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Příští Echo vychází 31. října 2008

Telekomunika ní, zabezpe ovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

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

GARÁŽOVÁ VRATA

www.novinyecho.cz

AK NÍ CENY
TV LCD - PLAZMY

AK NÍ CENY 
VESTAVEB GORENJE

eže jediným kotou em ocel, hliník, plasty, 
d evo i s h ebíky. 

AK NÍ CENA 9.900,- K
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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.gatena-
chod.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

www.pneu-matyas.cz

Jirka Havrda - Prvním echem... 
t te na stran  8

   V rámci Dn  mexické kultury v 
Náchod  se konala 1. íjna módní 
p ehlídka, na které se p edstavi-

li p ední módní návrhá i Jitka 
Šedová, Helena Bedrnová a 
Bed ich Pavla ka. Krásné 
modelky z modelibgové 
agentury Nova models p ed-
stavili také místní fi rmy, 
které prodávají zna ku Lee 
a Wranger a zasloužený 
aplaus si zasloužily dívky z 
St ední od vní školy z er-
veného Kostelce, které své 
modely nejen vytvo ily, 
ale samy je i jako model-
ky p edvád ly.
   Celým ve erem pro-
vázel herec, zp vák
a moderátor Roman 
Vojtek. Jeho výborné 
moderování, choreo-
grafi e ve era a p ed-
vád né modely byly 
pro p ítomné diváky 

p íjemným zážitkem a 
d stojným zakon ením

Dn  mexické kultury.                                     
kp

Foto: Lukáš Rousek

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, Náchod

vše provše pro
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické ná adí
* svá ení

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

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



info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části České Skalice............................................... 3 999 000,- Kč
Rod.  dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2  patra, zahrada, nutné úpravy ................................................449  000,- Kč
Rodinný dům v blízkosti centra Náchoda s možností vybudování 4 byt. Jed...................................................1 795 000,- Kč
Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC ................................................... 120 550 EUR
Rodinný dům v Hronově, 2 bytové jednotky, zimní zahrada, garáž, bazén ...................................................2 490 000,- 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

Nabízíme k pronájmu komerční objekt  v centru Nového Města 
nad Metují – část areálu tzv. ,,starého Stavostroje“. K dispozici jsou 
výrobní a skladovací plochy, prodejna s výlohami a kancelářské 
prostory různých velikostí. Podkrovní ateliér. K objektu patří 
uzavřený dvůr s možností parkování. 

 Cena: od 500,- Kč/m2/rok

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

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

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

Vaší zodpov dností bude prodej devizových produkt  a klientská pé e v polském i es-
kém jazyce.

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

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

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

  Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 17.října 2008 uplynulo 20 let, co 
nás opustil milovaný manžel, tatínek a 
dědeček pan Jiří Dohalský.
S láskou vzpomínají všichni blízcí. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s 
námi.

Manželka, syn Jiří s rodinou, 
dcera Renata s rodinou

VZPOMÍNKA

  Po ro ní p estávce je mužstvo muž  HC Náchod pro sezónu 
2008/2009 op t ú astníkem I. krajské ligy. Sout ž má pro letošek 
dev t ú astník . V základní ásti se hraje dvoukolov  (doma-venku). 
Poté se mužstva rozd lí na fi nálovou p tku, která hraje ty kolov  o 
p eborníka kraje. Zbylá ty i mužstva hrají op t ty kolov  o sestup. 
Letní p íprava probíhala u všech hrá  individuáln . Tréninkové jed-
notky na led  jsme za ali 2. zá í. Již tradi n  jsme se staly ú astníky a 
spolupo adateli (s kolegy z Jarom e) pátého ro níku p edsezónního
hokejového turnaje METUJE CUP. Letos asi v nejkvalitn ji obsaze-
ném ro níku jsme obsadili druhou p í ku. Do sezóny vstupujeme s 
kádrem dvaceti hrá  a t emi golmany. Do A-mužstva byla za azeno
šest našich talentovaných junior  - Koutský, Leeder, Pavlík, Pinkava, 
Fe o, Žák . Dále kádr posílí ty i hrá i  pardubického Molleru. Tra-
di ní opora Náchoda Miloš Komárek, Radek Matalík, Marek Musil 
a Zde ek ech. Ze Slavie Praha Marek Zídka a z T ebechovic Lá a
Branda. Golmanskou jedni kou je op t Jirka Navrátil, kterému bude 
krýt záda dvojice našich junior . Na hostování odešli Honza Hrabica
- Nové M sto. Milan Hude ek a Honza Zeman - Hronov, Jan Verner
- Jarom . Ke zm n  došlo i na trenérském postu, který tvo í pro 
letošek tandem Jirka Drbal (bývalý hrá  Náchoda) a Tomáš Koutský 
(trenér naší juniorky). O práci vedoucího mužstva se pod lí Honza 
Leeder a Jarda Krulich. Léka em mužstva je MUDr.Petr Lochman. O 
technické zázemí se již tradi n  stará Tomáš Hynek a Martin Prouza. 

Cílem pro letošní ro ník je postup do fi nálové p tky. Mužstvo má 
velký hrá ský potenciál s v kovým pr m rem 24 let p edevším do 
budoucna. (více informací na www.hcnachod.cz)   

Manažer mužstva - Aleš Hynek

Rozlosování základní ásti mistrovských utkání muž  HC Náchod

Ned le 19.10. 17 hod. HC Jarom  - HC Náchod
Ned le 26.10. 17 hod. HC Náchod - HC Dv r Králové
Ned le 2.11. 17 hod. HC Hronov - HC Náchod
St eda 5.11. 18 hod. HC Náchod - HC Opo no
St eda 12.11. 18 hod. HC Náchod - St. Nový Bydžov
Ned le 16.11. 17 hod. BK Nová Paka - HC Náchod
St eda 19.11. 18 hod. SK T ebechovice - HC Náchod
Ned le 23.11. 17 hod. HC Náchod - TJ Sp. Nové M sto
Ned le 30.11. 17 hod. HC Náchod - HC Jarom
St eda 3.12. 18 hod. HC Dv r Králové - HC Náchod
Ned le 7.12. 17 hod. HC Náchod - HC Hronov
St eda 10.12. 18 hod. HC Opo no - HC Náchod
St eda 17.12. 18 hod. St. Nový Bydžov - HC Náchod
Ned le 21.12. 17 hod. HC Náchod - BK Nová Paka
Ned le 4.  1. 17 hod. TJ Sp. Nové M sto - HC Náchod
St eda 7.  1. 18 hod. HC Náchod - SK T ebechovice

HC NÁCHOD - ú astník 1. krajské hokejové ligy

 Popis fotografi e A-mužstva :
III. ada zleva : Jakub Kaválek, Marek Zídka, Miroslav Šotola, David 
Odl, Radek Michel, Michal Pinkava, Martin Leeder, Jakub Pavlík.
II. ada zleva : Radek Matalík, Miloš Komárek, Marek Musil, Zde-
n k ech, Milan Škoda,  Josef Fe o, Lukáš Koutský, Rudolf Malina, 

Ji í Špetla, Jan Žák, Tomáš Hynek - kustod.
I. ada zleva : Jan Leeder - ved. Mužstva, Martin Prouza - kus-
tod, Ji í Navrátil, Ladislav Branda, Ji í Drbal - trenér, Aleš Hynek 
- manažer mužstva, Jan Birke - p edseda HC Náchod, Tomáš Kout-
ský - trenér, Vlastislav Vond ejc, Jan Beneš.

