, jelo se s vodičem. 
Jedno dítě sedělo na koni a druhé koně
vedlo. Poté se prostřídaly. Následovaly 
prosby dětí, že chtějí jet samy bez vodiče. 
Pí. Prouzová jim vyhověla. Všechny děti 
si mohly zvolit koně a jet znovu „Opičí

dráhu“, tentokrát samy bez vodiče. Musím konstatovat (jako jeden z rodičů), že s malý-
mi chybami přešly všechny děti se svými koníky úspěšně. Nakonec se konalo  vyhlášení 
nejlepších jezdců a jezdkyň. A co by si děti přály nyní ze všeho nejvíce? Asi úspěšné 
dokončení pískové jízdárny, kde by se mohly příští rok konat další hobby závody, na 
které by již mohly přijet i děti z jiných jezdeckých klubů a ony tak mohly porovnávat 
své jezdecké dovednosti a zároveň sbírat nové zkušenosti. Mája Balcarová

Otevřel další sezónu !
Členové pěveckého sboru se poprvé po 

prázdninovém volnu sešli v září a hned v 
říjnu je už čeká několik koncertů. Smíše-
ný pěvecký sbor Kácov z Nového Měs-
ta nad Metují se v sobotu 11. 10. 2008 
zúčastní přehlídky pěveckých sborů s 
mezinárodní účastí ve Vrbně pod Pra-
dědem. Poslední říjnový den bude slavit 
společným koncertem s pěveckým sbo-
rem Dalibor v Jiráskově divadle v Hro-
nově jeho sté narozeniny.Hlasy zpěváků
se slavnostně rozezní sálem divadla v 19 
hodin. V neděli 23. 11. 2008 v 18 hodin 
vystoupí na koncertě s Alfrédem Strejč-
kem v Dobrušce.         

Jana Vitverová, členka sboru

PRODAVAČ / KA
Plat až 20.000 Kč

Nabízíme:  zázemí silné české společnosti   propracovaný systém zaškolení   fi remní výhody 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, dostavte se na výběrové řízení dne 15.10.2008 

(středa) od 10 – 17  hod. na naši prodejnu, ul. U Starých Lázní 389 (naproti Family center), Náchod. 
S sebou si, prosíme, přineste životopis s fotografi í.

OKAY – ELEKTROSPOTŘEBIČE přijme pro svoji prodejnu v Náchodě schopné 
a ambiciózní pracovníky na pozici:

* 100.000 Kč za 1.600 Kč/měs.
* bez prokazování příjmů

* nejnižší úrok v ČR
* vyhodnocení zdarma

* půjčky i pro nezaměstnané
 a ženy na MD

* 100% schválení půjčky
* rychlá realizace

NEJDEME DO REGISTRU

Tel. 732 606 101

AKCE ŘÍJEN 2008
LEVNÉ PŮJČKY 
PRO KAŽDÉHO!

25% SLEVA25% SLEVANA VÝROBKY L´OREÁLNA VÝROBKY  L´OREÁL

50% SLEVA50% SLEVA NA KOSMETICKÉNA KOSMETICKÉ OŠETŘENÍOŠETŘENÍ

Po předložení tohoto kuponuPo předložení tohoto kuponu

PODZIMNÍ AKCEPODZIMNÍ AKCE 
L´OREÁLL´OREÁL

Komenského 1472, NÁCHODKomenského 1472, NÁCHOD
(vedle asijského bistra) Tel.: 602 190 040(vedle asijského bistra)  Tel.: 602 190 040

* kosmetické studio * kadeřnictví L´OREAL * masáže* kosmetické studio  * kadeřnictví L´OREAL   * masáže  
* nehtové studio * solární nástřik* nehtové studio * solární nástřik

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

Roku   
   2008



25% SLEVANA VÝROBKY L´OREÁL

50% SLEVA NA KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

Po předložení tohoto kuponu

PODZIMNÍ AKCE
L´OREÁL

Komenského 1472, NÁCHOD
(vedle asijského bistra) Tel.: 602 190 040

* kosmetické studio * kadeřnictví L´OREAL * masáže
* nehtové studio * solární nástřik

nabízí volná pracovní místa v oboru

POŽADAVKY:
schopnost plnohodnotného výkonu v oboru 

strojní zámečník (výuční list nebo praxe) 
spolehlivost a přesnost

NABÍZÍME:
pracovní uplatnění v nově vybudovaném 

provozu 
využívající nejmodernějších technologií

odpovídající platové ohodnocení
zaměstnání ve stabilně prosperující fi rmě

práci na HPP

Gondella CZ s.r.o.                 
Říkov 266

552 03  Česká Skalice

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK 
V KOVOVÝROBĚ

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 491 401 211.

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

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

 týmový přístup  slušnost a bezúhonnost  důkladnost a spolehlivost

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)   orientace ve výkresové dokumentaci   znalost 
práce na PC a konstrukční SW   flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz

Seřizovač CNC strojů 
do dvousměnného provozu

Skladník

Požadavky: 
min. ukončené SOU   strojírenská praxe   spolehlivost   flexibilita, slušnost
Kontaktní osoby: mistři Jan Šácha, Petr Štěpánský, 

tel. 491 467 071 mistri@boltjes.cz

Nabízíme:
 práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro 

významné zákazníky z automobilového  a topenářského průmyslového segmentu
  Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

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

491 421 711 

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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ MODELŮ
Roku   Roku   
   2008   2008

Jiřinkové slavnosti
Tradiční výstava jiřinek v prostorách maloskalické tvrze s doprovodným kul-
turním programem v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové byla zahá-
jena Jiřinkovým koncertem již v sobotu 6.září 2008. V pátek následující-

ho týdne zde v dopoledních hodinách pro 
školy v pořadu Pověsti české, vystou-
pili známí herci - Eva Hrušková (čes-
koskalická rodačka) a Jan Přeučil. 
Večer pak účinkovali v představení 
Pět klobouků Jana Přeučila. Kromě 
výstavy, zde v prostorách muzea a 
instalované výtvarné dílně, bylo náv-
štěvníkům umožněno ve víkendových 

dnech malovat na hedvábí s tím, že si svůj 
výtvor každý mohl odnést.
  V sobotním promenádním koncertu na 
maloskalické tvrzi zahrála folklorní muzika 
Barunka, slavnostní koncert s názvem Hvěz-
dy vídeňského hudebního nebe se konal na 
zámku v  Ratibořicích, v neděli hudební 
odpoledne patřilo Big Bandu Dvorský.
  I letos tyto tradiční slavnosti vyvrcholi-
ly vyhlášením nejkrásnější jiřiny výstavy. 
Královnou se dle celkového hodnocení náv-
štěvníků stala dekorační málokvětá jiřina 
Premia XVIII, tmavě fi alová s bílými špice-
mi. Tečkou za oslavami byl Jiřinkový ples v 
sobotu 20. září 2008. 

