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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
  LIKVIDACE ZÁSOB

AK�NÍ CENY
VŠECH TOPIDEL

AK�NÍ CENY 
DVBT, LCD, PLAZEM

NONSTOPNONSTOP
KAVÁRNA HERNA ARKANAKAVÁRNA HERNA ARKANA

Náchod - vedle Hotelu Beránek

� RULETA � VÝHERNÍ LOTERNÍ AUTOMATY
� VÝHERNÍ AUTOMATY

VYSOKÉ VÝHRY
Klimatizované prostředí

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

Bagety, sendviče......

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

drát MIG 0,8mm / 5kgdrát MIG 0,8mm / 5kg
250,- K�250,- K�

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

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

Od září nabízíme kurzy: 

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

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

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

Přihlásit se můžete přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz),

 telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; 
AJ: 491 423 077,  mobil 605 211 991; 603 493 780) 

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

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

k pile NAREX 
25 metrů kabelu 
ZDARMA !ZDARMA !

u u

AKCE!AKCE!

Velký výběr Velký výběr 
motorových motorových 

pil.pil.

++

 TJ SOKOL Náchod za podpory vede-
ní m�sta již tradi�n� po�ádá oslavu vzniku 
samostatné �eskoslovenské republiky, na 
kterou zve nejen své �leny, ale p�edevším 
ob�any Náchoda a jeho okolí. Letos se osla-
va uskute�ní 28.�ÍJNA OD 10 HODIN ve 
velkém sále sokolovny v Náchod�.
 Pon�vadž sou�asn� SOKOL v Nácho-
d� slaví 140 let svého trvání, bude p�i této 
p�íležitosti p�ipnuta pam�tní stuha k prapo-
ru jednoty. Oslavu slovem provází Ing.Eva 
Trejbalová.
 V programu vystoupí Náchodská decho-
vá harmonie pod vedením p. Vl�ka, žákyn� 
Barbora Sv�cená, sokolská �eta s prapore�-
níkem Martinem Horákem, �lenové oddílu 
street dance a rokenrolu v �ele s mistry �R 
ve své kategorii Ditou T�eš�ákovou a Janem 
Dostálem.
       K ú�asti zve výbor Sokola v Náchod�

OSLAVA 28. ŘÍJNAOSLAVA 28. ŘÍJNA
V NÁCHODĚ.V NÁCHODĚ. T�etí místo obsadil 

webový portál www.do-
plnek.com zastoupený 
Tomášem Kejzlarem v 
sout�ži „Živnostník roku 

2009“. Do sout�že se Dopln�k p�ihlásil op�t 
po dvou letech a stejn� tak, jako v roce 2007, 
se dostal do krajského � nále. Vyhlášení vý-
sledku prob�hlo 6.�íjna v Hradci Králové. Z 
celkového po�tu 3636 sout�žících bylo vy-
bráno deset � nalist	, z nichž Dopln�k vybo-
joval hezké t�etí místo.
 Dopln�k se m	že pochlubit n�kolika no-
vinkami. Byla spušt�na kompletn� nová ver-
ze webového portálu, na kterém pracovalo 
posledních n�kolik m�síc	. Stránky mají té-
m�� stejnou gra� ckou úpravu, ale celý portál 
je p�epracován na redak�ní systém. Dalším 
projektem, který byl spušt�n, je mapa �R s 
vlastním originálním vyhledáva�em, který 
se bude neustále rozši�ovat. Více informací 
naleznete na www.doplnek.com            (kp)

Doplněk je třetí 
v kraji

 V p�edsálí jarom��ské knihovny bude až 
do konce roku ke shlédnutí výstava fotogra-
� í z období Druhé sv�tové války v tomto re-
gionu. Prezentace na �ty�ech velkoplošných 
panelech obsahuje i snímky z akce Mise Ve-
lichovky v roce 1996.                               (r)

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA
NA VÁLKUNA VÁLKU

 T�lovýchovná jednota Maratonstav 
Úpice má ve svých �adách dva mistry 
sv�ta, kte�í získali zlato na MS b�žc	 - 
veterán	 v chorvatské metropoli Záh�ebu. 
Mistry sv�ta se zde ve svých kategori-
ích stali Old�ich Šmída a Blanka Paul	.                                         

(r)

MISTŘIMISTŘI
Z ÚPICEZ ÚPICE

 Poprvé v 38-ti leté existenci Fotoklubu 
MKS Jarom�� se tomuto sdružení poda�ilo 
zvít�zit v tzv. Ratibo�ickém mapovém okru-
hu. Dodejme, že letošního ro�níku sout�že 
se zú�astnilo patnáct fotoklub	 z �R a jeden 
ze sousedního Polska.                               (r)

ÚSPĚCH FOTOKLUBUÚSPĚCH FOTOKLUBU

 Sou�ástí v�cí velkých jsou ty malé... 
P�íkladem je i rozsáhlá rekonstrukce cen-
trálního hronovského nám�stí (slavnostní 
otev�ení nám�stí by se m�lo uskute�nit 30. 
�íjna t.r.). Nové nám�stí bude mít i nové 
pítko. Pokud se k n�mu coby žízní trápení 
ob�ané v Hronov� dostanete, možná oce-
níte informaci, že voda v pítku se pouští 
i vypíná stisknutím tla�ítka pitná voda. 
Výtokový otvor pítka je schován tak, aby 
prý nenechavci nádoby nep�inášeli a vodu 
nestá�eli a na vodném tak jistou krajn� 
nevhodnou formou nešet�ili...              (r)

MALÉ VELKÉMALÉ VELKÉ
VĚCIVĚCI



POZVÁNKAPOZVÁNKA
Pro zájemce o studium a jejich rodi�e po�ádáme již tradi�n� 

prezenta�ní akce s ochutnávkami 
dne 11. listopadu, 2. prosince, 9. prosince a 13. ledna 

(vždy 15 - 16 hodin).

 �esko 
na talí�i

 Z �eských region� se na naší kuliná�ské pouti nejd�íve vyšplháme na opomíjené, v�trem a 
emisemi bi�ované, p�esto krásné Krušné hory. Toto horské pásmo bylo dlouhou dobu osíd-
leno jen sporadicky, odedávna tudy však vedly d�ležité obchodní cesty chrán�né systémem 
strážních hrad�, okolo kterých vznikala m�sta. Po bitv� u Lipan za�al v této oblasti vzestup 
rodu Šlik�. Ve druhé polovin� 15. století došlo k mohutnému rozvoji hornické �innosti, 
hlavn� t�žby st�íbra a cínu. Z Jáchymova se stalo bohaté m�sto, které se výstavností blížilo
Praze a slávou zastínilo i Kutnou Horu. D�ležitým odv�tvím se stala také výroba pali�ko-
vaných krajek, prýmk�, korálk� a kno� ík�, v Lubech a Kraslicích také hudebních nástroj�. 
V první polovin� 19. století zde byla vynalezena foukací harmonika. Lázn� Teplice jsou 
nejstarší balneologické centrum ve st�ední Evrop� s tém�� dvoutisíciletou tradicí. V 18. a 
19. století byly ozna�ovány jako Malá Pa�íž �i Salon Evropy, jejich nejvýznamn�jšími ná-
všt�vníky byli carové, králové, slavní skladatelé a básníci. V sou�asné dob� jsou tyto lázn� 
pokládány za špi�kové za�ízení disponující komplexem lé�ebných možností i stravovacích 
a ubytovacích služeb vysoké úrovn�. Protože se mílovými kroky blíží Vánoce, p�ipome�me 
si jednu z nejstarších místních gastronomických tradic, kterou je Neunerlei, jejíž podstatou 
je dev�t jídel. A te� si to p�edstavte! Jako první p�ichází na st�l Klitscher p�ipravený ze 
strouhaných syrových nebo va�ených brambor, cibule, tvarohu, podmáslí, kyselého zelí, 
vejce a kmínu. Tyto placky velikosti masového talí�e se po obou stranách opékají na tuku a 
podávají nej�ast�ji s jable�ným pyré. Další p�evydatnou krušnohorskou specialitou je sma-
žená klobása s bramborovým knedlíkem a zelím, p�elitá rozpušt�ným máslem. Následnými 
chody je pe�ená husa, ryba, celer, �o�ková polévka, o�echy a na konci malinový kompot. 
Vyjmenované kombinace mají sv�j mystický význam, v�bec zde nehrají roli gastronomic-
ká pravidla. Jednotlivým složkám v menu a surovinám je p�i�azena konkrétní symbolika. 
T�eba klobása p�edstavuje teplo a sílu, kysané zelí zajistí, že budoucí život nebude kyselý, 
�o�ka by m�la zaru�it budoucnost bez na�ekaných zm�n. Knedlíky a kapr znamenají slibný 
za�átek hospoda�ení a rozmnožení majetku, husa �i vep�ová pe�en� by m�ly p�inést skute�-
né št�stí. Chléb a mléko upev�ují zdraví a ochra�ují p�ed bolestmi hlavy, vlašské o�echy s 
mandlemi svým obsahem tuku promazávají cestu následujícím rokem. Kompot zaru�í, že 
si m�žete vychutnat život zdarma. Tak co, pojedete si letos do Krušných hor zalyžovat a 
zkusíte tyto pokrmy také?