DUATLON, 
náro né pokra ování

  Po prázdninách jsme pokra ovaly další disciplínou - duatlonem v sobotu 6.zá í.2008.
   Nejnáro n jší fyzická disciplína Babacupu - duatlon p ivedla krom  letošní pom rn  níz-
ké ú asti sout žících holek (ze 60. jen 39) i mnoho p íznivc  babacupu do areálu rybníku 
Brodský. Stejn  jako vloni bylo velmi p íznivé po así i tradi n  dob e p ipravená tra .
   Ani letos se na prvních místech závodu nikterak výrazn  nem nilo. V ele se celkem s 
p ehledem prosadily Eva Burdychová z UFA, An a Rohulánová z Integrafu a Ka ka Kram-
lová z DLNK. Výborné tvrté místo si vysloužila nová posila fyzických disciplín týmu 
Integraf Maruška Hornychová a pátá skon ila stále se zlepšující Erika Samková z UFA. 
V této vedoucí sestav  odjela d v ata i tém  dvacetip tikilometrovou tra  na kole v etn
záv re ného dvoukilometrového b hu. Nejen výše uvedená p tice holek, ale celé startovní 
pole podalo skv lé výkony, za zmínku ur it  stojí, že jediný tým DLNK Elišky se sešel v 
plném po tu deseti. Zlato si v duatlonu jasn  zasloužil UFO tým, st íbro pak také tentokrát 
fyzicky zdatný Integraf, bronzové skon ily Elišky DLNK, tvrtý Hotel Hynek, pátá Zóna 
a šesté velmi oslabené holky z SVC Náchod, které se sešly jen v po tu t í. Celý závod 
prob hl bezproblémov , nikdo neutrp l zran ní. Pod kování a uznání pat í všem babám, 
které se zú astnily, zejména potom t m, které s fyzickými disciplínami nejsou p ílišvelké
kamarádky.                                                                                                            ejchanka

ZVONY PRO 
ROVERETO

   Od roku 2004 se Nové M s-
to nad Metují 28. íjna p ipo-
juje k mezinárodní akci Zvo-
ny pro Rovereto. Jedná se o 
pietu za padlé eské legioná-
e, kte í ob tovali sv j život vzniku es-

koslovenského státu v bojích I. sv tové 
války práv  u italského m ste ka Rove-
reto. Zde je umíst n zvon, který vždy 28. 
íjna odbije symbolických 200 úder  na 

památku ob tem z ad eskoslovenských 
legií. K n mu se p ipojují i zvony v es-
ku... Co dodat? Snad jen to moudré r ení, 
které íká, že opravdu mrtvý je ten, na 
koho se zapomene. (r)

NOVÁ KNIHA
s regionální tématikou se objevuje na pul-
tech knihkupectví. Je jí nový titul naklada-
telství Bor „ZA VLAST A CÍSA OVNU“.
Jedná se o vybrané povídky Aloise Jiráska, 
které mají vztah k našemu regionu a jejich 
spole nou tématikou jsou vále né události 
18. století. (r)

NOVÁ 
OKNA

si po ídí eskoskalická Vila erych. 
ástkou 110 000 korun eských p isp -

la na vým nu tamních francouzských 
oken krajská dotace z programu obnovy 
památkového fondu. Celkem bude tato 
záležitost stát 210 000 K . (r)

POCTA 
RODÁKOVI
   Rada m sta Nové M sto nad Metují 
doporu ila ke schválení ud lení estného 
ob anství Doc. Josefu Sekyrovi, známé-
mu p írodov dci a badateli v polárních 
oblastech, u p íležitosti jeho životního 
jubilea. (r)



nejlevn jší eské kuchyn , matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot ebi e - kompletní sortiment do byt  a kancelá í

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
eská kvalita za polskou cenu - nap . trojdílná sk ín š. 180 v cen 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 textilní rolety  těsnění 

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

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

AUTODÍLNA ŠEVČÍK - PROVODOV
MECHANICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ OPRAVY VOZIDEL

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725

MECHANICKÉ OPRAVY

autodilnasevcik@seznam.cz

JAN ŠEVČÍK
 776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Letošní sezónu Mistrovství R v závodech automobil  do vrchu amatér  zakon-
il dvoudenní závod 4. a 5. íjna v Beroun . Na start se postavilo celkem 112 

voz  v 11 výkonnostních kategoriích. Na ty kilometrové trati se objevili i známé 
osobnosti jako zp vák Petr Kotvald nebo herec Roman Skamene, kte í jezdili na 
vozech Citroen Saxo 1600. Celý víkend byl ve znamení p kného po así a tak se 
kolem trat  sešlo mnoho p íznivc  motoristického sportu.
Tra  byla velmi rychlá a tak se rychlostní pr m r vyšplhal kolem 120 kilometr  v 
hodin , n kte í jezdci na trati p esahovali dvousetkilometrovou rychlost.
   Za náchodsko-novom stský tým RTM Motorsport se zú astnili na vozech Suzu-
ki Swift Gti sourozenci Radim a Tomáš Machovi, Josef Cvejn a Jan Braha. V 
kategorii SE-1400 vyhrál Tomáš Mach, Jan Braha druhý a Josef Cvejn obsadil 
tvrtou p í ku (t etí místo mu uniklo o 0,16 vte iny na dvou jízdách), v kategorii 

E1-1400 s naprostou p evahou zvít zil Radim Mach. Tým RTM Motosport byl 
úsp šný po celou sezónu, v celkovém hodnocení se umístil t sn  na tvrté p í -
ce celého seriálu Mistrovství R v závodech automobil  do vrchu a sourozenci 
Radim a Tomáš Machovi zvít zili ve svých kategoriích. JC

Berounský vrch 2008

PŮJČKY VŠEM BEZ POPLATKŮ 

OD 6000 
DO 160 000 
Volejte 732 626 180      

POZVÁNKA OD SDRUŽENÍ 
ZDRAVOTN  POSTIŽENÝCH

   Sdružení zdravotn  postižených v Náchod  zve své leny a p íznivce na další odpo-
lední setkání. Místem konání je restaurace na koupališti v Náchod . Kdy? 30.10.2008 
ve 14 hodin. (p íjezdy autobus  z Náchoda nádraží sm r Dolní Radechová, 12.25., 
13.40., 13.55, 14.10.Na slušnou prosbu zastaví. Odjezdy od koupališt : 16.00, 16.55, 
17.30, 18.30 hod. Programem je na vaše p ání setkání s náchodskými paraolympioni-
ky. Dále je v programu setkání s paní notá kou (seznámení s právními úkony, d dic-
tví, majetkové p evody apod.) Následuje zábavný program s hudbou. Ob erstvení 
zajišt no. Poplatek 30 K , ne len 40 K . Abychom zajistili dostate ný po et míst a 
ob erstvení, p ihlaste se v as na toto odpoledne v naší klubovn  MÚ Palachova ul. 
od 13 h.-15 h. každou st edu, nebo na mobilu 603 949 721 p. Volhejn. T šíme se na 
spole né setkání v bezbariérové restauraci na koupališti, se sluní kovou pohodou. 

za výbor SZdP Vás srde n  zve Olga Frühaufová.

Ú ad pro zastupování státu ve v cech majet-
kových vyhlašuje dnem 10.10.2008 výb rové 
ízení na zjišt ní zájemce o koupi pozem-

ku pozemkové parcely . 1101/8 v k.ú.
ervený Kostelec. Podrobnosti o nabízeném 

majetku získáte na webových stránkách 
www.uzsvm.cz, ú edních deskách m stských 
ú ad  a na tel. . 491 443 511.  

HOTEL METUJ
Nové Město nad Metují Vás zve na

PRAVIDELNÉ 
TANEČNÍ VEČERY

pátek a v sobotu 
od 20.30 hod

k tanci a poslechu hraje
J.K. Band

Těšíme se na Vaši návštěvu
tel:491 814 615

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec 
hledá

KAMENÍKY

ŠIKOVNÉ ZEDNÍKY
nebo

 pro práci s kamenem
 Možnost dobrých výdělků

Informace na telefonním čísle 491 462 706

BEZ RUČITELE

KOBERCE
LINA

PLOVOUCÍ PODLAHY
montáž - lepení - lištování

Kvalita není výsada, 
kvalita je právo

od fi rmy KJMAX spol s.r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 462 484, 777 273 903
Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.