Text a foto Ivan Vávra



ÚVĚRY NARUBY
Pro předlužené domácnosti

Pro rozšířené podnikání
Pro všechny bez omezení

Pro ty, kteří jinde nemají šanci
Pro velký zájem

KOMBINACÍ DVOU PRODUKTŮ 
ÚVĚR NEMUSÍTE SPLÁCET

TEL.: 724 427 070

PŘÍJMEME
SERVÍRKU 
- ČÍŠNÍKA
DO ZAVEDENÉ PROVOZOVNY V DOBRUŠCE

INFO: 777 650 550, 724 037 407

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

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

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

TRUHLÁŘSTVÍ HESŮ Rychnovek
přijme vyučeného 

TRUHLÁŘE
s praxí na výrobu oken a dveří.

Dobré platové podmínky.

Tel. 774 30 80 86

Přijmu pro stavbu dřevěnných 
domků

 tesaře  zedníka 

 sádrokartonáře

na ŽL i zaučeného.
Tel. 603 525 531   

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Pro zam stnance, maminky, 
d chodce a podnikatele

LEVN JŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RU ITELE!

P j ky!

BEZ POPLATKU!

ÚVĚRY, 
PŮJČKY

- ZCELA BEZ POPLATKU
- MOŽNO I DŮCHODCI 

A ŽENY NA MD
TEL. 732 626 180                  

* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN* SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN

Přijmu 

2 asistentky/ty 
pro prodej do regionální kanceláře v Trutnově. 

 Příjem 10-20 tis. měsíčně.  Tel.: 603 822 177

2 m vysoká, málo používaná. Tel. 608 66 77 
32
* Prodám krbová kamna - výkon 9kW - 
zachovalá. Pův.cena 16000,-Kč NYNÍ 5000,-
Kč. TEL.:604 662 537
* Prodám komínové stříšky kovové 3 ks, 
komín rozměr 112x67, 63x58, 76x80, váha 
decimálka dřevěná, kotel Brutar 50 l na zabí-
jačku, dojení na kozu - nové (nerez), posilo-
vací stroj Ketler, tašky bobrovky starší cca 
4000 ks, krbový teplovodní sporák Nordica 
30 kW - nový, starožitný kamenný brus na 
nože, starožitný dřevěný mlynářský trakař,
espreso Seaco 2 ks (repas), lednice a mražák 
s lednicí Gorenje, stylový zahradní párty 
vozík dřevěný s mramor. deskou a loukoť.
kola, jednobubnová travní sekačka, americká 
kamna No.2, vídeňské piano Thein (ořech), 
pískovcové zárubně včetně starožitných 
dveřních kazetových dvoukřídel (18. stol.), 
bez zárubní 4 ks dvoukřídel, 1 ks jednokřídlo, 
dřevěné kazetové dveře se zárubní 2 ks. Tel. 
739 433 396
* Prodám pšenici a trikitale - 400 Kč/q, šrot 
+ 50 Kč. Brambory Karin 6 Kč/kg. Slavětín 
n.Met. Tel. 732 381 524
* PRODÁM MODERNÍ OBÝV.STĚNU,
v.190cm, š.240 cm, s osvícenou vitrinou, dře-
votříska-vzor bříza, nepoškozená, stáří 1 rok, 
3 úl.prostory. Foto zašlu mailem. Cena 5000,- 
Hronov. Tel: 777 644 779
* Prodám bílé plné dveře 80 P, používa-
né. Vhodné jeko provizorní uzavření stavby 
apod. Cena dohodou. Tel. 602 103 775
* Prodám vykrmená prasata, živá váha 35 
Kč/kg, v půlkách 55 Kč/kg + droby zdarma, 
jehněčí maso 120 Kč/kg, krmeno beze směsi. 
Volat po 21 hod. na tel. 607 950 500
* Prodám elektrický mandl, tovární výroby 
š.válce 150 cm - 2500,- Kč. TEL.:603 266 
454 
* Prodám stavební vrátek s klecí - 3000,-
Kč. TEL.:603 266 454 * Prodám pšenici a 
trikitale - 400 Kč/q, šrot + 50 Kč. Brambory 
Karin 6 Kč/kg. Slavětín n.Met. Tel. 732 381 
524
* Prodám vykrmená prasata, cena 35 Kč/
kg, selata do výkrmu cena 60 Kč/kg. Tel. 776 
191 392