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

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

V Krušných horách nejspíš nezhubneteV Krušných horách nejspíš nezhubnete

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

CHRA�ME SI SVÉ V�CI
 Stále se mezi námi pohybuje dost lidí, kte�í našli zalíbení v ne�estném zp�sobu vý-
d�lku a nyní se již p�ipravují na období p�epln�ných krám� plných rozt�kaných ná-
kup�ích váno�ních dárk�. My b�žní kupující bychom se m�li p�ipravit na obranu.
   Nejv�tší riziko krádeží je všude tam, kde je velká koncentrace lidí, p�edevším v do-
pravních prost�edcích, v obchodech, v centrech m�st, na tržištích, nádražích, nástupištích 
apod. a také tam, kde necháváme odložené v�ci, nap�íklad v �ekárnách u léka�e, v kance-
lá�ích, v nákupních vozících, v automobilech, restauracích apod.
 P�edevším se snažte eliminovat výši p�ípadné škody, nošením jen nezbytných cenností 
a nezbytného množství pen�z. Jestliže jste nuceni mít u sebe v�tší množství pen�z, rozd�l-
te �ástku na n�kolik díl� a každý uschovejte na jiném míst�. Dávejte neustále pozor na své 
v�ci, zejména pokud je n�kde na chvíli odložíte. Kabelka �i fotoaparát odložený viditeln� 
na sedadle zaparkovaného automobilu je pro zlod�je velkým lákadlem, které ani pom�r-
n� pevné autosklo neochrání. Ani v nákupním vozíku, který je v�tšinou p�ed vámi, není 
kabelka v bezpe�í, k jejímu vyzvednutí a zmizení v davu sta�í zlod�ji mžik. Velmi riziko-
vým místem jsou také r�zné tla�enice, n�kdy dokonce vyvolané partou pobert� ú�elov�. 
Zkušený lapka p�i nich dokáže z kapes �i tašek nepozorovan� vytáhnout ledacos. Snažte 
se proto cenn�jší v�ci nosit ve vnit�ních kapsách, kabelku nenoste p�es rameno, ale pod 
paží nebo vp�edu, v hromadných dopravních prost�edcích a frontách sundejte batoh ze 
zad a dejte si jej dop�edu stejn� jako ledvinku. Všímejte si okolí a podez�elé osoby rad�ji 
obejd�te obloukem. Bu�te obest�ení i v p�ípad�, že vás n�kdo na ulici požádá o n�jakou 
„laskavost“. Pr�b�žn� pohmatem kontrolujte, zda máte své cennosti na míst�.
 Pokud vidíte, že se vás snaží n�kdo okrást, vystupujte rozhodn�, ok�ikn�te pachatele, 
pokud odhadnete, že máte alespo� n�jakou šanci na úsp�ch, bra�te svoje v�ci. Proti p�e-
sile však nezasahujte, snažte si ale všimnout pachatel�, p�íp. požádejte kolemjdoucí o 
pomoc. Jste-li sv�dkem kapesní krádeže, upozorn�te postiženého, poskytn�te mu pomoc 
a jestli nejste schopni pachatele zadržet, pokuste se ho alespo� vyfotografovat mobilem 
nebo zapamatovat si jeho podobu a oble�ení pro další možnou identi	 kaci. V p�ípad� 
krádeže platební karty kontaktujte Vaši banku a kartu zablokujte. Jestliže Vám byl odcizen 
mobil, zajist�te jeho zablokování u Vašeho operátora. Každou krádež ohlaste na linku 158 
a postupujte podle instrukcí operátora.                                                                 O. P�ibyl

Akční nabídka samostatně stoj. rodinného domu na klíč v Českém Meziříčí  ............................................... 1 920 000,-Kč
Slunný byt 3+1 s garáží po rekonstrukci, v cihlovém domě – Náchod Branka  ......................................... 1 390 000,-Kč
Udržovaný rodinný dům se zahradou u rybníka Broumar v Opočně ........................................................ 2 300 000,-Kč 
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda na pozemku se svažitou, jižní orientací  .............................................. 1 390 000,-Kč
Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2  .................................................. 399 000,-Kč

Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí na pomezí mezi Kladskou ulicí a 
atraktivní ulicí Nad Celnicí v Náchodě Bělovsi. Dům býval menším hospodářstvím, 
má v zadní části průjezdnou stodolu a další hospodářské prostory včetně kamen-
ného klenbeného sklepa pod hlavní budovou. Zadní část má novou, zateplenou fasádu. 
Dispozice: 4+kk, chodba, předsíň, koupelna s WC, místo pro ustájení. Dům je 
napojen na el. 220/380V, plyn, vodovod i kanalizaci.� Cena: 1 890 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

Nabízíme výrobní a skladové
prostory k prodeji nebo pronájmu,

v průmyslové zóně
Nového Eltonu 

v Novém Městě n.M.

Info. 774 000 524

Oční optik Radmila Řepková
opět na POLIKLINICE, 

přízemí v pravo
ul. Němcové 738, Náchod

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

Tel. 491 424 575
Těšíme se na návštěvu

?!Nebojte se dotací z programu
„ZELENÁ ÚSPORÁM“ 

 • bezplatné poradenství, jak postupovat k získání dotace 

 • vyplnění a odeslání žádosti

 • vypracování podkladů požadovaných k získání dotace

 • pomoc při výběru optimálního dodavatele a technologií

 • zajištění úvěrových produktů, 
    které jsou podpořeny dotací Zelená úsporám

Kancelář Náchod, telefon: 777 576 056

Město Město Náchod prodá obálkovou metodou
volné bytové jednotky:

N�mcové 656, jednotka �. 656/4, 2+1, vým�ra 71,79 m2 
Vyvolávací základní cena 1.200.000 K�.

Prohlídka bytu je možná ve dnech 5.11. a 12.11.2009 vždy v 9:00 hod.

Pražská 1313, jednotka �. 1313/3, 3+1, I. kat., vým�ra 72,10 m2
Vyvolávací základní cena 1.200.000 K�.

Prohlídka bytu je možná ve dnech 5.11. a 12.11.2009 vždy v 9:30 hod.

Pražská 1550, jednotka �. 1550/15, 3+1, I. kat., vým�ra 63,40 m2
Vyvolávací základní cena 1.000.000 K�.

Prohlídka bytu je možná ve dnech 5.11. a 12.11.2009 vždy v 10:00 hod.

Nabídky v uzav�ené obálce ozna�ené v levém hor. rohu nápisem:

Výb�rové �ízení - byt 656/4- neotvírat
Výb�rové �ízení - byt 1313/3- neotvírat

Výb�rové �ízení - byt 1550/15- neotvírat
adresovat na M�Ú Náchod, Odbor správy majetku a 	 nancování.

Uzáv�rka p�ihlášek  13.11.2009 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233, 491 405 237 
a https://www.mestonachod.cz/mu/uredni_deska/udeska.asp?id=1452

Prodej pouze prvnímu v po�adí - p�i jeho odstoupení se �ízení ruší a opakuje.

 Dne 26.�íjna 2009 uplynou již t�i roky, kdy nás 
náhle a navždy opustil náš milovaný tatínek, d�-
de�ek, bratr a švagr, pan Aleš Winter z Náchoda 
B�lovse.

 Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te                
s námi.

                       Dcera Gábina

TICHÁ VZPOMÍNKA ROLLETICROLLETIC
STUDIOSTUDIO

Skli�te úrodu dobrého zdraví!

� kr�ní páte� * šíje * záda
� dolní a horní kon�etiny
� plosky nohou - ajurvéda

� strojové lymfodrenáže
� proh�ívací zábaly
� výživové poradenství
� kurzy snižování nadváhy
� jóga a další cvi�ení
� tématické p�ednášky
� slevy pro maminky na MD,
      d�chodce a studenty
� dárkové poukazy

Sk ví!

Masáž celého těla – bylinnými oleji

Akupresurní a lymfatické masáže 
(strojové i ruční)

kontakty:kontakty:
Dagmar Šamonilová

tel. 604 203 204
Viktorie Uždilová 
tel. 777 89 38 49

Rolletic studio Náchod 
(NAD STIVALEM), Palackého 71

www.rolleticnachod.cz
rolleticnachod@seznam.cz

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

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

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, 
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE, RO-
ZKLÁDACÍ POHOVKY, TV-STOLKY, PC-
STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, KANCELÁŘSKÉ 
ŽIDLE, ...

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

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!NÁCHOD ZDARMA!

 se mohou nyní nechat d�ti zapsat na „zuš-
ce“ v Jarom��i. Krom� výuky hry na violon-
celo a kontrabas je v život� školy novinkou 
i vznik nového Dechového a Kytarového 
orchestru. Na webových stranách školy je 
navíc zp�ístupn�n i obsáhlý notový archiv. 
Inu, múzy jist� souhlasn� p�itakají, že jejich 
Jarom��ané jim rozum�jí...                       (r)

„NA ČELO„NA ČELO
I BASU“I BASU“

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

 Rozhovor s primá�em MUDr. Ji�ím Veselým, krajským p�edsedou KDU-

SL
 * V minulém týdnu po jednání s Cyrilem Svobodou p�ijal krajský vý-
bor lidovc� usnesení vyzývající poslance KDU-�SL, aby p�i projednávání 
státního rozpo�tu bylo zachováno � nancování sociálních služeb minimál-
n� ve stejném rozsahu jako v roce 2009. Byla to Vaše jediná p�ipomínka 
k tvo�ícímu se rozpo�tu?
 Ke státnímu rozpo�tu padly na jednání dv� zásadní p�ipomínky. První se 
týká 	 nancování sociálních služeb. Na jejich provoz bylo v roce 2007 vy�len�-

no více než 7 miliard korun, letos 6,8 miliardy. Na p�íští rok p�itom vláda navrhla pouze 3 miliardy 
korun. P�itom nelze p�edpokládat, že by výpadek 	 nan�ních zdroj� ze státního rozpo�tu mohli 
z�izovatelé hradit ze svého. Pro kraj by uvedený postup znamenal ro�ní navýšení výdaj� v rozsahu 
zhruba 100 milion� korun. Ješt� výrazn�jší by byl dopad do nekrajských za�ízení, která jsou z�í-
zena menšími obcemi �i neziskovými organizacemi. Ty nemají v sou�asné dob� prakticky žádné 
další 	 nan�ní rezervy a stály by tak p�ed rozhodnutím, zda poskytování sociálních služeb ukon�it 
�i p�enést jejich 	 nancování na své klienty a jejich rodiny.
 Naší druhou zásadní prioritou je zachování výše mate�ské na stávající úrovni. Není možné, aby 
tíži krize nesly nejv�tší m�rou mladé maminky. Nevidím žádnou logiku v tom, aby p�i krácení 
mezd ve státní správ� o 4 % paraleln� docházelo k poklesu pen�žitého p�ísp�vku v mate�ství o 23 
% - o sumu, která je výrazn� za hranicemi rezerv rozpo�t� v�tšiny mladých rodin. Cestu k rychlé 
náprav� vidím v novelizaci Zákona o nemocenském pojišt�ní ješt� do konce tohoto roku.
 * V sou�asné dob� vrcholí i p�ípravy krajského rozpo�tu na p�íští rok. Jaké budou vaše 
priority p�i jeho projednávání?
 Vzhledem k trvající ekonomické krizi musíme po�ítat s omezenými p�íjmy danými nižší da�o-
vou výt�žností. Kraj je p�itom díky investicím v minulých letech pom�rn� výrazn� zadlužen a �ást 
výdaj� tak bude p�edstavovat splácení t�chto dluh�. Bude proto nutno výrazn� omezit investi�ní 
�innost ve všech rezortech, aby kraj byl schopen udržet fungující sí� sociálních služeb a dostupnost 
a kvalitu zdravotní pé�e. Bez významné pomoci kraje se v p�íštím roce rozhodn� nebudou moci 
obejít nemocnice, u nichž se nejspíše v dohledné dob� nepoda�í zcela narovnat špatn� nastavený 
systém 	 nancování zdravotními pojiš�ovnami. 
 D�kuji za rozhovor.                                                                                                        K.Petránek