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

50% SLEVA50% SLEVA NA KOSMETICKÉNA KOSMETICKÉ OŠET ENÍOŠET ENÍ

Po p edložení tohoto kuponuPo p edložení 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 * kade nictví L´OREAL * masáže* kosmetické studio  * kade nictví L´OREAL   * masáže  
* nehtové studio * solární nást ik* nehtové studio * solární nást ik

491 421 711

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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ MODEL
RokuRoku   

2008   2008

IČ:25923196, Duhová 269, Náchod
přijmeme

☞☞ ZEDNÍKY ZEDNÍKY
s praxí do HPPs praxí do HPP

taktéž příjmeme taktéž příjmeme brigádníkybrigádníky
 nástupní bonus až 10.000Kč

(splatný po ukončení zkušební doby)

 Další zaměstnanecké výhody (za 
naše zaměstnance platíme penzijní a 

životní pojištění) 

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

VÝHODNĚ
Náchod
Běloveská 316
(Pod Montací)

směr hranice s PL
tel./fax: 491 431 745

email:
bosnachod@tiscali.cz

www.bosauto.cz

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) 

AKCE 
palubky  Kč 117,-

 izolace   sádrokartony   barvy
 doprava s hydraulickou rukou do 15m

 pronájem kontejneru

Hostovského 525, 549 31 Hronov
tel.: 491 481 843, mobil: 603 283 946

e-mail: jipeg@jipeg.cz

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

 INZERUJTE V POLSKU!Vaše podnikání nemá hranice -
Prostřednictvím novin ECHO 

oslovte polský okres Kladzko. 
Více informací na e-mail: echo@aremic.cz 

nebo tel.: 602 103 775 Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

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

****
!!!Velký výběr zájezdů do exotických zemí!!!

****
Lyžování o jarních prázdninách – Itálie – POZZA DI FASSA 3.2. – 8.2.09 – CENA: 4.990,-Kč/osoba.

****
V prodeji již zájezdy na rok 2009 od CK VTT –specialista na Řecko. Slevy až 15% do 30.10.2008 a zaplacení zálohy 50%.

****
!!VELKÝ VÝBĚR LAST MINUTE ZÁJEZDŮ!!

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

****
ČEZ ARENA Pardubice – KAREL GOTT – BEST OF TOUR -  3.12.2008 od 19:00

Nejvýznamnější český zpěvák, král české popmusic na předvánočním koncertu v Pardubicích! Cena:1000/1340,- Kč dle kategorie vstupenek + doprava
****

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

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

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

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

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

VESTAV NÉ SK ÍN  NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

Hostinec Na Králíku ve Zblově

Vás zve na posvícení
od soboty 

25.10. do 27.10.
Hudba - tanec

neděle, pondělí od 17 hod.
REZERVACE: 491 452 262  

* Prodej bytu 3+1, 59m2, DV, Náchod-Plhov, byt ve 4. pat-
e nedaleko centra. Volný ihned. Cena 960.000 K . Tel. 605 

844 735, mzdvihal@orangeconstruction.cz
* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, byt je po rekonstrukci, WC 
a koupelna obklad, kuchy , ob. pokoj a p edsí  plovoucí 
podlahy, cena 1160000 K . Tel. 605 844 735, mzdvihal@
orangeconstruction.cz
* Prodej staveb. pozemku Náchod-Klínek, klidné místo 
v obyt. zástavb , svažitý, IS u pozemku, plocha 1640 m2,
cena 1.380.000 K . Tel. 605 844 735, mzdvihal@oran-
geconstruction.cz
* Prodej zavedeného hostince u obce Bezd kov, budo-
va po komplet. rekonstrukci, cena v . vybavení 2.170.000 
K  (p i rychlém jednání možnost slevy).  Tel. 605 844 735, 
mzdvihal@orangeconstruction.cz

ádková inzerce
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Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství

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 automobilové-

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

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

096757             zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NOVÉ M STO NAD METUJÍ
Byt 3+1 OV v 1. pat e s balkónem. CP 
68 m2. D m je kompletn  zateplen, nové 
stoupa ky. Je plánována vým na oken. 

          Prodej 1 435 000 K

097075             zdarma: 800 100 446

DB 1+1, NÁCHOD
Družstevní byt 1+1 s rekonstruovanou 
kuchyní. V íjnu prob hne vým na oken. 
CP 41 m2.

Prodej 750 000 K

097199             zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, NÁCHOD
Podkrovní byt 1+1 v centru m sta. V r. 
2007 prob hla rekonstrukce bytu. CP 35m2,
plastová okna. 

Prodej 950 000 K

084466             zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba byt  s p edáním klientovi 3/2009. 
Byt 1+1 o CP 50 m2 + 10 m2 sklep. Byt je 
áste n  vybaven.

Prodej 1 322 451 K

098556             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Družstevní byt 3+1 o CP 77 m2. Nová pl. okna, 
probíhá rekonstrukce plášt  domu. Možnost 
p evodu do OV.

Prodej 1 090 000 K

096856             zdarma: 800 100 446

CHALOUPKA, NÁCHOD
Chaloupka 2+kk po celkové rekonstrukci 
vhodná i k trval. bydlení. Stavební poze-
mek o CP 1 430 m2. K dispozici je garáž.

Prodej 1 650 000 K

090163            zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ D M, ESKÁ METUJE
Bytový d m se 4 byty a skladovacími pros-
tory. Nová st echa a elektroinstalace CP 
755 m2.

Prodej 1 400 000,- 

096569             zdarma: 800 100 446

KOMER NÍ OBJEKT, NOVÉ M STO N. M. 
Komer ní objekt, který je možno využít k 
drobné pr myslové výrob  nebo jako sklad. 
V p ízemí je byt 1+1. CP 977 m2.

Prodej 3 900 000,-

097359             zdarma: 800 100 446

BYT 2+1 V OV, NÁCHOD
Byt 2+1 v centru m sta v cihlovém dom .
Nová plastová okna a nové stoupa ky. CP 
bytu je 52 m2.

Prodej 1 300 000 K

038170             zdarma: 800 100 446

RD, NÁCHOD
Rodinný d m 4+1 nedaleko centra s výhledem 
do p írody. K domu náleží venkovní terasa a 
zahrada s posezením. CP 363 m2.

Prodej 2 950 000 K

096804             zdarma: 800 100 446

ZEM D LSKÁ USEDLOST, JEST EBÍ
Zem d lská usedlost s hospodá skými budo-
vami a pozemky. CP 6 863 m2. Obytnou ást je 
nutno zrekonstruovat.

Prodej 2 500 000 K

094038             zdarma: 800 100 446

RD, LIPÍ U NÁCHODA
RD s udržovanou zahradou po áste né rekon-
strukci – nutno dokon it. Sou ástí prodeje je garáž 
s dílnou. CP 774 m2.

Prodej 990 000 K

097105             zdarma: 800 100 446 

RD, HORNÍ RADECHOVÁ
RD vhodný k trvalému bydlení nebo k pod-
nikání. Dispozice 5+2, 2 x sklep, kotelna a 
technické zázemí. CP 568 m2.

Prodej 2 300 000 K

098282             zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, VELKÉ PO Í Í
Prodej stavebního pozemku v klidné a 
krásné lokalit . Veškeré inž. sít  jsou na 
hranici pozemku. CP 1 196 m2.