RŮZNÉ

* ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA - soukr. 
výuka v Náchodě. Mám státní jazyk. zkouš-
ky. Tel. 737 877 468                
* Dlouhodobě pronajmu zahradu k volné-
mu užívání na okraji Náchoda. Tel. 721 521 
153
* Sháním pronájem garáže nebo zastřešené 
stání pro auto v Červeném Kostelci. Tel. 77 
44 54 852
* Středoškolačka s praxí v administrativě
a účetnictví, znalostí německého a ruského 
jazyka hledá zaměstnání. Tel. 608 05 03 75
* Hledám pronájem obchodního místa - v 
centru nebo jeho blízkosti - v Hronově. Nejlé-
pe dvě místnosti. Tel. 603 439 492
* Prodám garáž v České Skalici, ul. Zelená. 
Cena 80.000 Kč. Tel. 736 532 051
* Snažíte se zhubnout? Nejde vám to? 
Přijďte k nám, my vám poradíme. Indivi-
duální poradenství pod vedením licencova-
ných poradců. Jen pro seriózní zájemce. Tel. 
605 844 735, e-mail: hubnetesveronikou@
seznam.cz
* Pronajmu větší vytápěnou garáž v
Náchodě, ul. Za Přádelnou pro 1-4 osobní 
nebo dodávková auta - cca 11,9 x 7,6 m )po 
dohodě možno i jednotlivě), vstup 2x el. vra-
ta. Nájemné za celek 4000 Kč. Tel. 608 90 
30 70
* Svědomitá, bezúhonná, kvali kovaná 
učitelka MŠ s dlouholetou praxí od 1.10.2008 
pohlídá Vaše dítě (děti). Broumovsko a Police 
n.M.. TEL.:605 145 004
* Pronajmu nebytové prostory vhodné 
pro kancelář nebo prodejnu v Novém Městě
n.Met - Vrchoviny, cca 80 m2. Tel. 602 65 75 
60
* Zajišťujeme osobní asistenci pro klienty 
různého věku. Vy si určíte kdy k vám asis-
tent přijede a na jak dlouho. Koupání, pomoc 
při osobní hygieně, doprovody, rehabilitace, 
pedikůra. 85 Kč/1 hod. Lze hradit z příspěvku 
na péči. Tel. 491 520 308, 739 439 063
* Přijmeme lektory cizích jazyků. TEL.:603 
508 779

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

*Přijmeme zručného a samostatného 
muže na renovaci dveří. Práce v České 
Skalici. Tel. 603 531 304 (volat PO-Pa 8-
17 hod.)

* Přijmeme spolupracovníky do nového 
obch. týmu, možnost i jako přivýdělek. Tel. 
733 197 484
* Studenti pozor! Hledáme 8 studentů na 

Cena 1.950.000 Kč. Tel. 604 918 897
* Prodám družstevní byt 1+1 44 m2  s vlast-
ním balkonem a koupelnou s vanou, uprave-
ný na 2 + kk. Byt je velice slunný, 2.poschodí 
u nemocnice v klidné části Náchoda. Cena 
880.tisíc. tel.739 282 487
* Pronajmu celé přízemní patro 3+1 v RD. 
Ulice v Třešinkách, Náchod. Objekt se nachá-
zí v klidné části u lesa, 20 min. pěšky od cen-
tra. Možnost plného vybavení. Nájem 4000 
Kč, inkaso 4000 Kč. Tel. 774 407 168
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 o rozloze cca 
65 m2 v Náchodě v OV. TEL.:721 288 334
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na 
vlastnictví nezáleží. Tel: 739 486 403
* Pronajmu garsonku 30 m2 v Novém Měs-
tě nad Metují po rekonstrukci. Dům je zatep-
len. Při nástupu kauce 15000,-Kč. Tel: 608 
323 373

NEMOVITOSTI

* Koupím rekreační chatu v okr.Náchod 
popř.RK, nejlépe s vlastním pozemkem na 
polosamotě nebo samotě.Tel.491 472 638 po 
18 hod.
* Nabídněte pozemek cca 1000m2 na okraji 
obce, polosamotě na stavbu roubenky k celo-
ročnímu užívání s dobrým přístupem v  před-
hůří Orl, hor, okr.RK Tel.: 608 667 734
* Koupím dům k rodinnému bydlení nebo k 
rekreaci na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Prodám stavební pozemky cca1.800m2

situované pod nemocnicí v Náchodě určené 
pro objekty, kde bude převažovat komerční 
využití a z 49% je lze využít na byty. T: 777 
724 456

* Sháníme ke koupi rodinný dům v Novém 
Městě n/Met. Vyšší cenu respektuji. Tel.: 608 
883 012
* Pronajmu v centru Červ. Kostelce neby-
tové prostory 52 m2 a 53 m2 - i jednotlivě.
Vhodné pro obchod, kanceláře. Tel : 721 949 
453
* Hledám starou chalupu (zbořeniště) s 
větším pozemkem na okraji obce v okolí 
N.Města n/Met. směr Orl. hory. 608 66 77 34
* Pronajmu řadový RD 5+1 s garáží v Čes-
ké Skalici - dlouhodobě, nájem 6500 Kč + 
inkaso. Tel. 603 268 990
* Koupíme chalupu, chatu 4+1 po rekonstr. 
se zahradou, voda zavedená, celoroční užívá-
ní, spíše okraj, kdekoliv, do 3mil.Tel.: 773 55 
90 14
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 
mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podskle-
pený, cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč.
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hro-
nov.Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na 
dobu určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na 
dobu neurčitou, zbylé dva byty jsou prázdné 
o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-
mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500, 
775 061 233
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři
1000 m2 cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s 
pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.
Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Koupím RD nebo chalupu na klidném 
místě (Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 
212 203
* Koupím stavební parcelu v Novém Městě
nad Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 73 
43 45

KOUPĚ

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v 
jakémkoliv stavu i příslušenství. Slušné jed-
nání platba v hotovosti. Tel. 603 549 451
* Koupím staré hračky a hudební nástroje. 
Tel. 776 139 418

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohledů, případně vykoupím. Kupuji 
řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 
728, 602 735 593

PRODEJ

* Prodám pšenici a brambory k uskladně-
ní. TEL.:607 18 18 49, 777 18 18 49
* Prodám lednici s mrazákem zn. BRANDT, 

SEZNÁMENÍ
* Přistěhoval jsem se do Náchoda a nikoho tu 
neznám. Muž 42 let s dcerou 11 let ve vlastní 
péči. Hledám štíhlou bezdětnou ženu nebo 
maminku s jedním dítětem pro vytvoření úpl-
né rodiny. Tel. 606 788 915