V době krize nesmíme ohrozit síť sociálních služebV době krize nesmíme ohrozit síť sociálních služeb
a omezit dostupnost zdravotní péčea omezit dostupnost zdravotní péče

Zahradnictví
Petránek

nabízí
�  Podzimní pro�ez strom�

�  Kácení strom�

NOVINKA:
ÚKLID SN�HU

Tel. 724 173 560



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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

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

SCOTTSCOTT – cyklodopl	ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ
Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

P + P
Pavel Plíštil

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

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

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

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

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

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

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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 � vestavěné skříně � renovace dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

 Prom�na broumovského parku Alej-
ka podporovaná nadací PROM�NY nyní 
úsp�šn� pokra�uje výsadbou nové aleje. Do 
sázení vzrostlých strom� se zapojily také 
d�ti z místních škol.
 Od �ervna tohoto roku probíhají v parku 
Alejka stavební práce. T�m p�edcházelo v 
prvním �tvrtletí kácení jírovcové aleje pod 
m�stskými hradbami. Stromy trp�ly hou-
bovými chorobami, �ada z nich byla navíc 
mechanicky poškozena. Po odborném po-
souzení a ve�ejných projednáních byla jako 
nejvhodn�jší �ešení zvolena jednorázová 
obnova aleje. V anket� mohli lidé ovlivnit i 
výb�r druhu stromu pro novou výsadbu. Ze
t�í odborníkem doporu�ených druh� zvít�zil 
jírovec ma	al (kaštan), který má v Alejce té-
m�� dvousetletou tradici. Dne 13. �íjna byla 
zahájena výsadba nové aleje.
 Výsadby se zú�astnily d�ti ze ZŠ Brou-
mov a Gymnázia Broumov, jejichž budovy s 
parkem Alejka sousedí. B�hem akce „Zasa	 
strom...a pošli to dál!“, kterou zorganizovala 
nadace PROM�NY, si mohli žáci a studenti 
místních škol vyzkoušet práci zahradníka a 
pomoci s výsadbou nového stromo�adí. D�ti 
si sv�j strom ozna�ily speciálním štítkem, o 
zážitek ze sázení se pak pod�lily zasláním 
pam�tní pohlednice s kresleným návodem, 

jak správn� zasadit strom.
 Kompletní obnovou prochází nyní nejen jírovcová alej, ale celý park o rozloze 2,6 ha. Na-
dace PROM�NY poskytuje na projekt obnovy parku Alejka grant ve výši tém�� 23,5 milion� 
K�. Projekt podporuje navíc také akcemi pro ve�ejnost a odborným dohledem nad realizací 
projektu. M�sto Broumov p�ispívá na sv�j park �ástkou 7 milion� K�. Cena za stavební a 
zahradnické práce byla vy�íslena na 26,8 milion� korun, celkové náklady na projekt dosáhnou 
více než 31 milion� korun. Ukon�ení prací se p�edpokládá nejpozd�ji v kv�tnu 2010.

Při výsadbě Alejky pomáhaly děti

 V sobotu 17.10. si Mladí hasi�i B�loves zasout�žili a v závodu požárnické všestrannosti 
(ZPV) v Mezilesí nakonec i získali p�kné umíst�ní. D�ti si zast�ílely ze vzduchovky na cíl, 
p�ekonávaly lanovou lávku, z topogra� e kup�. pracovaly s buzolou a mapou, vázaly uzly. Dále 
je �ekaly pro b�žný život velmi praktické disciplíny s úkoly z požární ochrany a ze základ� 
první pomoci. Mladší žáci obsadili (družstvo B) 13. místo a (družstvo A) 1. místo. Starší žáci 
obsadili (družstvo A) 5. místo a (družstvo B) 16. místo. V sout�ži dorostenc� - Honza Šimek, 
získal pro B�loves 1. místo. D�ti z oddílu MH B�loves a jejich vedoucí si touto zkouškou 
praktických i teoretických znalostí spole�n� ov��ili, že jejich práce má smysl. D�ti si totiž umí 
nejen poradit v neobvyklých situacích, ale mohou také pomoci dalším spoluob�an�m. Více 
informací na: www.sdhbeloves.webnode.cz. „Hasi�ství kdo zamiluje, dobré srdce projevuje.“ 

Ji�í Polák

Mladí hasiči se činiliMladí hasiči se činili

 Rekonstrukce Obecního domu ve Velkém 
Po�í�í p�inese rozší�ení služeb poskytova-
ných tímto m�stysem a dojde ke zkvalitn�ní
velkopo�í�ské infrastruktury pro volný �as, 
vzd�lávání a ob�anské služby. Stavba by 
m�la být ukon�ena v listopadu 2010. Slav-
nostní otev�ení je plánováno na 1. prosinec 
2010. Umíst�ny zde budou spole�enský sál, 
knihovna, �ítárna, informa�ní centrum, kvar-
teto spolkových místností i prostory obecní-
ho ú�adu.                                                   (r)

OBECNÍ DŮM

 P�ed šedesáti lety byla uva�ena poslední 
várka piva v pivovaru v Josefov�. Založen 
byl v roce 1840, jeho provozy utichly v roce 
1949. Pam�tníci v�dí, že tento pivovar va�il 
pivo de facto podle moderních trend�, tedy 
s nízkým obsahem alkoholu (od t�í do sedmi 
procent).                                                    (r)

MEMENTOMEMENTO
PIVOVARPIVOVAR

 V Domov� d�chodc� Na T�eš
ovce se v úterý 13. �íjna uskute�nila velká sláva. Prob�hla 
zde oslava 100. narozenin Bohumila Málka, který je prvním stoletým mužem, jež žije v �eské 
Skalici, p�estože je trvale p�ihlášen k pobytu v obci Zám�l.
 Oslavenec Bohumil Málek se narodil 13.10.1909 v Ra�icích nad Trotinou. Pochází ze ze-
m�d�lské rodiny, která vlastnila velké hospodá�ství, kde spole�n� se svými �ty�mi sourozenci 
od d�tství pracoval. Zem�d�lství se mu stalo i životním povoláním.
 Vychoval dv� dcery a radost mu d�lají t�i pravnou�ata. Ve volném �ase se v�noval ochot-
nickému divadlu, zp�vu a rád cestoval. Pan Málek je podruhé ženatý a s t�iadevadesátiletou 
manželkou Viktorií žije v Domov� d�chodc� v �eské Skalici.
 Manželé Málkovi do domova d�chodc� p�išli z obce Zám�l, která se nachází v podh��í 
Orlických hor v okrese Rychnov nad Kn�žnou na spojnici Vamberk - Potštejn. Dobrá nálada a 
veselá mysl pana Málka provází po celý život.                                                  Iva Coufalová

� 100letý Bohumil Málek s manželkou Viktorií, která nedávno oslavila 93. narozeniny.

Bohumil Málek oslavil 100. narozeninyBohumil Málek oslavil 100. narozeniny

 drž nad námi svoji ruku... Tolik jedno lido-
vé r�ení. A Svatý Jan ur�it� neodmítne pomo-
ci t�m, kte�í pomohou i jemu, konkrétn� pak 
jeho litinové soše u hronovské fary. Socha 
byla restaurována panem Jaroslavem Ungrem 
z Náchoda. Restaurátorské práce na podstavci 
sochy provedl pan Antonín Herzog z Police 
nad Metují. Celkem oprava sv�tcova památ-
níku p�išla na �ástku 130 990,-K�.             (r)

SVATÝ JENE 
Z NEPOMUKU  V Dobrušce nezapomn�li na p�ipomínku 

240. výro�í narození tamního slavného rodáka 
F.L.Heka (známého spíše jako F.L.V�ka). Vý-
ro�í slavného národního buditele p�ipomíná 
nap�íklad i výstava fotogra� í. Ne, nelekejte se, 
nejedná se o dobové snímky, ale o kolekci jejíž 
�ástí jsou, mimo jiné, i snímky dokumentující 
p�sobení � lma�� v našem regionu, kte�í zde 
p�ed lety zpracovávali jeho osudy. Kdo by ostat-
n� zapomn�l na Radovana Brzobohatého, který 
v seriálu p�edstavoval práv� F.L.Heka...        (r)

„VIVAT HEK“



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

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

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

SCOTTSCOTT – cyklodopl	ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ
Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

P + P
Pavel Plíštil

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

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

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

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

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

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

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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 � vestavěné skříně � renovace dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