Prodej 451 K /m2

87152               zdarma: 800 100 446

POZEMEK, HORNÍ RADECHOVÁ
Stavební pozemek o CP 4 836 m2. Inženýrské 
sít  jsou na hranici pozemku. a áste n  i 
na n m.

Prodej 125 K /m2



PŘÍJMEME
SERVÍRKU 
- ČÍŠNÍKA
DO ZAVEDENÉ PROVOZOVNY V DOBRUŠCE

INFO: 777 650 550, 724 037 407

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p edm ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran  apod.

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

Výkup i z poz stalosti, z p dy, i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

ÚVĚRY NARUBY
Pro předlužené domácnosti

Pro rozšířené podnikání
Pro všechny bez omezení

Pro ty, kteří jinde nemají šanci
Bez náhledu do registrů - Bez ručení

Kombinací dvou produktů
úvěr nemusíte splácet

TEL.:724 427 070              

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

Přijmu 

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

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

PRODEJ

* Prodám levn  trámy 10x10, 4 metry, 5 
metr  a cihly. TEL.: 777 55 10 22
* Prodám patrovou postel s úložným pro-
storem. Levn . TEL.:777 798 455
* Prodám 7 metrák  sena za 350,-K . Jan 
Jav rek, Jasenná p.107
* Prodám sklen né cihly LUXFERY
19x19x8, 39 K /ks, funk ní autom. pra ku
TATRAMAT 300 K . Tel. 603 711 210
* Prodám plyn.kamna GAMAT 4000 -
WAF - levn . TEL.:491 424 489
* Prodám vykrmená prasata, cena 35 K /
kg, selata do výkrmu cena 60 K /kg. Tel. 
776 191 392
* Prodám pšenici a trikitale - 400 K /q,
šrot + 50 K . Brambory Karin 6 K /kg. Sla-
v tín n.Met. Tel. 732 381 524

R ZNÉ

* Pronajmu v tší vytáp nou garáž v 
Náchod , ul. Za P ádelnou (pod sídl. Bran-
ka) pro 1-4 auta, cca 11,9x7,6 m, vstup 2x 
el.vrata. Nájemné za celek 4000 K . Tel. 608 
90 30 70.
* Dlouhodob  pronajmu garáž v Náchod
u koupališt . Nejvyšší nabídce. e-mail: jan.
krelina@seznam.cz nebo SMS na 737 083 
804
* Chcete pomáhat druhým a p itom si vel-
mi slušn  vyd lat.
Domluvte si sch zku na tel.: 724 427 070
* Nabízíme za odvoz cca 4 m3 ka írku
(oblázky) v Náchod  - Purky ova ul. event.
pom žeme s naložením. TEL.:604 892 182
* Prodám garáž v Náchod  nad pivovarem. 
Cena 140000 K . Tel.606 335 570
* Po dohod  na ežu - naštípu hydraulickou 
štípa kou d íví. tel. 724 11 58 55

* Provádím se ení zahrad i sad k o-
vino ezem, 1 K /m2, i neudržovaných, 
možno též po ez palivového d eva motor. 
pilou. Volat pouze 19-20 hod na tel. 605 
319 638

* ANGLI TINA, ŠPAN LŠTINA - soukr. 
výuka v Náchod . Mám státní jazyk. zkouš-
ky. Tel. 737 877 468
* St edoškola ka s praxí v administrativ
a ú etnictví, znalostí n meckého a ruského 
jazyka hledá zam stnání. Tel. 608 05 03 75
* Prodám garáž v eské Skalici, ul. Zele-
ná. Cena 80.000 K . Tel. 736 532 051
* Sv domitá, bezúhonná, kvalifi kovaná
u itelka MŠ s dlouholetou praxí od 1.10.2008 
pohlídá Vaše dít  (d ti). Broumovsko a Poli-
ce n.M.. TEL.:605 145 004
* Zajiš ujeme osobní asistenci pro klienty 
r zného v ku. Vy si ur íte kdy k vám asis-
tent p ijede a na jak dlouho. Koupání, pomoc 
p i osobní hygien , doprovody, rehabilitace, 
pedik ra. 85 K /1 hod. Lze hradit z p ísp v-
ku na pé i. Tel. 491 520 308, 739 439 063
* P ijmeme lektory cizích jazyk .
TEL.:603 508 779
* Snažíte se zhubnout? Nejde vám to?
P ij te k nám, my vám poradíme. Indivi-
duální poradenství pod vedením licencova-
ných poradc . Jen pro seriózní zájemce. Tel. 
605 844 735, e-mail: hubnetesveronikou@
seznam.cz

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P ijmeme spolupracovníky do nového 
obch. týmu, možnost i jako p ivýd lek. Tel. 
733 197 484
* Studenti pozor! Hledáme 8 student  na 
provád ní anketních pr zkum  v Náchod
a okolí. Možnost až 100 K /hod., Tel. 605 
844 735
* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 
6000,-K /týden. TEL.:603 731 609

* Nabízíme Vám prodej p kného prostor-
ného bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra 
Jarom e. Byt se nachází v 1.NP cihlového 
domu v klidné ásti m sta. Ve m st  je veš-
kerá ob anská vybavenost cena 890.000K .
Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo e-mail: 
elfaeu@seznam.cz
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na 
vlastnictví nezáleží. Tel: 739 486 403
* Pronajmu celé p ízemní patro 3+1 v 
RD. Ulice v T ešinkách, Náchod. Objekt se 
nachází v klidné ásti u lesa, 20 min. p šky
od centra. Možnost plného vybavení. Nájem 
4000 K , inkaso 4000 K . Tel. 774 407 168

NEMOVITOSTI

* Prodám stavební parcelu v Šonov  u 
Nového M sta n.Met., vým ra 1116 m2, inž. 
sít  vyvedeny na pozemku, info na tel. 724 
024 174
* Pronajmu adový d m v Novém M st
n.M., cena 15.000,-K  v .služeb. TEL.: 777 
55 10 22
* Pronajmu krátkodob  rodinný domek
3+1 v eské Skalici, centrum m sta, zahra-
da, dvorek. Kauce 20 tis.K , nájem po doho-
d . TEL.:777 822 668
* Nabízíme k prodeji pozemky pro výstav-
bu RD na p kném a klidném míst  v obci 
Bohuslavice u N.M sta n.Met.Inž.sít  ve 
vzdálenosti do 50 m. Cena:390,-K /m2.
Tel.602 204 002 -Ideal Reality.
* Prodám oplocenou zahradu o vým -
e 503 m2 na k.ú. ešetova Lhota. Cena 

126.000,- K   Zn: až po 10.11.2008. Tel. .
606 951 546

* Nabídn te prosím rodinný d m pop .
byt v okrese Náchod nebo Rychnov n.K. na 
tel.724 869 259
* Pronajmu garáž v Náchod . TEl.:732 
167 291
* Nabídn te pozemek cca 1000m2 na okra-
ji obce, polosamot  na stavbu roubenky k 
celoro nímu užívání s dobrým p ístupem v  
p edh í Orl, hor, okr.RK Tel.: 608 667 734
* Koupím d m k rodinnému bydlení nebo 
k rekreaci na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Pronajmu v centru  erv. Kostelce neby-
tové prostory 52 m2 a 53 m2 - i jednotliv .
Vhodné pro obchod, kancelá e. Tel : 721 
949 453
* Sháníme ke koupi rodinný d m v 
Novém M st  n/Met. Vyšší cenu respektuji. 
Tel.: 608 883 012
* Pronajmu adový RD 5+1 s garáží v es-
ké Skalici - dlouhodob , nájem 6500 K  + 
inkaso. Tel. 603 268 990
* Prodám RD v Jarom i 5+kk, cena 2,5 
mil.K . TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Hledám starou chalupu (zbo eništ ) s 
v tším pozemkem na okraji obce v okolí 
N.M sta n/Met. sm r Orl. hory. 608 66 77 
34
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podskle-
pený, cena 2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K .
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní d m v Hronov , který
se nachází v blízkosti Plusu a centra m sta
Hronov.Jeden byt o velikost 3+1 je již obsa-
zen na dobu ur itou a druhý byt o velikos-
ti 1+1 na dobu neur itou, zbylé dva byty 
jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 
2.590.000K ,- e-mail: fninvest@seznam.cz 
Tel:773 268 500, 775 061 233
* Koupíme chalupu, chatu v p edh í
Orl. hor, stav ihned k užívání. Tel.: 773 55 
90 14
* Prodám stavební pozemek v Jarom i
1000 m2 cena 790 tis.K . TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s 
pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.
K . TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Koupím RD nebo chalupu na klidném 
míst  (Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 
212 203
* Koupím stavební parcelu v Novém M s-
t  nad Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 
73 43 45