BYTY

* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě. Tel. 739 
596 803
* Prodám dr.byt 1+1 zvětšený na 2+1 
po rekonstrukci v panel.domě v Hronově.
TEL.:739 431 211
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, sídliště u 
nemocnice. Tel. 777 021 798
* Pronajmu RD 2+kk v Náchodě s garáží, 
balkonem, zahradou. Plyn. topení.Nájemné 
dohodou. Kauce 15000Kč. Tel.776 339 583
* Prodám byt 3+1v OV (72 m2) ul. Bílá v 
Náchodě, po částečné rekonstrukci, v zatep-
leném domě s plastovými okny a pěkným 
výhledem z balkónu. Cena dohodou.Tel.602 
204 002
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1, 74 m2 ve 
4.NP ve Václavické ul. v Náchodě na Brance. 
Nájemné 5.000 Kč + 1/2 popl. SBD 1000 Kč
+ inkaso, kauce 20.000 Kč, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s terasou, 
31,30 m2 v 1.NP v Náchodě na Lipím naproti 
hospodě, nájemné 3.500 Kč + inkaso. Kauce 
15.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu lidem nově vybav. byt 1+1 
jako 1+2, 65 m2, jih, u N.Města nM., příroda, 
garáž. tel.602 13 42 13
* Pronajmu garsonku I.kateg. v Náchodě
Běloveské ulici. TEL.: 723 426 453
* Pronajmu byt 50 m2 v České Skalici, 
zařízený. Nájem 4000,-Kč + inkaso. Kauce 
15000,-Kč. Krátkodobě - do května 2009. 
TEL.: 602 805 053
* Nabídněte ke koupi byt 1+1, 2+1 v Hro-
nově nebo Náchodě do 900tis.. Tel.: 607 939 
657
* Prodám byt v OV 2+1 po rekonstrukci. 
Náchod, blízko centra, cihlový dům po rekon-
strukci, dobré parkování, klidné bydlení. Cel-
ková cena 1.400.000 Kč. tel. 603 549 451
* Prodám byt 2+1 na Plhově v Náchodě, v 
OV, 54,6 m2, ihned volný, volejte po 15 hodi-
ně, tel. 733 234 158
* Prodám družstevní byt 1+1 v Náchodě
na Brance. Cena: 849 000,- Kč. Tel.  777 602 
884
* Pronajmu zděný byt 2+1 54 m2 ve zdě-
ném zrekonstr.domě, částeč. zařízený u BUS 
a vlak. nádraží v Náchodě, nájem 5000,-Kč + 
inkaso, od jara 2009. TEL.:606 61 68 35, 491 
424 493 večer
* Prodám družstevní byt 2+1 60 m2, s mož-
ností převodu do OV, v centru Náchoda na 
klidném místě ve zděném domě, byt je po 
celkové rekonstrukci (podlahy, koupelna, 
vest. skříně). Nejvyšší nabídce.
Tel. 777 230 210
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Nácho-
dě. Kauce. Cena: 5 000,- Kč/měs. + služby. 
Tel. 774 311 404
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1, 
70m2 v Novém Městě nad Metují. Kauce 
20000,-Kč. Volný od 1.12. tel 608323373
* Pronajmu byt s balkonem 1+4, v OV, v 
Náchodě - Plhově s částečným zařízením. 
Volný od listopadu 2008. Cena 5000,-Kč + 
4200,-Kč inkaso. Požadovaná kauce 20 000,-
Kč. Tel. 602 42 48 50
* Vyměním stylový DB 2+KK po celkové 
rekonstrukci v Novém Městě, za byt 3+1, 
příp. RD v Novém Městě nebo blízkém okolí. 
Rozdíl ceny doplatím. Tel. 737 562 868
* Prodám byt 3+1 na sídlišti SUN v Nácho-
dě, 71 m2, I. patro, výhled do volné krajiny 
„Skalka“,cena 1 350 000,-Kč. Tel. 608 469 
697
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Náchodě,
Plhov. Kauce 25.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Pronajmu byt v Náchodě 1+1, náj.4000,-
Kč + 2000,-Kč služby, kauce 20 tis.Kč.
TEL.:774 699 600, faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt v Hronově 3+1, nájemné 
4500,-Kč. TEL.:  775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostor-
ného bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra 

Jaroměře. Byt se nachází 
v 1.NP cihlového domu 
v klidné části města. Ve 
městě je veškerá občan-
ská vybavenost cena 
890.000Kč. Tel: 773 268 
500,775 061 233 nebo e-
mail: elfaeu@seznam.cz
* Prodám velký slunný 
byt 4+1 v OV v Nácho-
dě, Běloveská ul., plast. 
okna, část rekonstrukce, 
vyšší poschodí. Volný 
ihned nebo dohodou. 

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

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Prodám ČIVAVA DLOUHOSRSTÁ - 
krásný pejsek s PP jen na mazlíka do milující 
rodiny. TEL.:603 206 743, 491 426 680
* Prodám štěňata maltézského psíka - s PP, 
na chov - na mazlení, očkovaná, odčervená, 
fenky i pejskové, veškeré informace i nezá-
vazné na tel.603 296 175

AUTO-MOTO

* Přestavby aut na LPG, splátkový pro-
dej, akontace již od 10%. Zápis do TP i na 
zahraniční vozy. www.autonaplyn.cz, Jaro-
měř, Tel. 777 96 22 05

* Prodám ŠKODA OCTAVIA 1.6,
r.v.2003,75 kW, naj.79 tis.km, šedá stone, 
1.majitel, servisní knížka, super stav, 217 tis. 
Kč. TEL.:732 814 629

Lisovací stroje na plasty, 
zařízení dílny a kanceláře fi rmy SP
Plastic v konkursu prodá výhodně 

insolvenční správce. 
Zájemci mohou volat na tel. 605 305 082.