 Prom�na broumovského parku Alej-
ka podporovaná nadací PROM�NY nyní 
úsp�šn� pokra�uje výsadbou nové aleje. Do 
sázení vzrostlých strom� se zapojily také 
d�ti z místních škol.
 Od �ervna tohoto roku probíhají v parku 
Alejka stavební práce. T�m p�edcházelo v 
prvním �tvrtletí kácení jírovcové aleje pod 
m�stskými hradbami. Stromy trp�ly hou-
bovými chorobami, �ada z nich byla navíc 
mechanicky poškozena. Po odborném po-
souzení a ve�ejných projednáních byla jako 
nejvhodn�jší �ešení zvolena jednorázová 
obnova aleje. V anket� mohli lidé ovlivnit i 
výb�r druhu stromu pro novou výsadbu. Ze
t�í odborníkem doporu�ených druh� zvít�zil 
jírovec ma	al (kaštan), který má v Alejce té-
m�� dvousetletou tradici. Dne 13. �íjna byla 
zahájena výsadba nové aleje.
 Výsadby se zú�astnily d�ti ze ZŠ Brou-
mov a Gymnázia Broumov, jejichž budovy s 
parkem Alejka sousedí. B�hem akce „Zasa	 
strom...a pošli to dál!“, kterou zorganizovala 
nadace PROM�NY, si mohli žáci a studenti 
místních škol vyzkoušet práci zahradníka a 
pomoci s výsadbou nového stromo�adí. D�ti 
si sv�j strom ozna�ily speciálním štítkem, o 
zážitek ze sázení se pak pod�lily zasláním 
pam�tní pohlednice s kresleným návodem, 

jak správn� zasadit strom.
 Kompletní obnovou prochází nyní nejen jírovcová alej, ale celý park o rozloze 2,6 ha. Na-
dace PROM�NY poskytuje na projekt obnovy parku Alejka grant ve výši tém�� 23,5 milion� 
K�. Projekt podporuje navíc také akcemi pro ve�ejnost a odborným dohledem nad realizací 
projektu. M�sto Broumov p�ispívá na sv�j park �ástkou 7 milion� K�. Cena za stavební a 
zahradnické práce byla vy�íslena na 26,8 milion� korun, celkové náklady na projekt dosáhnou 
více než 31 milion� korun. Ukon�ení prací se p�edpokládá nejpozd�ji v kv�tnu 2010.

Při výsadbě Alejky pomáhaly děti

 V sobotu 17.10. si Mladí hasi�i B�loves zasout�žili a v závodu požárnické všestrannosti 
(ZPV) v Mezilesí nakonec i získali p�kné umíst�ní. D�ti si zast�ílely ze vzduchovky na cíl, 
p�ekonávaly lanovou lávku, z topogra� e kup�. pracovaly s buzolou a mapou, vázaly uzly. Dále 
je �ekaly pro b�žný život velmi praktické disciplíny s úkoly z požární ochrany a ze základ� 
první pomoci. Mladší žáci obsadili (družstvo B) 13. místo a (družstvo A) 1. místo. Starší žáci 
obsadili (družstvo A) 5. místo a (družstvo B) 16. místo. V sout�ži dorostenc� - Honza Šimek, 
získal pro B�loves 1. místo. D�ti z oddílu MH B�loves a jejich vedoucí si touto zkouškou 
praktických i teoretických znalostí spole�n� ov��ili, že jejich práce má smysl. D�ti si totiž umí 
nejen poradit v neobvyklých situacích, ale mohou také pomoci dalším spoluob�an�m. Více 
informací na: www.sdhbeloves.webnode.cz. „Hasi�ství kdo zamiluje, dobré srdce projevuje.“ 

Ji�í Polák

Mladí hasiči se činiliMladí hasiči se činili

 Rekonstrukce Obecního domu ve Velkém 
Po�í�í p�inese rozší�ení služeb poskytova-
ných tímto m�stysem a dojde ke zkvalitn�ní
velkopo�í�ské infrastruktury pro volný �as, 
vzd�lávání a ob�anské služby. Stavba by 
m�la být ukon�ena v listopadu 2010. Slav-
nostní otev�ení je plánováno na 1. prosinec 
2010. Umíst�ny zde budou spole�enský sál, 
knihovna, �ítárna, informa�ní centrum, kvar-
teto spolkových místností i prostory obecní-
ho ú�adu.                                                   (r)

OBECNÍ DŮM

 P�ed šedesáti lety byla uva�ena poslední 
várka piva v pivovaru v Josefov�. Založen 
byl v roce 1840, jeho provozy utichly v roce 
1949. Pam�tníci v�dí, že tento pivovar va�il 
pivo de facto podle moderních trend�, tedy 
s nízkým obsahem alkoholu (od t�í do sedmi 
procent).                                                    (r)

MEMENTOMEMENTO
PIVOVARPIVOVAR

 V Domov� d�chodc� Na T�eš
ovce se v úterý 13. �íjna uskute�nila velká sláva. Prob�hla 
zde oslava 100. narozenin Bohumila Málka, který je prvním stoletým mužem, jež žije v �eské 
Skalici, p�estože je trvale p�ihlášen k pobytu v obci Zám�l.
 Oslavenec Bohumil Málek se narodil 13.10.1909 v Ra�icích nad Trotinou. Pochází ze ze-
m�d�lské rodiny, která vlastnila velké hospodá�ství, kde spole�n� se svými �ty�mi sourozenci 
od d�tství pracoval. Zem�d�lství se mu stalo i životním povoláním.
 Vychoval dv� dcery a radost mu d�lají t�i pravnou�ata. Ve volném �ase se v�noval ochot-
nickému divadlu, zp�vu a rád cestoval. Pan Málek je podruhé ženatý a s t�iadevadesátiletou 
manželkou Viktorií žije v Domov� d�chodc� v �eské Skalici.
 Manželé Málkovi do domova d�chodc� p�išli z obce Zám�l, která se nachází v podh��í 
Orlických hor v okrese Rychnov nad Kn�žnou na spojnici Vamberk - Potštejn. Dobrá nálada a 
veselá mysl pana Málka provází po celý život.                                                  Iva Coufalová

� 100letý Bohumil Málek s manželkou Viktorií, která nedávno oslavila 93. narozeniny.

Bohumil Málek oslavil 100. narozeninyBohumil Málek oslavil 100. narozeniny

 drž nad námi svoji ruku... Tolik jedno lido-
vé r�ení. A Svatý Jan ur�it� neodmítne pomo-
ci t�m, kte�í pomohou i jemu, konkrétn� pak 
jeho litinové soše u hronovské fary. Socha 
byla restaurována panem Jaroslavem Ungrem 
z Náchoda. Restaurátorské práce na podstavci 
sochy provedl pan Antonín Herzog z Police 
nad Metují. Celkem oprava sv�tcova památ-
níku p�išla na �ástku 130 990,-K�.             (r)

SVATÝ JENE 
Z NEPOMUKU  V Dobrušce nezapomn�li na p�ipomínku 

240. výro�í narození tamního slavného rodáka 
F.L.Heka (známého spíše jako F.L.V�ka). Vý-
ro�í slavného národního buditele p�ipomíná 
nap�íklad i výstava fotogra� í. Ne, nelekejte se, 
nejedná se o dobové snímky, ale o kolekci jejíž 
�ástí jsou, mimo jiné, i snímky dokumentující 
p�sobení � lma�� v našem regionu, kte�í zde 
p�ed lety zpracovávali jeho osudy. Kdo by ostat-
n� zapomn�l na Radovana Brzobohatého, který 
v seriálu p�edstavoval práv� F.L.Heka...        (r)

„VIVAT HEK“



 Thajská masáž je osv�žujícím zážitkem, po 
kterém se každý cítí doslova jako znovuzroze-
ný. Techniky thajských masáží p�esahují p�ed-
stavy naší mentality, thajské masáže jsou pro 
mnohé neobjeveným prost�edkem k dokonalé-
mu protažení t�la a probuzení životní energie. 
Nev��íte? Vyzkoušejte to! Kolena, lokty a p�s-
ti profesionálních thajských masérek s vámi 
b�hem thajské masáže ud�lají zázraky.
 Základem je masáž zam��ená na odstra-
n�ní bolesti v oblasti zad, šíje a ramen, která 
p�ináší uvoln�ní a p�i pravidelném opakování 
dochází k odstran�ní chronických bolestí zad. 
Masérské služby provád�jí thajské masérky, 
certi� kované t�mi nejprestižnejšími masér-
skými školami, jako je WAT PO v chrámovém 
komplexu v Bangkoku. Sv��te své t�lo do je-
jich rukou a poznejte dva tisíce let staré tech-
niky thajských mistr�, kde pé�e o duši, mysl 
a celé t�lo jsou t�mi nejvzácn�jšími poklady, 
které máme.
 Duchovním otcem projektu thajských ma-
sáží v našem regionu je majitel trutnovského 
salonu SIAM THAI MASSAGE Radek Fie-
binger, který novinám ECHO poskytl následu-
jící rozhovor.
 * Co Vás vedlo k tomu, že jste se pustil do 
takovéhoto projektu?
 P�ed n�kolika lety jsem poprvé pracovn� 
navštívil Asii. Jednou z t�chto zemí bylo i 
Thajsko a byla to láska na první pohled. Tato 
zem� mi u�arovala svojí pohostinností, tradi-
cemi, stále usm�vavými lidmi a vynikající ku-
chyní. Okamžit� jsem dostal nápad p�ivézt kus 
opravdového Thajska dom�, a protože jsem 
�asto navšt�voval vyhlášené thajské masáže, 
které mi pomohly od bolesti zad, rozhodl jsem 
se, že otev�u tradi�ní thajské masáže i u nás.
 * Bylo to náro�né?
 Jist�, než jsme vše za�ídili, vybavili všechna 
povolení, získali všechna razítka a podobn�, 
tak ub�hl skoro rok. Ale stálo to za to.

 * Je možno toto um�ní masáže vid�t také 
n�kde mimo salon?
 Ano, jist�. Spolupracujeme s hotely, re-
klamními � rmami, agenturami, welness cent-
ry, dále mezi naše klienty pat�í r�zné podniky 
a � rmy. Firma nás osloví, dohodneme termín a 
ve stanovený �as a dobu jsme na míst�. Roz-
sah služeb, které nabízíme, je velmi široký. 
Velice oblíbené jsou také dárkové
poukazy. Thajská masáž je ideálním dárkem 
pro jakoukoliv p�íležitost.
 * P�i vstupu do vašeho salonu na m� 
opravdu dýchla atmosféra vzdálené zem�...
 Snažili jsme se za�ídit prostory po vzoru 
tradi�ních salon�, jaké jsou p�ímo v Thajsku. 
Vybavení, nábytek, uniformy masérek, vše je 
p�vodní.
 * M�žete nám p�iblížit tradi�ní thajskou 
masáž?