KOUP

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled , p ípadn  vykoupím. 
Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 
491 428 728, 602 735 593

SEZNÁMENÍ
* 36-letý svobodný, hledá dívku nebo ženu 
neku a ku, p im eného v ku. ZN.: Náchod-
sko. TEL.:737 635 435
* Pohodový SŠ 49/178/74 hledá p ítelkyni z 
Náchodska. Tel. 603 711 210
* P ist hoval jsem se do Náchoda a niko-
ho tu neznám. Muž 42 let s dcerou 11 let ve 
vlastní pé i. Hledám štíhlou bezd tnou ženu 
nebo maminku s jedním dít tem pro vytvo-
ení úplné rodiny. Tel. 606 788 915

BYTY
* Pronajmu dlouhodob  1+kk v OS 
v Náchod , 30 m2 v 1 NP za 5080 K
(náj.3250K  + energie zálohov  1830K ).
Kauce 15000 K . Tel. 608 90 30 70 
* Pronajmu dlouhodob  1+kk s terasou 
31 m2 v 1.NP na Lipím v Náchod  - napro-
ti hospod  za 5100 K  (náj.3500 + energie 
zálohov  1600 K ). Kauce 15000 K . Tel. 
608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob  3+1 v Náchod
na Brance ve 4 NP. Nájemné 5000 K  + 1/2 
popl.SBD 1000 K  + el.a plyn. Kauce 20000 
K . Tel. 608 90 30 70
* Prodám velký slunný byt 4+1 (90 m2)
v OV v Náchod , B loveská ul., plast.
okna, ást.rekonstrukce, vyšší poschodí. 
Volný ihned nebo dohodou. Cena k jednání 
1,950 mil.K . Financování koup  zajistím. 
TEL.:604 918 897
* Pronajmu jedno podlaží v rod. domku se 
samostatným vchodem a m ením energií v 
Hronov . Nájem 3500 - 4000 K  + inkaso. 
Pouze písemné nabídky zasílejte na adresu: 
ECHO, Box 22, 547 01 Náchod pod zna -
kou RD Hronov
* Koupím byt nebo domek - Hronov,Náchod, 

.Skalice, .Kostelec nebo Nové M sto nad 
M.. Cenu respektuji, RK nevolat! Tel. 723 
735 740
* Pronajmu 2+1 v Náchod . 5000 K  + 
inkaso + kauce. Tel. 739138851
* Prodám DB 3+1 - 72 m2 v Náchod , ihned 
volný, cena dohodou. TEL.:776 842 975
* Nabídn te ke koupi byt 1+1, 2+1 v Hro-
nov  nebo Náchod  do 900tis.. Tel.: 607 939 
657
* Pronajmu garzonku 1+kk, p ízemí,
nájem + zálohy na služby 5400. Kauce nutná 
10.000 K . Tel. 737 195 059
* Prodám družstevní byt 1+1 v Náchod
na Brance. Cena: 849 000,- K . Tel.  777 
602 884
* Vym ním 1 kk v OV (lodžie, výtah) v 
Novém M st  za v tší (2+1 a v tší). TEL.: 
608 940 460
* Pronajmu krásný sv tlý byt 3+1 se dv -
ma balkony v Náchod  - Plhov . Nájem 
5000,-K  + inkaso. Kauce 15 000,-K . Vol-
ný od listopadu. Pouze vážní zájemci. Tel. 
602 101 207

* Prodám byt v os.vl., 2+1+p ísl.,
el+plyn, Velké Po í í, cena dohodou, vol-
ný ihned, tel:605 142 512

* Pronajmu byt 56 m2 ve zd ném dom
poblíž centra Náchoda, nájem 4.500,- + 
inkaso. Tel. 731 44 13 79
* Pronajmu RD 2+kk v Náchod  s garáží, 
balkonem, zahradou. Plyn. topení. Nájemné 
dohodou. Kauce 15000K . Tel.776 339 583
* Pronajmu lidem nov  vybav. byt 1+1 
jako 1+2, 65 m2, jih, u N.M sta nM., p íroda,
garáž. tel.602 13 42 13
* Pronajmu zd ný byt 2+1 54 m2 ve zd -
ném zrekonstr.dom , áste . za ízený u BUS 
a vlak. nádraží v Náchod , nájem 5000,-K
+ inkaso, od jara 2009. TEL.:606 61 68 35, 
491 424 493 ve er
* Prodám družstevní byt 2+1 60 m2, s 
možností p evodu do OV, v centru Nácho-
da na klidném míst  ve zd ném dom , byt 
je po celkové rekonstrukci (podlahy, kou-
pelna, vest. sk ín ). Nejvyšší nabídce. Tel. 
777 230 210
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1,
70m2 v Novém M st  nad Metují. Kauce 
20000,-K . Volný od 1.12. tel 608323373
* Vym ním stylový DB 2+KK po celko-
vé rekonstrukci v Novém M st , za byt 
3+1, p íp. RD v Novém M st  nebo blíz-

kém okolí. Rozdíl ceny 
doplatím. Tel. 737 562 
868
* Pronajmu byt 
v Náchod  1+1,
náj.4000,-K  + 2000,-
K  služby, kauce 20 tis.
K . TEL.:774 699 600, 
faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt v 
Hronov  3+1, nájemné 
4500,-K . TEL.:  775 
061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz

DOMÁCÍ MAZLÍ CI
* Prodám št ata Francouzského buldo-
ka. TEL.:608 023 248

* Prodám mlá ata in il - bílá 500,-K ,
šedá 400,-K . TEL.:731 781 250
* Prodám št n  JORKŠÍRSKÉHO TERI-
ÉRA, o kovaná, od ervená, k odb ru ihned. 
Tel. 775 701 302

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

Přijmeme vyučeného 

kuchaře 
do závodní jídelny v Náchodě.

Nástup od 1.1.2009
Tel. 603 177 671, 491 447 215

NEJDOSTUPNĚJŠÍ 
A NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČKY

- délka splatnosti od 2 do 32 let
- měsíční splátky od 990,- do 4550,-Kč

- samosplácející varianta
- oddlužení - vytváříme za Vás jištění
- možnost zhodnocení Vašich peněz

Domluvte si schůzku na tel. 607 648 642 po 14.hod.        

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

Pro zam stnance, podnikatele, 
d chodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

Pro zam stnance, maminky, 
d chodce a podnikatele

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

BEZ RU ITELE!

P j ky!

BEZ POPLATKU!

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

Penzion KAČEŘÍ 
Lachov u Teplic n. M. v provozu.
Restaurace otev ena od pátku 17.hodin.

V sobotu od 12 do 22 hodin 
a v ned li od 12 do 18 hodin.

