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GARÁŽOVÁ VRATA

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ  
LIKVIDACE ZÁSOB

 DOPRAVA ZDARMA
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

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

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy
ANGLIČTINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

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

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

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

Nezvolili jsme potemn�lé no�ní snímky náchodského sídlišt� SUN 
jako doprovod k textu náhodou. Navzdory tomu, že zdejší názvy ulic 
hý�í barvami jako Modrá, Duhová, R�žová, Okrová... není zrovna 
tato lokalita m�sta Náchoda jednou z atraktivních oblastí pro život. 
Problematické parkování, nízká úrove� infrastruktury, zvýšená kri-
minalita a další faktory jsou nálepkami, které tuto obytnou zónu 
nej�ast�ji charakterizují v o�ích obyvatel okresní metropole. P�esto 
se objevil plán s pon�kud dlouhý názvem „Integrovaný plán rozvo-
je Náchoda - problémová zóna u nemocnice“, který by mohl mnohé 
zm�nit. Ke krátkému rozhovoru jsme p�izvala Mirka Bráta, �lena ná-
chodského zastupitelstva. 
* Mirku, tak co vlastn� ten dlouhý název ve zkratce znamená? 
- Plán, který jsi citovala, znamená, že m�sto Náchod hodlá využít de-
sítek milion� korun ze strukturálních fond� a pro sídlišt� SUN mno-
ho dobrého ud�lat. Jedná se zejména o snahu revitalizovat ve�ejná 
prostranství, regenerovat obytné domy, zlepšit sídlištní komunikace, 
vytvo�it oddychové zóny apod. 
* Opravdu je na tom sídlišt� tak špatn�? 
- S tvojí úvodní charakteristikou se shodla i zevrubná analýza z Cen-
tra evropského plánování, která byla p�edložena náchodským zastu-
pitel�m. Analýza dokonce ozna�uje sídlišt� SUN, kde mimochodem 
bydlí desetina náchodské populace, za deprivovanou oblast, kde je 

nízká cena nemovitostí, špatná úrove� ve�ejných služeb, pro-
blémy národnostního a sociáln� - spole�enského charakteru, 

nevyhovující kontejnerová stání na odpad, snížená hygienická norma 
venkovních prostor. Je zde zna�ná koncentrace obyvatel: 615 lidí na 
jeden kilometr �tvere�ný. Jen pro srovnání, náchodský pr�m�r je de-
setkrát nižší. 
* Vím, že p�edevším parkování je zde velmi problematické... 
- To je velmi slabý výraz. P�vodn� bylo sídlišt� projektováno tak, že 
se po�ítalo s mén� než jedním parkovacím místem na jednu bytovou 
jednotku. Takový údaj snad sta�í... Auta obklopují domy takovým 
zp�sobem, že se lze obávat n�jaké výjime�né situace. Nap�íklad, po-
kud by se v p�ípad� požáru výškového domu m�la na místo dostat 
hasi�ská technika. 
* A co ony problémy národnostního a sociáln� spole�enského cha-
rakteru? 
- Ocitoval bych analýzu, ve které se nap�íklad �íká, že v rámci sídlišt� 
žijí enklávy ob�an�, kte�í zde zp�sobují zvýšenou hlu�nost a snižují 
hygienickou normu venkovních prostor. 
* Co vlastn� ten plán s dlouhým názvem sídlišti p�inese? 