 Thajské masáže navazují na více než dva a 
p�l tisíce let staré zkušenosti. Um�ní „tradi�ní 
thajské masáže“ vyžaduje obsáhlou znalost 
t�la, zejména kostí, šlach, vaz� a sval�. Je vy-
užívána p�i úlevách od bolesti a p�i zmírn�ní 
chronických p�íznak� a bolestí sval� a kostí, 
které mají �astou p�í�inu ve špatném držení 
t�la (celodenní stání nebo sezení). M�že p�-
sobit rovn�ž jako terapie k potla�ení d�sledk� 
poškození tkán� a p�iporuchách zp�sobených 
rozsáhlým stresem. Spousta lidí bývá p�ekva-
pena, jak jemným zp�sobem je možno pomoci 
snížit stres a nap�tí zp�sobené fyzickými po-
ruchami.
 Tradi�ní thajská masáž má velmi hlubokou 
tradici lé�by. Teoretickým základem thajské 
masáže je nauka o neviditelných �árách ener-
gie, které procházejí lidským t�lem. Thajská 
masáž si vybrala �áry, na nichž leží d�ležité 
akupresurní body �lov�ka, a je založena na 
ovliv�ování bod� energie a toku energie v 
t�le. Ovlivn�ní �ar masážemi uvol�uje bloká-
dy, podporuje nerušený tok energie a p�ispívá 
k dobrému zdravotnímu stavu.
 Technika thajské masáže spo�ívá v protla-
�ování bod� a prohýbání, tedy nikoliv v hn�-
tení. Práv� tlak na energetická centra - �akry, 
je lé�ivý. Díky protla�ování se uvol�ují zablo-
kované dráhy - meridiány, a tím se dosahuje 
nápravy.
 * Jak dlouhá by m�la masáž být?
 Tradi�ní thajská masáž trvá i 2 hodiny. Pro 
dostate�né dosažení lé�ivých ú�ink� se dopo-
ru�uje podstoupit minimáln� hodinu trvající 
masáž celého t�la a opakovat ji v intervalech
jednou až dvakrát do týdne. Pokud netrpíte 
žádnými zdravotními problémy, od kterých by 
vám m�la masáž ulevit, pak lze nabídnout ma-
sáž relaxa�ní. Uvoln�ní, úlevu a p�íjemné
zrelaxování vám ovšem dodá i masáž kratší, 
zam��ená na jednotlivé partie, nap�íklad nohy, 
záda a šíji a podobn�

 * Jaké druhy masáží tedy nabízíte?
 Jednak již zmi�ované masáže zam��ené na ur�ité �ásti t�la, nap�íklad obli�eje a hlavy, zad a 
šíje, rukou, nohou. Nejb�žn�jší a mezi zákazníky nejoblíben�jší jsou tradi�ní thajské masáže, 
tedy masáže celého t�la. Díky p�esnému silovému p�sobení na tlakové body t�la v kombinaci 
s protažením sval�, šlach a kloub� se po ní budete cítit jako nový �lov�k. Pokud hledáte hlavn� 
relaxaci, uvoln�ní, duševní pohodu, pak doporu�uji bylinno-olejovou masáž. S p�írodními oleji 
pracují také masérky p�i sportovních masážích. Neznám lepší lék na golfová záda, tenisový loket 
nebo koleno bolavé z fotbalu.
 * Myslíte, že se thajské masáže hodí do naší usp�chané doby?
 Samoz�ejm�! Thajské masáže jsou p�esn� to, co v dnešní dob� lidé hledají. V�tšina lidí se snaží 
n�jak rychlost a usp�chanost moderního života kompenzovat, vrací se k tradicím, hledají pomoc 
tradi�ní medicíny, relaxaci. Stále více lidí podléhá kouzlu cvi�ení jógy, thai-chi, více a více se 
zam��ujeme nejen na fyzickou formu, ale také na duši. Thajská kultura se po staletí zabývá har-
monií duše a t�la a tradi�ní um�ní masáží jí v tom vždy pomáhalo. Pro� myslíte, že jsou thajci 
stále tak usm�vaví a vyrovnaní?
 * Otázka velmi d�ležitá pro mnoho našich �tená��, a co ceny? Není to jen pro n�koho?
 To v žádném p�ípad�. Naopak myslím, že ceny zákazníka mile p�ekvapí. Budeme se t�šit na 
Vaši návštevu.                                                                                          P�ipravil Karel Petránek

SIAM THAI MASSAGE, Revolu�ní 208, Trutnov, tel. 733 777 012,
www.siam-masaze.cz   e-mail: siam@siam-masaze.cz

Za pravou thajskou masáží už nemusíte do AsieZa pravou thajskou masáží už nemusíte do Asie

Autoklempí�stvíAutoklempí�ství
���Veškeré opravy karoserií.

���Svá�ení plastových nárazník�.
���Lakování jednotlivých díl�.
���P�íprava a zajišt�ní S.T.K
���St�íkání dutin a podvozk�.
���Zajišt�ní pneuservisu.

���Vým�ny olej�,
provozních kapalin atd.

Kramolna u Náchoda
Volejte kdykoliv Tel. 603 325 691

HledámeHledáme 

spolehlivého 
distributora

  novin 
pro oblast

Náchod - Karlův kopec 
v Bělovsi. 

Bližší informace na e-mail:

echo@novinyecho.cz 
nebo tel. 602 103 775

 Správa novom�stského zámku Vás zve 
tuto sobotu 24. �íjna 2009 na zámek do 
Nového M�sta nad Metují, kde p�ipravila 
pro d�ti a jejich rodi�e spole�n� s agen-
turou ZAZO a Mate�ským centrem akci 
s názvem „Zámecké �ád�ní se strašidly“. 
Akce se uskute�ní v celém areálu zám-
ku od 17.00 hod. Od 17.00 do 18.40 hod. 
mohou d�ti a jejich rodi�e navštívit ve�erní 
prohlídky zámku se strašidly. Prohlídky se 
konají po 20 min. s max. po�tem 30 osob ve 
skupin�. Dále si od 17.00 hod. do 19.00 hod. 
m�žete na nádvo�í zámku nebo v zámeckých 
arkádách vydlabat dýni. Akce je zakon�ená 
v 19.00 hod. spole�ným pochodem do sví�-
kami osvícené zámecké zahrady. Pro state�-
né d�ti je také možnost, že mohou v rámci 
této strašidelné akce na zámku p�espat, ale 
pouze po p�edchozí telefonické objednávce 
na tel. �. 603 426 048, p. Zden�k Krákora

Zámecké řádění Zámecké řádění 
se strašidlyse strašidly



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

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

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONUNEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONU

AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“

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

732 918 500732 918 500

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

* zimní pneu 
* ocelové ráfky 

* Alu disky

NABÍDKA PRACOVNÍ
P�ÍLEŽITOSTIPOZOR

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

Vítá
m

oso
bní

sch
�zk

u.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

604 660 370
e-mail:

michaldoubic@centrum.cz

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

Prodejna požárního vybavení 
Hasi�ská zbrojnice Nové M�sto n. M.
tel.  491 474 150, www.hasicisro.cz

�Hlási�e požáru
�Hasicí p�ístroje

�Sorb�ní materiály 
�Bezpe�nostní zna�ky

Nyní hlási�e požáruNyní hlási�e požáru
od 235 K�od 235 K�



* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda, 
pln� vybavený, 4500,-K� + inkaso, kauce 
15 tis.K�. TEL.:604 75 73 00 po 17.hodin�
* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod, sídlišt� 
SUN, ul.Bílá, p�kný výhled. Tel.774 995 906
* Prodám, DB 1+kk v Náchod�, 3p., bal-
kon, p�vodní udržovaný, plastová okna, níz-
ké provozní náklady, RK nevolat, 580.000,-, 
tel.: 604905966
* Pronajmeme byt 1+1 (s kk) v Náchod� 
na sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 v Hrono-
v� ul.Husova (bývalá Jednota), volný od 
listopadu 2009. Nájemné 5700,- + inkaso, 
kauce ve výši 10.000,-. Byt po kompletní 
rekonstrukci v roce 2007, velmi dobrý stav. 
TEL.:777 152 750
* PRONAJMU velký byt 2+1 na atraktiv-
ním míst� v Náchod� poblíž centra. Velká 
kuchy�, 2 velké pokoje, p�edsí�, komora, 
vše po rekonstrukci. Nová: plastová okna, 
dlažby, kuchy�ská linka, vestavná sk�í� v 
ložnici. Vratná kauce. Volný cca od 1.11. 
2009 Tel.: 602 790 044
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13

NEMOVITOSTI

* Nabízíme k prodeji poslední volné po-
zemky (v�etn� inž.sítí) pro výstavbu RD v 
p�kných lokalitách obcí Slavo�ov, Bohu-
slavice a Spy u N.M�sta n/M. Ceny již od 
365,-K�/m2, tel.602 204 002.