Možno uspo ádat oslavy, svatby, posezení.
TEL.:605 963 959

více na www.penzionkaceri.cz           

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

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282
V.Jesenice u Č.Skalice-Dvougener.RD s byty 3+1a 5+1,3 garáže- možnost podnikání,poz.688 m2 ..................2.375.000,-Kč

N.Město n.Met.-Nadstandar.zděný byt 2+kk(68m2) po kompl.rekonstr.v blízkosti centra(klidná část) .................1.270.000,-Kč

Vernéřovice u Teplic n.Met-RD-2 byty 2+1,na pěkném a klidném místě,pozemky celkem 3.421 m2 ..................1.190.000,-Kč

Č.Čermná u Náchoda-Restaurace s bytem (1+1),sálem,výčepem, salonkem a přísluš.,poz.551m2 ........................1.100.000,-Kč

Teplice n.Met.-Zdoňov-Pěkný RD(4+1)na klidném místě,2 koupelny, u domu zděná kolna,poz. 581 m2 ....................... 1,5 mil Kč

Lhota p.Hoř.u Č.Skalice-Restaurace (200 osob),s barem,bytem(4+1), s možn.vestavby,poz.6096m2...................3.400.000,-Kč

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

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

Česká Skalice-Pronájem pěkného bytu po rekonstrukci 2+kk (61m2), v 1NP,v domě na náměstí .........................5.500,-Kč/měs.

Podmínky:  SŠ vzdělání  schopnost 
komunikace se zákazníky příjemný 

vzhled i vystupování

Do regionální pobočky v Náchodě přijmu

Informace na tel.:777 345 132 PO - PÁ

2 asistenty/ky
pro prodej

ST ECHY
provedeme práce:

* pokrýva ské * klempí ské
* malby a nát ry * zednické 
* tesa ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132



V sobotu 11. íjna 2008 se konal v Novém M st  nad Metují podzimní 
b h CENA METUJE. Díky p knému po así byly na startu zastoupe-
ny hojn  všechny v kové kategorie. Naše snímky zachycují v akci a 
následném odm ování za své výkony ty nejmenší, b žce v kategorii 
„p eškolní“. foto S.U.   

AUTOOPRAVNA 

PEZA
Petr Záleský

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

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

    JOHN BEAN
klempířské práce, rovnací 

    rám AUTOROBOT
prodej náhradních dílů 

    na vozy všech značek
odtahová služba
pneuservis   

* 20. 11. 19 hodin  Kino 70 KDYŽ TY TAK JÁ TAKY, MILÁ KU, divadelní p edstave-
ní. Divadelní spole nost HÁTA uvádí francouzskou komedii. Hrají: Ivana Andrlová/Lucie 
Zední ková, Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, Milena Dvorská/ Ludmila Molínová , Lucie 
Benešová/ Olga Želenská, Zbyšek Pant ek/ Petr Pospíchal, Adéla Gondíková/ Veronika 
Jeníková/ Jana Zenáhlíková, Petr Gelnar/ Martin Sobotka. Autor hry pan Camoletti sp ádá
hry, které šumí jako šampa ské, hry, které p ekvapují, hry které baví. Dvojice dob e situo-
vaných manžel , kte í spolu žijí ádku let a pomalu jim hrozí nuda, se rozhodnou zpest it
si život nev rou

* 23. 11. 15 hodin   spole . sál Kina 70 POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE Loutkový soubor 
D tem pro radost Náchod uvádí pohádku pro malé diváky.

Informace o programech a kurzech klubu vám podáme v kancelá i M stského klubu 
v Nerudov  ulici 142, nebo na tel. ísle 491  470 358, 

m žete nám také psát na e:mail:mestsky.klub@novomestonm.cz. 
 Provozní doba klubu: pond lí - tvrtek 7,30 - 15,30, pátek 7,30 - 14 hodin.

M stský klub Nové M sto nad 
Metují uvádí v listopadu 2008

Jen si vybrat.!!!

INTERIÉROVÉ BARVY

V několika tisících odstínech za zajímavé 
ceny a NA POČKÁNÍ

A-Z Color
Českých Bratří 89, Náchod
tel.: 491 487 054,
      724 123 174
e-mail: azcolor@tiscali.cz

uvádí v m síci LISTOPADU 2008

* Ned le 2. 11.v 19.00 hodin W.D. Home: Led á ek
Divadlo Ungelt P edstavení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 270, 250, 230, 210 K   SLEVA
P edprodej od 14. 10. 2008

* Úterý 4. 11. v 19.00 hodin Chinaski - Space Tour 2008
Hosté: David Koller, Michal Klus

Vstupné: 330 K  v p edprodeji, 380 K  na míst
P edprodej od 25. 9. 2008

* St eda 5. 11. v 19.00 hodin Pavel Lohonka Žalman & Spol.
„Žalman 40 let na pódiu“

Vstupné: 150 K  P edprodej od 14. 10. 2008

* Úterý 11. 11. v 19.00 hodin Rudy Linka Trio
Rudy Linka (kytara), Dan Fabricatore (baskytara), Rich Huntley (bicí)

Vstupné: 140 K       SLEVA
P edprodej od 20. 10. 2008

* tvrtek 13. 11. v 19.00 hodin
The Backwards Tour 2008 Beatles revival

Vstupné: 170, 150, 130, 110 K
SLEVA P edprodej od 21. 10. 2008

* Úterý 18. 11. v 19.00 hodin Martin Levický - klavír
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 130, 110, 90, 70 K  SLEVA
P edprodej od  22. 10. 2008

* tvrtek 20. 11. v 19.00 hodin Pod st echami Pa íže
Literárn  hudební ve er

Malý sál m stského divadla
Vstupné: 40 K

P edprodej od 3. 11. 2008

* Ned le  23. 11. v 15.00 hodin Jak Krakonoš peka ku Jí u napravil
Um lecká agentura Mario
Vstupné: 50, 40, 30, 20 K
P edprodej od 3. 11. 2008

* tvrtek 27. 11. v 19.00 hodin
F.F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí

Hrají: O. Navrátil, J. Obermaierová, M. Hude ková, J. Hána
a další

Divadelní spole nost Julie Jurištové
Vstupné: 180, 160, 140, 120 K   SLEVA

P edprodej od 6. 11. 2008

 P EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod , otevírací doba: pond lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, 
sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  ozna ené  programy  pro  držitele  pr kaz  M Ú v Náchod ,  ZTP a ZTP/P. Pr kazy na vyzvání p edložte p i kontrole vstupenek.  
Vozí ká i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.    

K T Nové M sto nad Metují po ádá v sobotu 18.10. 2008 7. ro ník turistického pochodu a cyklotrasy

PODORLICKÝ ŠMAJD
Prezentace a start : Sokolovna  7.oo - 10.oo hod. v Novém M st  nad 
Metují, kam se dostanete z nádraží D po modré TZ k rozcestníku na 
Rycht  ,odtud po ervené TZ sm rem na Peklo, asi po 200 m velká budo-
va se schodišt m - sokolovna - místo startu
Startovné:  15 K
Odm na  :  Pam tní list  a medaile.
Ob erstvení  : na trase pochodu z vlastních zásob.
Záv r pochodu : sokolovna do 16.oo hodin
Trasy pochodu : p ší- 10,17,26 km   cyklo- 40 km

P ŠÍ-
10 km- Nové M sto n.Met. -Peklo-P ibyslav - sokolovna
17 km -Nové M sto n.Met-Peklo-Ostrovy-Bražec-P ibyslav- sokolovna
26 km- Nové M sto n. Met -  Peklo- Ostrovy-Lipí-Dobrošov-
Náchod-Bražec-P ibyslav- sokolovna
CYKLO-
40 km - Nové M sto n. Met.- Vrchoviny-Šonov-Starko - ešetova Lho-
ta-Bakov-Slatin. Mlýn-Zlí -Studnice-Provodov-Nové M sto n.Met. 
- sokolovna

Kontaktní osoba : Milan Rydlo, Nad Stadionem 1323, 549 01 Nové M sto nad Metují Tel. 737 112 162
Akce se koná za každého po así. Každý jde nebo jede na vlastní nebezpe í !!!