- Domnívám se, že primárn� je nutné zlepšit celou oblast, zkvalitnit ji pro život, ud�lat ji bez-
pe�n�jší. Regenerovat a opravit tamní domy. Tím se stane sídlišt� SUN více atraktivní oblastí 
pro život, zastaví se migrace obyvatel, vytvo�í se prost�edí normální sídlištní komunity, které 
bude eliminovat další negativní faktory. Jinak bude SUN stále jen p�estupní stanicí, kde hodn� 
lidí z�stane jen tak dlouho, jak bude bezpodmíne�n� muset. 

 za odpov�di pod�kovala La�ka Škodová (foto ECHO)

ŠANCE PRO SÍDLIŠTĚŠANCE PRO SÍDLIŠTĚ

„NÁCHODSKÁ PROBLÉMOVÁ ZÓNA U NEMOCNICE“„NÁCHODSKÁ PROBLÉMOVÁ ZÓNA U NEMOCNICE“

ANEB

AK�NÍ CENY MY�EK
SPORÁK� i PRA�EK

„Ob�anské sdružení „Za obchvat �eské Skalice“
„Ob�anský protest za dokon�ení  obchvatu m�sta �eská Skalice silnicí I/33“ se uskute�ní dne 29.ledna 2009 na Husov� nám�stí u 
kašny v 16 hodin v �eské Skalici. Zveme všechny ob�any m�sta i celého okolí k ú�asti na protestním shromážd�ní a uzav�ení silnice. 

Výbor OS za obchvat.



P�J�KY - HYPOTÉKYP�J�KY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
p�j�ky až do 300.000,- 

bez ru�itele
P�e� nancování drahých úv�r� a karet 

nap�. 200.000,- od 3.500,- K�/m�s.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úv�r až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na ú�tu
Do 50.000,- bez potvrzení o p�íjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod

P�ijmeme 
zam�stnance do skladu

plošného materiálu v Náchod�.
Požadavky: 

� minimáln� vyu�en 
� pr�kaz �idi�e VZV výhodou 

� znalost práce s formátovací pilou
� zájem o vykonávanou práci

� Nástup možný ihned.

V p�ípad� zájmu volejte 491 424 115 
nebo osobn� ve � rm� 

Truhlá�ské pot�eby Pražák

Provádíme práce
� sádrokartoná�ské
   Komplet p�dní vestavby
� tesa�ské
� pokrýva�ské
   v�etn� dodávky materiálu
TEL.: 602 827 860

PŮJČKA
skoro pro každého
do výše 160 tisíc.
Tel: 732 635 109

 

   Francouzská gastronomie je nade vší pochybnost mezi gurmány tou nejproslu-
lejší. Není proto náhodou, že práv� ona zahajuje naše putování po státech EU. 
Historie francouzského kucha�ského v�hlasu spadá do dávných �as�. Venkované 
se v dob� nouze nau�ili upravovat šneky, žáby, produkty mo�e a všemožné plodi-
ny. Díky zem�pisným objev�m se na stoly dostaly nové suroviny a ko�ení, t�eba i 
jahody nebo �okoláda. To však nesta�ilo a kucha�i ve službách šlechty se p�edhá-
n�li, kdo hosty n��ím novým p�ekvapí. Tak došlo ke gastronomickým „objev�m“ 
pala�inek, majonézy, bešamelové omá�ky, paštik �i galantin. Do kuliná�ských 
d�jin se zapsala taková jména, jako jsou Brillant- Savarin, Pallaprat,
Etienne. Hotelová gastronomie se za�ala vyvíjet pozd�ji, hlavn� po francouzské 
revoluci.
   Nejvyhlášen�jším krajem gurmán� je ve Francii Burgundsko. Práv� zde najde-
te nejvíce špi�kových restaurací, kde m�žete ochutnat r�zné speciality, upravené 
podle nejnov�jších gastronomických trend�. Nesmíme však zapomenout na to nej-
d�ležit�jší, co nás odlišuje. Francouzi zásadn� p�i jídle nepospíchají, um�jí si v 
klidu vychutnat každý pokrm, díky dostatku �asu nezapomínají ani na p�edkrmy 
�i dezerty. Inspirace i pro nás, co �íkáte? (recept francouzské kuchyn� hledejte na 
stránkách www.novinyecho.cz) seriál p�ipravuje: St�ední škola hotelnictví a pod-
nikání S�MSD,                 Hronov, s.r.o., www.hshronov.cz