* Prodáme RD s pozemkem (618 m2) v 
Polici n.M., p�i výjezdu na V.Petrovice. Ce-
na:980.000,-K�, tel.603 165 971
* Prodám v�tší dvougenera�ní RD(6+1) s 
garáží v Dob�anech v O/h.- vhodný i k re-
kreaci. Cena: 750.000,-K� k jednání, tel.602 
204 002
* Sháníme chalupu i na p�ed�lání cca 50km 
od HK sm�r Orlické hory nebo i v okolí �. 
Kostelce �i na Broumovsku do 800tis. Tel.: 
608 883 012
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí.  Zn:hotovost. Tel:774 777 
072
* Hledáme RD v okolí �. Skalice, ne �a-
dovku, vilku z 30let, cena dle stavu. Tel.: 
773 559 014
* Pronajmu prostory v dom� bývalého 
Obecního ú�adu v Dolní Radechové, Ná-
chodská 117. Jedná se o 5 kancelá�í, sklad 
a WC v p�ízemí domu s parkovacím stáním, 
podl.plocha cca110m2, vytáp�ní akum. kam-
ny. Nájemné 4.500,-K� + inkaso, možno 
pronajmout i jednotliv�, tel. 608 90 30 70
* Hledáme d�m v p�ízemí s nebyt. prostory 
na zbudování rychlého ob�erstvení a v pat�e 
s bytem 3(4)+1 na Broumovsku, Náchodsku 
do 1mil. Tel.:721 146 244
* Pronajmu zavedenou prodejnu v Hro-
nov� - 180 m2. Tel. 603 920 469
* Nabídn�te v�tší rodinný d�m m�že být i 
�adovka do 2, 5mil. ihned k bydlení v okolí 
Náchoda. Tel.: 608 667 734
* Sháním RD nebo chalupu v okolí Ná-
chod v cen� do 1,5 mil. K�, dle stavu. Tel. 
608 245 634
* Prodám rodinný d�m v obci Ho�i�ky, 4 
+ 1, zahrada 488.m2, 1.100.000,-K�, RK ne-
volat, tel. 723 921 983
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v 
budov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Cel-
kem 4 kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. Mož-
no dohromady nebo jednotliv�. K dispozici 
kuchy�ka, WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Prodám rekrea�ní chatu u p�ehrady 
Rozkoš,2 +1 se zahrádkou, 800000,- K�, 
RK nevolat, tel. 723 921 983
* Prodám garáž v �adové zástavb� v 
„Bosn�“, Hronov - Zbe�ník. Cena: 85 000,-
K�. Tel. 777 602 884
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albán-
ská ul.198. Cena 2.560.000 K�. Tel.: 775 
061 233.
* Prodám d�m na Hronovsku, v�tší zahra-
da. Tel. 604 641 998
* Prodám ideální polovinu domu v Dolní 
Radechové. TEL.:739 282 487
* Prodám rodinný �adový domek v klidné 
lokalit� Nového M�sta n.M. s garáží, celko-
v� podsklepený. Cena 2.500.000 K�. Volný 
ihned. Tel. 777 179 493
* Mladý pár s malými d�tmi, hledá dlou-
hodobý pronájem RD nebo chalupy (i nižší 
kategorie), v okolí Hronova nebo Teplic nad 
Metují. Tel. 605 302 966.
* V centru m�sta prodám rodinný d�m s 

nebytovými prostory, 2 garáže, zahrada. Tel. 
777 606 740
* Prodám perfektní d�m na Kramoln� 
samostatn� stojící. TEL.:776 63 88 74
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 152 750
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, 
celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná 
se o cihlový d�m, který byl postaven v le-
tech 1991-1993. D�m je nutno zkolaudovat. 
Cena 1.650.000. Tel.: 775 061 233.
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �.p.269,-
celý podsklepený.Cena 1.699.000. Tel.: 775 
061 233.
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240.Velký p�dní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000. Tel.: 
775 061 233.

PRODEJ

* Prodám rohovou borovicovou lami-
novou postel ve tvaru p�ti úhelníku, kde 
spací �ást je o rozm�ru d. 190 x š. 180 cm 
a dva p�ídavné pravoúhlé trojúhelníky o 
rozm�ru 140 x 135 cm. Na jeden z t�ch-
to troj�helník� je nabízena v cen� postele 
d�tská postýlka v�etn� zdravotní matrace.
Výška postele je 51cm. V „záhlaví“ postele 
je „ �ty�úhelník v 45stup�ovým uložení, 
který jde do výšky 82 cm. Pod celou po-
stelí v�etn� trojúhelník� je úložný prostor. 
Cena: 5000,-K�. Tel.: 602 146 148, email: 
domu@drobny.cz
* Prodám sk�í�kový šicí stroj Veritas 
700,-K�. TEL.:776 114 975
* Prodám pšenici - 300,-K�/metrák, tel. 
777 735 377
* Prodám el. oh�íva� vody 160 l stá�í 4 
roky. Cena dohodou. Mobil 603783637

* Prodám kvalitní p�ekatrovanou ze-
minu ze skrývky. Vhodná pro kone�nou 
úpravu zahrad. Úrodná. Dovezu. Tel: 608 
95 95 50

* Prodám stáležárná kamna na všech-
ny druhy paliv, 2 �aloun�ná k�esla. Levn�. 
TEL.:605 92 74 78
* Prodám vnit�ní dve�e fóliované dekor 
buk 2x pravé 80 cm, 1x pravé 70 cm, 4x levé 
70 cm. cena 450,-K�/ks. TEL.:776 825 208
* Prodám vojenskou elektrocentrálu 
r.v.1960, 1kW. TEL.: 737 409 572
* Prodám komplet nová kamna Ker-
pen 2U4P, výkon 5 kW, cena 2990,-K�. 
TEL.:776 825 208
* Prodám skoro nový stolní fotbal, výroba 
Helta, cena dohodou, dále kostku na odsá-
vání kou�e. Tel. 602 827 860
* Pšenici, trikitale - výborné krmivo pro 
domácí chov, p�stované bez um�lých hno-
jiv, pytle vým�nou nebo prodej, brambory
KARIN p�stované bez um.hnojiv a herbici-
d�, 6,-K�/kg, nabídka celou zimu, 300 K�/q, 
šrot plus 50 K�/q. Kocourek, Slav�tín nad 
Metují, tel. 732 381 524
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 
98x198 cm bílé hladké, 1/4 izol dvousklo 
koso�tverec,3/4 bílý plast, hliníkový práh,
cena 4500 K�. TEL. 728 527 366
* Prodám štípané palivové d�evo pro 
krbová kamna, balené v pytlích, suché. 
TEL.:604 84 41 42
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové,100x200 cm, tl. 8cm 275 K�/m2,tl. 10 
cm 300 K�/m2, 100 ks, použití na stavbu 
st�n, oplášt�ní, dílen, garáží. TEL.728 527 
366

* Prodám dv� sezóny používaný litino-
vý kotel Viadrus hercules U26 7cl.Cena 
20tis.Tel.:732 340 159

KOUP�
* Koupím pra�ku funk�ní, levn�. TEL.:773 
493 824
* Koupím balíkové seno, nemám dovoz. 
TEL.:608 183 817, 491 475 289
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a 
jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 
451
* Koupím stará rádia, lampy, a p�íslušen-
ství k rádium. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv zbytky po n�mecké 
armád� - helmy, bodáky, zbytky z vysíla�ek, 
�ásti uniforem, i siln� poškozené. Tel. 777 
559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou poz�stalost. Peníze na 
ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím kontejner na Avii, hákový i lano-
vý (upravím si), r�zné velikosti. 608959550
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bo-
vden, autodráhy, modelové železnice, vlá�-
ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto 
p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a �ády 
LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�ed-
m�ty. Tel. 608 811 683

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

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

R	ZNÉ

* Soustružník s dlouholetou praxí hledá 
práci na ŽL nebo HPP. Tel.: 605 260 647

* Nové auto od 500,-K� m�sí�n�. Volejte 
724 427 070

* Daruji ov�í hn�j. TEL.:775 183 817, 419 
475 289
* Starší pán nabízí práci páru (hospodyn� 
do kuchyn� a domáci práce, muže na práci 
kolem statku) jídlo a ubytováni zdarma. 606 
930 089
* www.hubnete.cz/aubrechtova89
* Pronajmu garáž v Náchod� - B�lovsi 
(vedle Hotelu Bonato). Na delší dobu. Vol-
ná ihned. El. 220/380 V, vlastní elektrom�r, 
cena 800,-K�/m�sí�n�. Tel. 777 206 881

* Znáte vodní vysava� z USA? Máme 
mnohem levn�jší. Tel. 604336189

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikov-
ných nejen student� pro provád�ní anket-
ních pr�zkum� na téma zdraví na Náchod-
sku, Jarom��sku. Možnost i p�i škole, až 100 
K�/hodinu. Tel. 605 844 735

* Domácí práce - zprost�edkuji nabídku do-
mácích prací. Vše posíláno poštou. Info za 
nadepsanou a ofrankovanou obálku. Zelená
Jitka, Šonov 102. Provodov - Šonov, 549 
08
* Hledáte marn� práci? www.cinnostdo-
ma.cz/dobesova

AUTO - MOTO

* Prodám 4 ks ocelových disk� na Ford 
Focus, starší typ, tém�� nové, cena za sadu 
2500,-K�. Tel. 736 500 029
* Prodám 2 ks zimních pneu na diskách 
185/70 R14 vzorek 95% za 2100,-K�. 
TEL.:604 97 97 25 po 18.hodin�
* Prodám RENAULT LAGUNA model 
2000, naj.123 tis.km, st�íbrná metal.,vý-
borný stav, cena 73 tis.K�. TEL.:608 76 17 
17
* Prodám dvouosý bržd�ný vlek (p�vodn� 
na p�evážení aut), starší, STK. Cena doho-
dou. Tel. 602 827 860

* P�estavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 
777 962 205

* Prodám �ty�i kusy tém�� nových zim-
ních pneu Firestone 185/60- 14 na plech. 
discích s rozte�í 100. Cena: 3500 K�. �ty-
�i plech. disky 15 palc� na O. Movano, R. 
Master apod. Cena: 2500 K�. �ty�i plech. 

Hledáme aktivní ženyHledáme aktivní ženy
pro prodej 

kvalitních pracích 
prášků pro kojence a alergiky

V místě Vašeho bydliště. Všechny uvedené prací prášky 
jsou od českého výrobce. Zaškolení. Zajímavé provize.

Tel.:  774 834 304

POZOR!!! POZOR!!! 
PRO NOV� OTEV�ENOU POBO�KU 

V NÁCHOD� P�IJMEME 
3-5 SPOLUPRACOVNÍK� NA KOMPLATECI 

FORMULÁ�� PRO OBCHOD A SLUŽBY. 
VÝD�LEK OD 30.000,-K�/M. 