JIRKA HAVRDA - PRVNÍM ECHEM
   Kdo si po ká, ten se do ká. A v tomto p ípad  bylo na co ekat. Jirka Havrda ekal dva 
roky. Na závod, ve kterém vzep e 300 kg. Nepoda ilo se mu to „na Evrop “, nepoda ilo 
se mu to „na Sv t “. Ale pak, kalendá  ukazoval datum - sobota 27.zá í 2008. Jirka 
Havrda startoval  na Open pohárovém závod  v Roudnici nad Labem - PODH IBSKÝ 
POHÁR V BENCHPRESSU - ve váhové kategorii nad 125 kg. Tento závod je jeden z 
t ch svazových závod , kde jsou p ítomni 3 rozhod í a všechny výsledky se zazname-
návají podle pravidel IPF - mezinárodní federace. Jirka tu zaznamenal hned n kolik 
prvenství. Poprvé v život  vážil 137,2 kg. Na první pokus vzep el 300 kg. Stal se tak 
nejen vít zem ve své kategorii, ale i absolutním vít zem závodu a navíc vytvo il národ-
ní rekord. Co dodat? Jirka je prvním echem, který oficiáln  v závod  pod dohledem t í
rozhod ích vzep el 300 kg. Pro tená e uvádím jen „drobnou“ zajímavost. Náskok p ed 
st íbrným borcem m l Ji í „pouhých“ 60 kg. Se svým výsledkem je spokojený. Umíte si 
p edstavit být v n em první? To už Vám nikdy nikdo nevezme. Ti, co p ijdou po Vás, 
bude jen „další“ úsp šní. Ale Vy budete již navždy PRVNÍ. Stálo za to, po kat si.
   Ale ruce do klína Jirka ur it  nesložil. P ipravuje se na poslední listopadový víkend, 
kdy se koná OPEN Klatovy. Zde se již dvakrát stal absolutním vít zem. Pokud by i letos 
byl úsp šný, pak by se i tady stal prvním echem se t emi vít zstvími. Ur it  budeme 
Jirkovi Havrdovi držet palce. Stejn  jako všichni, kdo se podílejí na jeho úsp ších. 
Jirka jim vd í za možnost trénovat a zú ast ovat se závod . Celou letošní sezónu 
stáli p i n m: Air power - series - MS Ná adí Náchod, Mošna a.s ervený Koste-
lec, Ložiska velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, SVC Náchod Vladimír Vitver, R 
Speed s.r.o. Auto sklo - servis, Philipp - sportovní trávníky Zden k Philipp, EWOX 
s.r.o. istící prost edky Michal Rutner Nové M sto nad Metují, Výrobní družstvo 
Sn žka Náchod, LITO - trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dob íchovice, Hotel Bonato 
Náchod, Herna-Bar SKÁLA, Marfys-bar a celému realiza nímu teamu - Radkovi 
Machulovi - masérovi, sparingpartner m Michalovi Ungrádovi, Karlovi Kuldovi 
a Lubošovi Maršíkovi, Sokolu Kramolna, a panu Vl kovi - starostovi obce Kra-
molna.....
Klatovy budou te kou za letošními Jirkovými závody. A Vy si p e tete na stránkách 
Echa, jaký kov tu te ku zdobil.            

 P ipravila La ka Škodová, foto archiv Jirky Havrdy

TRADI NÍ TRHY 2008
JAROM  - NÁM STÍ

* 14.listopad
* 28.listopad

Trhy probíhají od 6 do 18 hodin
info: 603 562 118

* 12.prosinec
* 19.prosinec

TOTÁLNÍ  LIKVIDACE  ZÁSOB VAŠICH  P EBYTE NÝCH  
KALORIÍ!

Squash Centrum Náchod tel. 602 886 577
* ricochet  * squash  *stolní tenis

Házenká ská hala - Hamra, Náchod
e - mail:  squash@atlas.cz

POZOR:  PLATÍ AŽ DO VAŠEHO VY ERPÁNÍ... 

M STSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ÍŽKA V NÁCHOD

BERÁNEK NÁCHOD A. S.



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

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

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

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

www.rako-reality.cz

Vestec u Ho i ek - rodinný d m se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ..............................1.230 000,-K
Hronov – nov  zrekonstruované byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+kk, 3+1 .......................cena dle velikosti
Broumov - vícepodlažní zd ný d m nedaleko centra vhodný k víceú elovému využití...........1.100 000,-K
Náchod - zavedená trafika u hl. cesty se stálými zákazníky, pozemek v nájmu ............................230 000,-K
Malé Svato ovice, okr. TU - RD vhodný k víceú elovému využití - bydlení (možnost 1 - 3 samostatných 
byt. jednotek) i podnikání u hl. cesty s velkou zahradou, podl. pl. 241m2 ...................................2.400 000,-K
Horní Rybníky - rovinatý slunný pozemek o vým e 1 918m2 vhodný na stavbu RD ...............750 000,-K
Náchod - byt 1+kk v OV s balkónem_655 000,-K , Náchod - Plhov - byt 1+1 v OV ................750 000,-K
Broumov - DB 1+1 na Spo ilov _480 000,-K , Broumov - DB 3+1 po rekonstr ........................890 000,-K
Náchod - podsklep. krajová zd ná chata s bazénem u lesa se zahradou o vým e 398m2 ............970.000,.K
Hronov - byt 2+1 v os.vl_INFO v RK, Náchod - byt 2+1 v OV po moderní rekonstr ....................... 1.35mil.
Zábrodí u . Kostelce - chatka u lesa s vl. zahradou 1024m2 s  výhledem na rybník .................799 000,-K

eská Skalice - pronájem RD 3+1 nedaleko centra se zahrádkou, po ást. rekonstr. .............. 6 500,-K /m s.
Náchod - DB 1+kk - nadstandard, centrum_dohodou, BV 3+1, ul. Bílá, plast. okna ................1.400 000,-K

ervený Kostelec - rod. d m-vilka zastav ná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2 ..................3.620.000,-K
Horní Radechová - prodej správní budovy, kravína, teletníku - i jednotliv  ...................................Info v  RK
Náchod - byt 2+1 v OV ve zd ném dom ..1,290 mil.,Náchod - DB 3+ 1na Brance s garáží .......... 1,560mil.
Náchod - chata zd ná/montovaná 1+kk s vl. pozemkem 314m2, posezení s pergolou .................425 000,-K
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV_850.000,-K  a byt v  podíle 1+1 po rekonstr.............625 000,-K
Hejtmánkovice u Broumova - poloroubená chalupa se zahradou v  klidné ásti obce...............460 000,-K

eská Skalice - prodej zavedené pizzerie - restaurace v . vybavení na Rozkoši .......................1.280 000,-K

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!

Otevřeno od 1. září 2008

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

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

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

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

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
eských Brat í 89       491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl uje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln né argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zam ení v cen
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit ní, sít
proti hmyzu, parapety vnit ní i venkovní, zimní zahrady.