Termín prohlídky strojů domluvte 
na zdenekpanek@acz.cz



Ahoj! - Achoj!             výměnný 
pobyt s polskou  partnerskou školou 

ve Strzegomi úspěšně pokračoval

    Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo nám. 1 úspěšně ukončila další 
část výměnného pobytu. V rámci projektu Ahoj! - Achoj! navštívili žáci z polské 
Strzegomi ve dnech 12.9.-14.9.2008 naše město, aby se seznámili s jeho historií a 
tradicemi, poznali život v českých rodinách a prostředí české školy.
    Žáci strzegomské školy se aktivně zúčastnili Dne otevřených památek nejen 
tím, že se v kostýmech zúčastnili slavnostního průvodu městem, ale také tím, že si 
připravili vystoupení o Mikoláši Koperníkovi spojené s tancem, které na novoměst-
ském náměstí shlédly desítky lidí.
    Polské děti, žáci a žákyně 2. - 9. tříd během svého prvního dne pobytu v Novém 
Městě nad Metují navštívili historické centrum města a měli možnost zúčastnit se 
spolu s českými kamarády turnaje v bowlingu. V sobotu pak na ně čekal již zmi-
ňovaný průvod a vystoupení u příležitosti Dne otevřených památek a odpoledne 
navštívili slavnosti Města Opočna. Protože nám počasí po celou dobu výměnného 
pobytu přálo, mohly si děti společně v sobotu večer opéci párky, posedět u ohně, 
popovídat si a zahrát hry. V neděli je pak čekaly v Základní škole Nové Město nad 
Metují, Žižkovo náměstí 1 workshopy - sportovní a výtvarné dílny, takže si děti 
odvážely domů ručně vyrobená trička nebo diplomy ze sportovních soutěží. Po celou 
dobu výměnného pobytu byly polské děti ubytovány v českých rodinách, kde se jim 
velice líbilo a vznikla tu řada nových přátelství. Veliké poděkování proto patří nejen 
žákům naší školy, ale také jejich rodičům, bez jejichž laskavé pomoci by se druhá 
část projektu uskutečnila jen velmi těžko.
     Projekt Ahoj! - Achoj!, podpořený dotací Královéhradeckého kraje a Městem 
Nové Město nad Metují bohužel skončil, ale spolupráce s polskou školou ze Strzego-
mi určitě bude pokračovat dál. Takže zatím se loučíme s pozdravem Ahoj! - Achoj!

Mgr. Iveta Hanušová

anebPolitikem na zkoušku
   Je tomu rok, co se naše škola - Střední škola Academia MER-
CURII v Náchodě - stala účastníkem soutěže Junior Achievement 
ČR. Součástí tohoto programu bylo založení fi rmy se snahou o 
co nejnápaditější podnikatelský záměr. Odměnou za předchozí 
úsilí se nám, formou simulace, dostala možnost účasti na záko-
nodárném procesu - schvalování zákonů - a to přímo v prostorách 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dveře k tomu nám otevřela 
vysoká škola CEVRO Institut vyučující obory Politologie mezi-
národní vztahy a 
Veřejné správy. 
Jak to všechno 
probíhalo?
   Celému proce-
su předcházelo 
rozdělení do pěti 
fi ktivních posla-
neckých klubů. 
Na mne připadl 
klub KSČM a na 
mého spolužáka 
klub KDU-ČSL. 
V takto vytvo-
řených sekcích 
si každý zvolil 
svého předsedu. 
Celý schvalovací 
proces, v realitě 
trvající mnohdy 
i několik let (v 
našem případě 
jeden den), probí-
há v tak zvaných 
třech čteních. Čte-
ní první - předložení zákona, čtení druhé - předložení pozměňo-
vacích návrhů k předloženému návrhu, v třetím čtení pak dochází 
na základě všech předložených návrhů k hlasování o konečné 
podobě zákona. V případě naší simulace nám byl předložen zákon 
o důchodové reformě, který se svým obsahem blížil reálným pod-
kladům.
   Každý člověk má své názory a ideály, a tak musím říci, že 
z minuty na minutu uvažovat tak jako například mně určenému 
mandátu poslance KSČM bylo dost obtížné. Avšak prostředí Sně-
movny a atmosféra v ní byla natolik reálná, že v duchu stanovisek 
jednotlivých klubů, jež jsme obdrželi ve zjednodušeném verzi, se 
každý snažil přijmout svoji roli a podle ní také uvažovat. Nejdříve 
dostali slovo předsedové, kteří patřičně představili svou stranu a 
přednesli úvodní komentář k prvotní podobě návrhu. Druhé čtení 
by se dalo charakterizovat jako eskalace čtení prvního. Každý, 
opírající se o svůj „jediný správný“ pohled na věc, nešetřil kriti-
kou druhé, a již zde se ukázalo jak rozdílné pohledy na tutéž věc 

mohou být. Nicméně za nemalého ruchu přišlo na řadu vyjedná-
vání a snaha o podporu hlasování ve prospěch třetího závěrečného 
hlasování.
   To už byl ale čas na polední přestávku v rámci níž nám byla 
umožněna prohlídka s bohatým výkladem. Po této prohlídce jsme 
opět zasedli na „svá místa“ a předseda Sněmovny dal souhlas k 
hlasování. Ze všech návrhů byl odhlasován pouze jeden, a to ze 
strany ODS. Blížila se třetí hodina odpolední a všichni jsme měli 

pocit naprosté-
ho vyčerpání. 
V závěru „pra-
covního“ dne 
se konala tisko-
vá konference, 
během které 
jsme byli „my 
poslanci“ vydá-
ni na pospas 
novinářům. Roli 
novinářů zastali 
naši profesoři, 
kteří naši čin-
nost celý den 
bedlivě sledo-
vali. Vlastně by 
se dalo říci, že 
po celou dobu 
jsme ve Sně-
movně praco-
vali pod dohle-
dem odborných 
poradců, kteří 
průběh jednání 

vysvětlovali, komentovali a hodnotili jednotlivé kroky. Každý z 
nás si zkusil, jaké to je mluvit do mikrofonu před obecenstvem, 
což nebylo vůbec jednoduché. Byla nám umožněna schopnost 
vyjednávat, pracovat v týmu a zaujmout v něm různé role.
   Vlastně celý den vnímám jako jednu velkou zkušenost. I díky ní 
mi začalo najednou vrtat hlavou, proč tak zásadní starost, jakou 
je vytvoření úspor na naše vlastní stáří, máme nechávat v rukou 
politiků. Proč lidi, kteří na rozdíl od jiných (celý ten den to jasně 
ukázal), mají zcela odlišné představy o životě, mají rozhodovat o 
druhých, když by si o těchto a dalších ryze osobních věcech mohl 
rozhodovat, troufám si tvrdit že i lépe, každý z nás sám.
   Své škole a škole CEVRO Institut bych ráda za tuto možnost 
dalšího rozhledu moc poděkovala. Vzdělávání je celoživotní pro-
ces a určitě stojí za to se právě takovémuto vzdělávání věnovat. 
Za jediný den jsme získali neocenitelné zkušenosti, které jistě 
zúročíme nejen v dalším studiu, ale i v osobním životě... 