OMEZENÁ NABÍDKA. 

Tel.731733885         

Farma J.K. Houdkovice
PRODEJ 

VYKRMENÝCH HUS
Objednávejte na tel.:

494 662 148 / 603 455 521     

Restaurace Divadelní klub
 v Polici nad Metují
přijme kuchaře přijme kuchaře 

- kuchařku- kuchařku
tel. 774 262 820    

BYTY

* Hledáme ke koupi byt v os. vl. do 850-
tis. s balkónem Náchod�. Platba v hotovosti. 
Tel.: 604 64 61 08
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Sp�chá. Tel: 775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s balko-
nem, 47,19m2 ve 2.NP v Náchod� na Lipím 
naproti hospod�, nájemné 4.000,-K� + inka-
so 1.600,-K�. Tel.: 608 90 30 70
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se.  Tel: 774 777 073
* Pronajmu garsonku s balkonem v Ná-
chod�. Nájem 3000,-K� + inkaso. TEL.:739 
189 694
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, 
33,82m2 v 1NP v Náchod� na Lipím na-
proti hospod�, nájemné:2.900,-K� + inka-
so:1.600,-K�. Tel.:608 90 30 70
* Prodám 2 zd�né byty v Náchod� 2+kk 
a 2+1, oba v OV nedaleko centra po rekon-
strukci, Tel. 608 245 634
* Prodám byt 3+1 v OV, Staré M�sto 
n.M., v �istém upraveném stavu, 58m2, 
balkon, 1.pat., výtah, sklep, park. Bez 
RK.777180197
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk, bal-
kon, 4.patro, výtah, na sídl. u nem., Náchod, 
ihned volný, cena 3.000,- + služby. Tel.: 775 
637 192
* Pronajmu byt 3+1 v centru Hronova, 
po �áste�né rekonstrukci, volný ihned. Cena 
5.000,- + inkaso. Kauce nutná. Tel. 603 264 
549
* Pronajmu byt ve Velkém Po�í�í - 200 m 
od nám�stí, 1+1, 48 m2, nov� zrekonstruo-
aný, plastová okna, nové topení, plovoucí 
podlahy, nová kuchy� + sklokeram.sporák, 
nová koupelna, sprchový kout, nájemné 
4000,-K� + 2500,-K� služby, volný ihned, 
dlouhodob�, tel. 603 49 54 79
* Prodám hezký byt 3+1 v Náchod�. 
TEL.:776 114 975
* Prodám byt 1+kk v Novém M�st� nad 
Metují, p�kný, dobré místo, OV, nová obyv. 
st�na, kuchy�.kout 31 m2, balkon, tel. 776 
56 46 71
* Pronajmu byt 4+1 v RD Kleny u �.Ska-
lice, nájem 8.500,- K� v�etn� energií. RK 
nevolat. Tel. 723 921 983
* Pronajmu garsonku s balkónem v Ná-
chod� na Pražské ulici, 5. NP. Nájemné 
v�etn� všech služeb �iní 5 000,-K�. Kauce 
podmínkou. Tel. 777 602 884
* Prodám DR byt 3+1, Náchod-Branka, 
68m2, 4.patro. RK nevolat, tel.723 921 983
* Prodám družstevní byt 2+1 (54 m2). 
Cena dohodou. RK nevolat! tel. 724 513 
574
* Vym�ním družstevní byt 3+1 za 1+1 s 
doplatkem 250.000 K�. Vše v Náchod�. Tel. 
724 775 055

* PRONAJMU BYT v Novém M�st� 
n.Metují (2+kk, 65m2, po rekonstruk-
ci, slunný se zahrádkou, cihlový d�m). 
Tel:774261361

* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici. Tel 
777 027 664
* Prodám byt v p�ízemí 1+1 (44 m2) v Ja-
rom��i, Jakubské p�edm�stí. Cena 798.000. 
Tel.: 775 061 233.
* Vym�ním za 1+1 s doplatkem nebo pro-
dám rodinný domek v klidné �ásti V.Po�í�í. 
Po rekonstrukci, plastová okna, plyn, nové 
rozvody el. a vody i topení. 605 837673
* Pronajmu byt v p�ízemí 1+1 (44 m2) 
v Jarom��i, Jakubské p�edm�stí. Nájemné 
3.500 K� + 500 služby. Tel.: 775 061 233.
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1(40 met-
r�) s balkónem na sídlišti u nemocnice. Byt 
je situován sm�rem na Staré M�sto. Nájem-
né 4000 K� + inkaso. Tel. 608380686
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra Nácho-
da, nutná kauce, tel. 602 890 915
* Pronajmu 3+1 DB Náchod Plhov, 8500,-
-K� v�.inkasa. Seriozní jednání. TEL.:776 
322 474
* Prodám DB 3+1 81 m2 nadstandard, v 
Náchod�, po rekosntr., 960 tis.K�. RK NE-
VOLAT. TEL.:608 76 17 17
* Pronajmu garsonku s balkonem v No-
vém M�st� n.M. TEL.:737 409 572
* Pronajmu garsoniéru v Hronov�. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodám byt v OV 1+1 s lodžií na Karlov� 
kopci v Náchod�. Tel.773200564

* Pronajmu byt 3+1 v Polici n.Met. 
�áste�n� za�ízený. Volný ihned. 
Tel:605774982.

* Pronajmeme �adový rodinný d�m 5+1 
v �eské Skalici - Zájezd�, garáž, zahrada, 
ÚT. Tel. 736 633 198.

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921

  

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

MD, podnikatele

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

disky 15 palc� na Audi, VW apod. Cena: 
2000 K�. �ty�i kusy tém�� nových zimních 
pneu Barum 175/70-13 na plech.discích s 
rozte�í 100.Cena:2000 K�. �ty�i kusy tém�� 
nových zimních pneu 205/60-16 na plech. 
discích na Renault Espace IV. Cena: 8000 
K�. �ty�i kusy zimních pneu 215/65-15 
na plech. discích Fiat Ulysse, Citroen C8 
nebo Peugeot 807. Cena: 4000 K�. Tel.: 
608380686

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* �ivava krátkosrstá i dlouhosrstá. Krás-
ná malá i odrostlá št��átka ihned k odb�ru. 
O�kovaná a od�ervená. Tel. 603 206 743, 
491 426 680
* Britská krátkosrstá ko�átka s PP. Po-
slední lilový - sv�tle modrý nádherný ko-
courek k odb�ru ihned. Tel. 603 206 743, 
491 426 680
* Britská ko�ata za 1000,-K� - Nabízím 
britská ko�ata za velmi nízkou cenu k od-
b�ru ihned. Ko�i�ky i kocourci �ekají na 
nové pání�ky v krásných barvách. Tel. 
604349838
                                                      

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

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

      p�íjemný vzhled.
 

Info:  PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132

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

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

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

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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Meziměstí-Udržovaný byt 3+1(71 m2) OV v centru města,1.patro, dům zateplen,plast.okna,původní jádro ...................585.000,-Kč
Nové Město n/M-“Březinky“-Několik posl.nových bytů do OV s  balkonem nebo terasou-možnost klient.změn ......24.990,-Kč/m2

Č.Skalice-Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou,3s balkony,sklep,zahrada,klidná část,poblíž centra ..............2.530.000,-Kč
Č.Skalice-Zájezd-Větší udržovaný RD(7+1) s garáží a pozemkem 658 m2 na pěkném a klidném místě.......................2.590.000,-Kč
Náchod-Branka-Nadstandartní zděný byt 3+1(78 m2), s plast.okny, s novým topením,kotlem,rozvody,obklady ........1.599.000,-Kč
Náchod-Staré Něsto-Byt v OV 3+1(64m2) s plast.okny,vybaven nábytkem,možnost dokoupení garáže ...................1.050.000,-Kč
Náchod-Nemocnice-Pěkný byt 3+1 (77m2),s novou koupelnou,WC,s plast.okny a pěkným výhledem ............. 1.040.000,-Kč-Sleva!
Broumov-2 pěkné zděné byty 2+1(celkem 105 m2),po rekonstr.,2 krb.kamna,plast.okna..,zahrada,klidná část .........1.299.000,-Kč
Šonov u Broumova-Pěkný zděný byt 3+1(75 m2) po kompl.rekonstr., s 2 garážemi,s vlast.topením a vodou ..............950.000,-Kč
Č.Skalice-Lhota-Pěkná restaurace(60 osob)-po rekonstr.,s vybavením, sál(200)osob,2NP-5 pokojů,poz.6.096 m2 ......... 2,95 mil.Kč



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

ST�ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

Klempířské a Pokrývačské práce
Kofroň Miloslav   Tel.:737/624 607

� Dodávka a montáž střešních oken VELUX  
� Montáž PVC  folií na balkóny a rovné 
    střechy   
� Konzultace a kalkulace zdarma

� Dodávky a montáž všech druhů 
    střešních materiálů  
� Nátěry plechových a asfaltových krytin   
� Izolace plochých střech

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

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

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

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

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

• servisní prohlídky

• prodej náhradních dílů

• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 

• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

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

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

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

TEL.: 777 152 750

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

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

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

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

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

                                     604 264 708

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

Město Náchod pronajme:
Pražská ul. �p. 236 - volný byt �. 3, vel. 1+2 v 2. NP o vým��e 70,5 m2

Borská ul. �p. 293 - volný byt �. 14, vel. 1+2 ve 5. NP o vým��e 43,7 m2

Francouzská ul. �p.349 - volný byt �.4, vel. 3+1 v 2.NP o vým��e 34,75m2

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

Byt �.3/ �p. 236 - min.výše nájem. 51,60 K�/m2, Uzav�ení kau�ní smlouvy na 25.000,- K�
Byt �.14/ �p. 293 - min.výše nájem. 50,13 K�/m2, Uzav�ení kau�ní smlouvy na 25.000,- K�
Byt �.4/ �p. 349 - min.výše nájem. 50,13 K�/m2, Uzav�ení kau�ní smlouvy na 20.000,- K�

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

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

Výb�rové �ízení
- nájemní byt �p. 236/3 - neotvírat
- nájemní byt �p. 293/14 - neotvírat
- nájemní byt �p. 349/4 - neotvírat
Adresovat na M�Ú Náchod,odbor správy majetku,bytové odd�lení.
Uzáv�rka p�ihlášek: 06.11.2009 do 13,00 hod. Informace tel. 491 405 247, pan Jaroslav Bidlo

Rivet Factory s. r. o., Pekelská 118, 547 01  Náchod

Mladá a dynamicky se rozvíjející spole�nost hledá vhodné uchaze�e 
do svého obchodního týmu na pozici:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: 
��SŠ vzd�lání

��praxe v oboru výhodou
��aktivní p�ístup, zodpov�dnost

��výborné komunika�ní a prezenta�ní schopnosti
��uživatelská znalost PC (MS Of� ce)

���P sk. B – aktivní �idi�

Nabízíme:
��zajímavou práci v mladém dynamickém kolektivu

��p�íjemné pracovní prost�edí
��odpovídající mzdové ohodnocení a bonusy

��nástup ihned nebo dohodou

V p�ípad� zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis 
na e-mail: petra.koudelkova@rivetfactory.com

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Nové M�sto n/M. - prostorný byt 3+1 ve zd�ném dom� velkým balkónem a sklepem ...................................1.260mil. 
Náchod - volné 1-3 kancelá�e u centra...Info v RK,Hronov-pronájem kancelá�í u centra ............................Info v RK
Náchod - RD 3+1 se zahradou o vým��e 835m2 na  klidném míst� nedaleko centra ......................................2.990mil.
Vestec u Lhoty pod Ho�i�kami - chalupa se stodolou, kolnou a zahradou o vým��e 787m2 .............................550tis.
Náchod - B�loves - byt 1+1 v OV s lodžií...790tis., N.M�sto n/M. - zd�ný byt 2+1 v OV ............................1.350mil.
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekonstrukci s pozemkem o vým��e 1 284m2 ..........................3.720mil. 
Hlav�ov u Police n/Met. - býv. prodejna vhodná jako dílna nebo sklad. prostory ................................................650tis.
Náchod - Plhov - slunný byt 2+1 v os. vl. s výhledem do okolí, podlahová pl. je 45,48m2 ................................940tis.
Suchý D�l - pozemek o vým��e 471m2 s výhledem do okolí, vhodný na stavbu chatky ...........................100 000,-K�
Sv�tlá u Ho�i�ek  - RD s pozemky 5 398m2 na klidném míst� u lesa, p�kná lokalita ....................................1.710mil.
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD po moderních úpravách, velmi dobrý stav .................................3.885mil. 
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 200m od lyža�ského vleku .......................................1.270mil.
H�ibojedy - 5km od Dvora Králové nad Labem, RD 3+1 v zapo�até rekonstrukci .................................1.200 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - �adový rodinný d�m 5+1 s garáží, zahradou a zast�ešenou pergolou ............................3.700mil.
Broumov - v�tší RD 2 x 3+1s garáží s velkou udržovanou zahradou o vým��e 5 708m2 ...............................3.630mil.
Dob�any, okr. RK - zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, p�edh��í Orl. hor ...............................................750tis.
Litobo� - pozemek 5 261m2 s výhledem do krajiny na polosamot�, na chatu nebo srub ........................... 280,-K�/m2
	eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé Skalici k bydlení i rekreaci ....................................990 000,-K�
Olešnice v Orl. horách - zd�ný domek se zahradou na klidném míst�,k rekreaci i bydlení ...........................1.250mil.
Velká Bukovina u Chvalkovic - zd�ný domek 4+1 se zahradou o vým��e 1 008m2 ..........................................950tis. 
Verné�ovice - poloroubená chalupa v lokalit� Teplicko - Adršpašs. skal, p�kná p�íroda .......................................450tis. 
Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení ...........................1.750mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� a novostavba RD 5+1 ........................................2.660mil.
Javor u Teplic nad Metují - prostorný d�m vhodný na zbudování 4 - 7 byt. jednotek ...................................1.590mil.

FINANČNÍ CENTRUM
POMOCI V ČR! 

VYHLAŠUJE PŘEDVÁNOČNÍ AKCI
NA SMĚNKY DO 200 000,- KČ! 

BEZ REGISTRŮ! VŠEM! 
STAČÍ JEN OP! VOLEJTE

731817679, 603940082

HLEDÁTE VÁNOČNÍ DÁREK?
 

U NÁS KREDIT. KARTA VISA 
NA 100 000,-KČ!

STAČÍ JEN JEDEN DOKLAD
A 1000,- KČ! BEZ REGISTRŮ

A PŘÍJMŮ

603940082, 731817679



 Naše spole�nost p�sobí v �ad� zemí Evropy a po skon�ení každého 
roku v nich nárokuje vracení tam zaplacených daní z p�idané hodnoty. 
Celý postup je p�itom zna�n� administrativn� i � nan�n� náro�ný, mu-
síme platit místní zástupce, zprost�edkovatele apod. Nyní prob�hlo v 
tisku, že se chystá významné zjednodušení. M�žete se vyjád�it? 

K.H., Hradec Králové
 Ano, je to skute�n� tak, jedná se o rozhodnutí Evropské unie, které 
je pro �eskou republiku závazné. Od roku 2010 tak budou do �eského 
zákona o DPH implementována ustanovení deváté sm�rnice o vracení 
DPH osobám usazeným v jiném �lenském stát� a sm�rnice upravují-

cí formu souhrnného hlášení. Nov� se plátc�m registrovaným k dni v jiném �lenském stát� 
umožní využívat zjednodušené postupy za pomocí moderní technologie.
 Podmínkou pro vrácení dan� v jiném �lenském stát� bude nov� podání žádosti o vrácení 
dan� prost�ednictvím elektronického portálu spravovaného ministerstvem � nancí. P�ístup na 
elektronický portál Vám p�id�lí místn� p�íslušný správce dan� na základ� žádosti. Žádost o 
vrácení dan� budete muset podat vždy nejpozd�ji do 30. zá�í kalendá�ního roku následujícího 
po období pro vrácení dan�. Rozhodnutí o vrácení uvedené dan� Vám bude správce dan� 
povinen doru�it do 4 m�síc� ode dne obdržení žádosti o vrácení dan�.
 Zm�ny se dotknou i souhrnných hlášení, která budou podávána ve form� datové zprávy 
opat�ené uznávaným elektronickým podpisem nebo prost�ednictvím datové schránky ve for-
mátu a struktu�e stanovené správcem dan�.

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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Písemn�: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I�O: 16803175  * Zlom a osvit: UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn�žnou * Podepsané �lánky 
vyjad�ují názory autor� a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za 
cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice �.j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK �R E 11970. e-mail: echo@novinyecho.cz * www.novinyecho.cz

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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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

 Pot�ebovat budeme brambory, Císa�-
skou zeleninovou sm�s, která obsahuje 
mrkev, kv�ták a brokolici, konzervu drce-
ného tu�áka ve vlastní š	áv�, sterilované 
malé sépie, olej, rybí omá�ku - Chin-su, 
solamyl, pep�, s�l a 3 vejce.
 Zapékací mísu vymažeme olejem a po-
kládáme po vrstvách brambory, nakrájené 
na kole�ka, vrstvu zeleniny. Tu�áka smí-
cháme se sépiemi, ochutíme rybí omá�kou 
a vmícháme trochu solamylu. Poté pokla-
deme na zeleninu a opakujeme vrstvu zele-
niny a nakonec vrstvu brambor. Jednotlivé 
vrstvy trochu opep�íme a osolíme, solí še-
t�íme, rybí omá�ka je slaná dost. Mísu p�i-
klopíme a dáme zapékat do trouby. Po 40 
minutách mísu odklopíme a vše zalijeme 
t�emi rozšlehanými vejci. Ješt� 20 minut 
zapékáme. 

Tak a� Vám chutná...
p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
CÍSAŘSKÉ BRAMBORY CÍSAŘSKÉ BRAMBORY 

SE SÉPIEMISE SÉPIEMI
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 Cestovatel Leoš Šimánek p�ipravil pro 
své p�íznivce novou velkoplošnou panora-
matickou live-diashow se šesti projektory 
(viz. snímek). Jejím tématem je RUSKO s 
podtitulem: Zem� plná p�ekvapení. Od Kar-
patu až k Bajkalu - všude tam hledal Leoš 
Šimánek p�irozený zp�sob života tamních 
obyvatel a nedot�enou p�írodu. Zda našel, 
co hledal, se sami m�žete p�esv�d�it na n�-
kterém z mnoha zastaveních jeho turné. Více 
informací na www.leossimanek.cz V našem 
regionu se bude jednat o tato místa a �asy:

��Nové M�sto nad Metují (út) 1.12., 
15.30 a 19.30 hod., Kino 70, B.N�mcové 
720, p�edprodej: M�stský klub, Nerudova 
142, tel. 491 470 358
��Náchod (st), 2.12. 19.00 hod., M�st-
ské divadlo Dr. J.�ížka (Beránek), nám�stí 
TGM 74, p�edprodej: Informa�ní a cestovní 
centrum, Kamenice 144, tel. 491 420 420
��Hronov (�t) 3.12., 19.00 hod., Jirásko-
vo divadlo, Nám�stí �s.Armády 500, p�ed-
prodej: M�stské kulturní st�edisko, Nám�stí
�s.armády 500, tel. 491 483 646
��	ervený Kostelec (pá) 4.12. 15.30 a 
19.30 hod., Divadlo J.K.Tyla, Komenského 
537, p�edprodej: Prodejna tabáku Dali, So-
kolská 26, tel. 491 463 174

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

RUSKO OČIMA RUSKO OČIMA 
LEOŠE ŠIMÁNKALEOŠE ŠIMÁNKA

Squash centrum Náchod
tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod     

HRAJTE TE�!HRAJTE TE�!
Pracujte pozd�ji...Pracujte pozd�ji...