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

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

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie 

TETA) NÁCHOD, tel.: 775 775 171

PRODEJNA
SANITÁRNÍ  
TECHNIKY

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

 sanitární keramika Jika, Ecco, 
    Panda

  sprchové kouty, vany a vani ky 
    Ravak, Roltechnik

  vodovodní baterie Armal, Oras, 
    Sagittsrius

  rekonstrukce bytových jader 
     v etn  garfických návrh

 výstavba RD a kompletní stavební 
    práce

 Wavin - systém pro tlakové 
    rozvody pitné vody, úst edního 
    topení 
    a podlah vytap ní

 Tytan - montáž, lepidla, tmely, 
    polyuret, p ny
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

V naší správ  je nyní 5827 byt  ve 272 bytových 
domech. Dob e tak víme, že každý d m musí být 
samostatn  hospoda ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm uje ke spole enství vlastník  by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú etnictví, provozní innosti, právních úkon , tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. 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

Podzime, podzime,
každý t  vítá, chlapec a 
d v átko,
drak, co si lítá...

  V týdnu od 20.10. do 24.10.2008 p i-
pravujeme v ŠD Komenského Náchod 
„Týden podzimu“. V tento as sbíráme 
s d tmi p i vycházkách zbarvené lis-
tí, podzimní plody (žaludy, šípky...). 
Malujeme a vyrábíme r zné podzim-
ní obrázky a dekorace ( draci, ježci, 
záv sné girlandy). P ipomínáme si 
básni ky o podzimu.

Podzime, podzime,
jaký jsi milý,
i když nám sluní ko
svítí jen chvíli...

Krásný podzimní as
p ejí vychovatelky ŠD

  Devatenáctidenní jízdu na kole okolo 
eské republiky dokon il svým p íjez-

dem v pátek 19.9. do Náchoda Martin 
Adámek.
   Celkem navštívil centra všech plá-
novaných 35 okresních m st pohrani -
ních okres  a najel cca 1695 km, kdy se 
denní taxa obvykle pohybovala okolo 
90 km.
   Více se o pr b hu expedice a zají-
mavých post ezíh dozvíte na www.ada-
mek.cz/kolo/okolocr/prijezd.htm

Na kole okolo 
republiky

Silni ní b h Hronov - Náchod
   V sobotu 25. íjna v 10.30 hodin bude odstartován na hronovském nám stí 51.ro ník 
silni ního b hu Hronov-Náchod. Na závodníky eká tra  dlouhá 8850m s cílem na Masa-
rykov  nám stí v Náchod , kde se nejlepší b žci objeví n kolik minut p ed jedenáctou 
hodinou. Tento b h je ve ejným závodem a sou asn  p eborem okresu Náchod v silni -
ním b hu.
   Prezence závodu prob hne v sobotu 25. íjna 2008 od 7.00 do 9.30 hodin v p ízemí 
náchodské radnice. Závodníci po zaplacení startovného 100,-K , p evezmou startovní 
íslo, pam tní list a ru ník. Závodník m, kte í jsou pojišt ni u VZP, hradí startovné v plné 

výši generální sponzor závodu Všeobecná zdravotní pojiš ovna po p edložení pr kazu 
pojišt nce p i prezenci. Všichni p ihlášení závodníci budou p evezeni autobusy z Nácho-
da od hotelu Beránek na místo startu do Hronova pr b žn  od 8.35 do 9.35 hodin. Jeden 
autobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle.
   Závod se pob ží za plného silni ního provozu, kde dojde pouze k usm r ování vozidel 
p íslušníky policie. Upozor ujeme idi e, že je v oprav  železni ní most ve Velkém Po í-
í, kde je provoz ízen sv telným za ízením. Žádáme proto idi e, aby v dob  konání

závod  (10.30-11.30 hodin) jeli po objízdné trase.
   Asi ve 12.15 hodin prob hne slavnostní vyhlášení výsledk  závodu v ob adní síni M st-
ského ú adu v Náchod . Ceny p edají p edstavitelé po ádajících m st, obce a zástupci 
sponzor  a po adatele. Organiza ní výbor závodu

BONO 2008
    V ervenokosteleckém areálu Brod-
ský se ve dnech 18.-19.10. uskute ní 
další ro ník tradi ních závod  psích 
sp ežení BONO 2008. Akci po ádá 
Mushers Club Metuje a závodníci a 
jejich ty nozí p átelé se vydají na tra
dlouhou 5 500 metr .                      (r)

   Kam s ním již nemusí ešit novom st-
ští ob ané, alespo  co se tý e kovového 
odpadu. Dvakrát ro n  ho mohou jen 
vystr it p ed sv j d m a hasi i ho pak 
již sami naloží a odvezou do šrotu.
S  t žkými kusy dokonce pomohou t e-
ba i ze sklepa, dvorku nebo p dy. Ten-
tokrát tzv. železnou sobotu naplánova-
ly na sobotu 25. íjna. PO

Hasi i za 
sklepy ist jší

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

 kabelky
   
                                VÝLOHA

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

8. díl: Firemní identita a její vliv na prosperitu spole nosti
Jednou z nejd ležit jších sou ástí

prezentace každé spole nosti je její vi-
zuální styl neboli Corporate Design (fi remní 
identita). Dob e zpracovaný vizuální styl 
vyjad uje základní hodnoty spole nosti,
zvyšuje pov domí o její existenci, demon-
struje její jednotu a posiluje dojem solid-
nosti a d v ryhodnosti. Je to zárove  jeden 
z mála komunika ních nástroj , kterými lze 
aktivn  utvá et image spole nosti v o ích
ve ejnosti. Vždy  postavení spole nosti na 
trhu, marketingová strategie nebo zp sob
komunikace jsou mimo jiné ovlivn ny práv
pov stí a dobrým jménem spole nosti, je-
jích výrobk  a služeb.

Je z ejmé, že je mnohem snazší pros-
perovat, když si zákazník s vaší zna kou
spojí také dojem z produktu a jeho vlast-
nosti. Pokud je mezi vámi vytvo en vztah, 
je pro konkurenci velmi t žké vám záka-
zníky vzít. Ti zárove  ve velkém množství 
reklamních sd lení umí rozpoznat to vaše 
a zapamatovat si ho. Podstatn  jednodušší 
je také zavád ní nových produkt , protože 
v o ích zákazníka budou mít typické vlast-
nosti, které jsou mu  již známé.

Základním prvkem, jímž se spole nost
prezentuje, je bezesporu fi remní logo, které 
je neodd liteln  spojeno s fi rmou, jejími 
produkty a službami. Logo musí být originální 
ale jednoduché, aby bylo dob e itelné a lehce

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

Ing. Pavel Houser ( editel pobo ky)
e-invent s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

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

z a p a m a t o v a t e l n é . 
Logo m že být vlastn
cokoliv – dob e zvo-
lený text, jednoduchá 
zna ka nebo skica. 
Práv  logo je mnohdy  
pro zákazníka první 
možností, jak si o fi rm
ud lat svoji vlastní p edstavu. Je to Vaše 
malá vizitka, která Vás asto p edchází, takže 
je na míst  jí v novat nemálo pozornosti.

Je t eba si však uv domit, že fi remní 
identita neznamená pouze vzhled loga, 
ale p edevším ur ení pravidel p i jeho 
používání. Veškerá pravidla týkající se loga 
(defi nice barev, inverzní varianty, ochranný 
prostor loga atd.) by m la být specifi kována 
v grafi ckém manuálu. Ten obsahuje také 
grafi cké návrhy vizitek, hlavi kového
papíru, obálek, reklamních leták , prospekt
a dalších fi remních materiál .

Chcete vytvo it nové logo, nebo již 
máte své logo, které mají zákazníci rádi, 
ale p esto na Vás p sobí jen trochu zasta-
rale nebo nekvalitn ? Jsme p ipraveni Vaše 
stávající logo zmodernizovat, usadit ho 
do grafi ckého manuálu a p ekreslit ho do 
k ivek. Zmodernizujeme nejen Vaše logo, 
ale také Vaše fi remní materiály a webové 
stránky se zachováním sou asné tvá e a 
stylu Vaší fi rmy.

P íšt : 9. díl: Reklama na internetu - efektivní zdroj nových klient

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

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