Klára Lhotová, studentka IV. ročníku

CHCETE MÍT V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU LIDI, 
KTEŘÍ BUDOU SKUTEČNĚ HÁJIT VAŠE ZÁJMY?
PAK VOLTE KANDIDÁTY KSČM

KANDIDÁTI Z NAŠEHO OKRESU
POUČENI MINULOSTÍ 
I PŘÍTOMNOSTÍ - 
VOLME BUDOUCNOST

Volby se konají v pátek 17. a v sobotu 18. října 2008



AMETEK elektromotory s.r.o. Náchod
Člen nadnárodní americké skupiny Ametek Inc, přední výrobce elektromotorů do spotřebičů 
pro domácnost, dům a zahradu vypisuje výběrové řízení na pozice:

ÚDRŽBÁŘ  V 
ELEKTROVÝROBĚ

Požadujeme:
 ÚSO/SOU vzdělání v elektrooboru

 Osvědčení z vyhlášky $50   Praxi v oboru
 Schopnost samostatného plnění úkolů

Náplň práce:
 Odstraňování závad na strojních zařízeních
 Preventivní prohlídky strojů dle plánu oprav

 Spolupráce s pravovníky technického 
útvaru a mistry směn

SKLADNÍK
Požadujeme:

 ÚSO nebo SOU technického směru
 Bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost

 Fyzická zdatnost nutná
 Praxe v oboru ve výrobním podniku výhodou

 Řidičský průkaz pro VZV vítán
Náplň práce:

 Vykládka a nakládka kamionů
 Vyskladňování a zaskladňování materiálu

 Příprava zboží pro přepravu
 Komunikace s externím skladem

OPERÁTOR V 
ELEKTROVÝROBĚ

Požadujeme:
 ÚSO/SOU vzdělání v technickém oboru

 Praxi ve výrobní firmě technického směru
 Schopnost samostatného plnění úkolů

 Bezúhonnost, spolehlivost

Náplň práce:
 Obsluha linek na výrobu rotorů a statorů

 Stabilní, dlouhodobé zaměstnání   Zázemí silné, dynamicky se rozvíjející společnosti   Odpovídající platové ohodnocení   Zaměstnanecké benefity   Možnost profesního růstu

Písemné přihlášky do výběrového řízení zasílejte  na kontakt: AMETEK s.ro., Běloveská 318, Náchod   Tel: 494 943 012, 494 943 070   e-mail: ivana.tomkova@ametek.cz

Nabízíme:

PODĚKOVÁNÍ PROFESIONÁLŮM
   Dne 22.9.2008 děti z naší Mateřské školy Komenského ulici 
v Náchodě navštívily Hasičský záchranný sbor královehradec-
kého kraje - ve Velkém Poříčí. Dětem se maximálně věnoval
pan Hlaváček, který nás provedl po celém objektu. Mohli jsme 
sledovat na monitoru prostor okolo garáží i na dvoře, slyšeli 
jsme, jak se ohlašuje požár a vyhlašuje poplach. Svezli jsme 
se autem se zapnutým majákem po dvoře a nahlédli do výcvi-
kových prostor.Vyzkoušeli jsme si uniformu, vyjeli jsme do 
výšky na plošině, také jsme si mohli podržet hadici a „hasit“. 
Dozvěděli jsme se spoustu důležitých a zajímavých informací. Všichni hasiči, kteří se v té 
době zdržovali na pracovišti, byli velice vstřícní a dětem vše důkladně předvedli, vyzkoušeli. 
Děti byly velice nadšené a o své zážitky se podělily s ostatními kamarády ze školky i s rodiči,
kteří velice tuto akci ocenili tím spíš, že děti budou vědět, na koho a jakým způsobem se mají 
v případě potřeby obrátit. Nadšení bylo dokonce tak velké, že i děti, které se vyhýbají výtvar-
ným činnostem, spontánně a bezprostředně po zážitku malovaly obrázky. Ještě jednou velice 
děkujeme všem ochotným hasičům, kteří nás seznámili se svou prací a především panu pprap. 
Hlaváčkovi, který svým přístupem k dětem vše srozumitelně vysvětlil a předvedl.

Za kolektiv MŠ Růžena Vaněčková

Úspěch Michaely Adamu
  V Ostravě proběhlo o víkendu Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice, 
kde se představila i náchodská gymnastka Míša Adamu. Soutěžila v kategorii mlad-
ších juniorek, kde si vedla velmi dobře. Přebornice Královéhradeckého kraje zde 
zacvičila své sestavy bez chyby, což se jí již delší dobu na soutěžích nedařilo. Své 
sestavy předvedla ve cvičení na kladině, v přeskoku přes stůl, na bradlech a ve cvičení 
v prostných. Celý závod bravurně zvládla a dosáhla tak nejlepší umístění ve čtyřboji 
ve své závodní kariéře a obsadila celkově 11. místo.
   V Královéhradeckém kraji se soutěžilo i v nižších kategoriích, kde vynikajícího 
výsledku dosáhla v žákyních jedenáctiletá Lucie Havlíčková z Náchoda. Poprvé 
vybojovala pro sebe a pro Sokol Náchod bronzovou medaili. Susan Simonová, též z 
Náchoda po chybě na kladině obsadila 4.místo. Kladina je však velice ošemetné nářa-
dí, je jen 10 cm široká, 5 metrů dlouhá a 120 cm nad zemí a děvčata na ní předvádějí, 
pro ně těžké prvky, asi 1 minutu a 10 vteřin.
   Nyní se už všichni připravují na ligové soutěže, které proběhnou zhruba tak za dva 
měsíce.                                                                                                       M.V.

 Na snímku Míša Adamu na M ČR v Ostravě s trenérkou Mílou Vejrkovou.  



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

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

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

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

www.rako-reality.cz

Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ...................................1.230 000,-Kč
Náchod - kancelář v centru _3 000,-Kč/měs., Náchod - v centru sklad. prostory...........................4 500,-Kč/měs.
Broumov - vícepodlažní zděný dům nedaleko centra vhodný k víceúčelovému využití ...............1.100 000,-Kč
Náchod - zavedená trafika u hl. cesty se stálými zákazníky, pozemek v nájmu ................................. 230 000,-Kč
Malé Svatoňovice, okr. TU - RD vhodný k víceúčelovému využití - bydlení (možnost 1 - 3 samostatných byt. 
jednotek) i podnikání u hl. cesty s velkou zahradou, podl. pl. 241m2 ................................................2.400 000,-Kč
Horní Rybníky - rovinatý slunný pozemek o výměře 1 918m2 vhodný na stavbu RD ................... 750 000,-Kč
Náchod - byt 1+kk v OV s balkónem_655 000,-Kč, Náchod - Plhov - byt 1+1 v OV ..................... 750 000,-Kč
Broumov - DB 1+1 na Spořilově_.480 000,-Kč, Broumov - DB 3+1 po rekonstr............................ 890 000,-Kč
Náchod - podsklep. krajová zděná chata s bazénem u lesa se zahradou o výměře 398m2 .................970.000,.Kč
Hronov - byt 2+1 v os.vl_INFO v RK, Náchod - byt 2+1 v OV po moderní rekonstr .............................1.45mil.
Zábrodí u Č. Kostelce- chatka u lesa s vl. zahradou 1024m2 s  výhledem na rybník ....................... 799 000,-Kč
Červený Kostelec - RD - vila na lukrativním místě se zahradou, garáží, dílnou .............................4.200 000,-Kč
Náchod - DB 1+kk - nadstandard, centrum_dohodou, BV 3+1, ul. Bílá, plast. okna .....................1.400 000,-Kč
Červený Kostelec - rod. dům-vilka zastavěná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2 ....................... 3.620.000,-Kč
Horní Radechová - prodej správní budovy, kravína, teletníku - i jednotlivě ......................................... Info v  RK
Náchod - byt 2+1 v OV ve zděném domě..1,290 mil.,Náchod - DB 3+1na Brance s garáží .................1,560mil.
Náchod - chata zděná/montovaná 1+kk s vl. pozemkem 314m2, posezení s pergolou ...................... 425 000,-Kč
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV_850.000,-Kč a byt v podíle 1+1 po rekonstr .................. 625 000,-Kč
Náchod-Branka -  pozemek 4 982m2 za 110,-Kč/m2 a 5 629m2 za 200,- Kč/m2 i část. na stavbu chaty
Provodov u N.Města n/Met. -  pozemek o výměře 5 629m2 s výhledem na Rozkoš  .......................120,-Kč/m2

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 
 sleva pro důchodce -10%  
 sleva na žaluzie -20%   věrnostní slevy

DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 10.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !Plastová okna a dveře z profilu REHAU za exluzivní ceny! Velký výběr dekorů!

Velký výběr dekorů!

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

Centrum HARMONIE
klasická a veterinární 

homeopatie, 
ájurvédská terapie 

a produkty,
rozvoj osobnosti, 
tel. 777 132 430

www.homeopatie.euweb.cz             

Otevřeno od 1. září 2008

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

Pro podnikatele, zaměstnance a 
důchodce úvěry již od 6.000,-Kč

* žádné poplatky předem!!
* peníze do 24 h.

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové směsi  omítky Terranova  desky dřevoštěpkové a cetris 
 okna Velux  dveře PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokartonů

Běloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

STŘECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

Nabízíme 
stravování 

pro střední a 
malé fi rmy a 
provozovny

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

tel. 728 386 034     

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

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

Firma CDS s.r.o. Náchod  přijme :

Mistra provozu
Požadavky:

 SŠ vzdělání technického směru
 Praxe v oboru výhodou

Časová fl exibilita
 Důkladnost a spolehlivost

 Samostatnost

Nabízíme:
 Perspektivní a stabilní zaměstnání

 Odpovídající platové ohodnocení
 Jízdní výhody pro celou rodinu na všech 

linkách CDS.

Nástup po dohodě.Kontakt: Ing.Robert Patzelt, CDS s.r.o. 
Náchod, Kladská 286, 54701 Náchod,strukturovaný životopis 
zasílejte na adresu patzelt@cdsnachod.cz ,tel:725 761 401

SLUŽBY K VÁM DOMŮ
(za běžné ceny)

PEDIKÚRA * MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ

po - pá 7.00 - 21.00  so 7.00 - 11.00
777 89 30 89

Haklová Monika

* Možnost zakoupení dárkových 
poukazů  

NEPŮJČILI VÁM 
V BANCE?

TAK ZAVOLEJTE 
NÁM!

* 100.000 Kč za 1.600 Kč/měs.
* nebankovní půjčky pro každého

* bez prokazování příjmů
* nejnižší úrok v ČR

* vyhodnocení zdarma
* půjčky i pro nezaměstnané 

a ženy na MD
* 100% schválení půjčky

* rychlá realizace
NEJDEME DO REGISTRU

Tel. 775 271 693
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7. díl: Správa a aktualizace webových stránek (jak často a proč)
V minulém díle jste se dozvěděli o 

možnostech zviditelnit Váš web pomocí op-
timalizace stránek pro vyhledávače, analýzy 
klíčových slov a správy PPC kampaní. Když 
už máme hotovou webovou prezentaci nebo 
internetový obchod, je třeba pravidelně pra-
covat na jejich aktualizacích a dalším roz-
voji.

Základním faktorem nutnosti webové 
projekty aktualizovat je fakt, že jsou inter-
netové technologie stále dokonalejší a v 
případě, že se o pravidelné aktualizace webu 
nestaráme, ztrácí web postupem času svoji 
funkci. Obecně se říká, že by každá webová 
prezentace měla  po dvou letech podstoupit 
kompletní redesign, což je vždy nejen uka-
zatelem stability a prosperity fi rmy, ale i z 
hlediska marketingové politiky výrazným 
krokem vpřed směrem ke stávajícím i po-
tenciálním zákazníkům.

V dnešní době je již standardem, že by 
webové prezentace měly mít svůj vlastní 
redakční systém, aby si je mohl jejich vlastník 
pravidelně obsluhovat bez nutnosti zadávání 
těchto aktualizací tvůrci webu. Nejčastěji si 
majitelé internetových stránek stěžují, že 
si nemohou sami stránky aktualizovat a v 
případě potřeby vložit  novou informaci, ob-
rázek nebo odstranění neaktuální akce, musí 
tento požadavek zaslat e-mailem tvůrci je-
jich webu a než se na stránky požadovaná

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

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

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

informace dostane, 
tak už ani nemusí být 
aktuální a tím majitel 
stránek může snadno 
přijít o zákazníky. A 
právě z těchto důvodů
se dnes využívá mod-
erních redakčních sys-
tému, jejichž obsluha je velice jednoduchá a 
zvládne ji každý běžný uživatel internetu.

Avšak pouze vlastnit internetovou 
prezentaci s redakčním systémem nestačí.
Majitel webových stránek by měl s 
redakčním systémem pravidelně pracovat 
a využívat ho jako nástroje komunikace s 
návštěvníkem webu. Pomocí redakčního
systému můžete pravidelně informovat 
své zákazníky o novinkách ve společnosti,
akčních nabídkách, aktualizovat ceníky atd. 
Není totiž nic horšího, než když zákazník 
uvidí na Vašich www stránkách rok staré 
ceny a při objednávce jsou uvedeny ceny 
jiné, nebo když je na webu uvedeno staré 
telefonní číslo či adresa provozovny.

Každý vlastník www stránek by 
si měl uvědomit, že internet je dnes 
nejpoužívanějším nástrojem komuni-
kace a prezentace na něm je jedním z 
nejdůležitějších forem prodeje. Nedo-
volte návštěvníkům Vašeho webu přejít ke 
konkurenci kvůli jeho neaktuálnosti.

Příště: 8. díl: Firemní identita a její vliv na prosperitu společnosti

   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky kotelen 
včetně zajištění revizí elektroinstalací a tlakových 
nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto tlakových 
nádob. Obrátit se na nás můžete i se zajištěním 
prohlídek komínových těles. Taktéž zajistíme revize 
domovních plynovodů včetně odstranění zjištěných 
závad. Součástí naší nabídky jsou i revize a servis 
výtahů. VY budete bydlet, MY se o VÁS budeme 
starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

BAREVNÉ MĚSTO
   V Úpici, Trutnově a Dvoře Králové 
nad Labem proběhla charitativní sbírka s 
názvem „Barevné město“. Pořádal ji Ústav 
sociální péče Hajnice - Barevné domy a v 
ulicích byly nabízeny k prodeji (za 20,-Kč)
dekorativní keramické domečky vyrobené v 
tamních chráněných dílnách. (r)

   Již 61. ročník Polických divadelních her se 
uskuteční v Polici nad Metují. Součástí pro-
gramu bude i derniéra představení „Báječná
léta pod psa“ v podání tamního divadelního 
souboru Kolár.                                          (r)

POLICKÉ 
DIVADELNÍ HRY

    Město Dobruška odhaluje před budo-
vou tamní základní školy památník 
věnovaný slavnému malíři Františku 
Kupkovi. Současně probíhá i prezenta-
ce výtvarných děl tohoto Čecha, Fran-
couze, Evropana... (r)

POCTA 
MALÍŘI

GALAVEČER  
HVĚZD

V úterý 21. října 2008 se od 19,00 hodin v 
Čapkově sále v Hronově uskuteční spole-
čensko - kulturní akce, ve které jako hosté 
vystoupí Petra Černocká, Naďa Urbánková, 
Hana Křížková, Ilona Csáková, Marcela 
Holanová, Vlasta Horváth a další.
   Večer moderuje Aleš Cibulka, výtěžek
bude věnován Speciálnímu pedagogickému 
centru, dále pak Verunce Hofmanové na asi-
stenční služby psa.
   Ve spolupráci s Kulturním a informačním
střediskem Hronov, za podpory Nadačního
fondu Petra Pakosty jste Davidem Novot-
ným, organizátorem této akce, zváni na 
pěkný večer se známými osobnostmi našeho 
kulturního dění. Ivan Vávra 

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Hostinec u Martinců
Přibyslav u Nového Města nad 

Metují
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ POSVÍCENÍ
ve dnech 18., 19. a 20.10.2008

* klasické posvícenecké menu

* sobota 18.10. od 19.00 hodin
Taneční zábava - hraje skupina STYL

* pondělí 20.10. od 16.00 hodin
ZLATÁ HODINKA - hraje skupina STYL

Váš „náchodský“ kandidát 
na hejtmana Královéhra-
deckého kraje Bc. Lubomír 
Franc (místostarosta Brou-
mova) Vás zve na předvoleb-
ní setkání za účasti předsedy 
ČSSD Jiřího Paroubka a dalších hostí!

13.10.2008 od 10.00 hod. na náměstí TGM v Náchodě. 
Přij�te podpořit kandidáty ČSSD do krajských voleb.

RESTAURACE POD MONTACÍ 
v Náchodě vás zve na 

VEPŘOVÉ HODY

Konají se ve dnech 15.10. (středa) a 

16.10. (čtvrtek) po celý den.

Info + rezervace na 
tel. 491 426 425