Hv�zdy 
na talí�i

* VYHODNOCENÍ ÚVĚRU ZDARMA
* NEJDEME DO REGISTRU

- 100.000 Kč za 1.600 Kč/měs
- nebankovní půjčky pro každého

- bez prokazování příjmů
- nejnižší úrok v ČR

- půjčky i pro nezaměstnané 
a ženy na MD

TEL.: 736 258 971
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   Ohe� je dobrý sluha, ale když se vymkne kontrole, m�že se b�hem chvíle z n�ho 
stát velmi zlý pán, který m�že spolykat majetek v  hodnot� n�kolika milion� a 
ohrozit i naše životy.
Ohe� ke svému životu pot�ebuje vždy t�i faktory. P�edevším musí mít volný p�ístup 
k ho�lavým p�edm�t�m. T�ch je však okolo nás dost a proto musíme ohe� bedliv� 
hlídat, aby se k nim, mimo prostor, který mu vymezíme, nedostal. Také druhá pod-
mínka kterou ohe� pot�ebuje - kyslík, je všude okolo nás. Tyto dva faktory ho�ení jsou 
tém�� vždy stále spolu a sta�í, aby se k  nim p�idal ten t�etí a to zápalný zdroj a ohe� 
tak získá prosto pro sv�j rozvoj. Zápalným zdrojem p�i tom nemusí být jen otev�ený 
plamen ze sirky �i zapalova�. Stejn� dob�e dokáže zapálit i nedopalek cigarety, žhnoucí 
uhlík, blesk, jiskry odletující od brusky nebo jisk�ení mezi kontakty vypína�e, �i jen 
vyšší teplota. Pokud jen chvíli budou tyto t�i faktory bez dohledu, m�že vzplanout 
ohe�, který se b�hem chvíle dokáže zm�nit v ni�ivý požár. Na jeho zkrocení jsou cvi-
�eni hasi�i. Ti profesionální jsou p�ipravení k okamžitému výjezdu v�tšinou jen ve 
t�ech m�stech bývalých okres�. V našem okolí to je Velké Po�í�í, Jarom��, Broumov, 
Dobruška, Rychnov. V ostatních m�stech a vesnicích jsou dobrovolní hasi�i, kte�í k 
výjezdu pot�ebují víc �asu. Málo kde je tedy možný dojezd hasi�� v prvních 5 až 
10 minutách od vzniku požáru, kdy je zásah nejú�inn�jší. Pokud se tedy n�kdy na 
nachomítnete u za�ínajícího požáru ne�ekejte na p�íjezd hasi�� ne�inn�. Každá minuta 
zpožd�ní hasebních prací se m�že prom�nit v mnohatisícovou škodu. Pokuste se ohni 
vyrvat ze spáru jednu ze t�í výše zmín�ných podmínek ho�ení. �asto sta�í jen vypnout 
p�ívod plynu, z místnosti vynést nebo vystrkat ho�ící p�edm�t, p�ikrýt ho�ící materiály 
neprodyšnou látkou nebo ho�ící materiál zchladit. Ke zdolání malého požáru nám m�že 
posta�it t�eba kbelík vody nebo i jen láhev piva. Pokud se �as rozvoje promešká možná 
k uhašení už nebude sta�it ani cisterna. P�i hašení však bu�te rozvážní, aby jste neo-
hrozili své zdraví nap�íklad zplodinami ho�ení. Váš život je jist� cenn�jší než ohrožený 
materiál �i budova. Bu�te d�slednými krotiteli ohn�. Ohni musíte porou�et vy, ne on 
vám.                                                                                                                       P�ibyl

Musíme být d�slední krotitelé

FRANCOUZSKÁ INSPIRACE

POTŘEBUJETE PENÍZE 

A NEPŮJČILI VÁM 

V BANCE?

   Zápis žáků do 1.ročníku
Školní rok 2009/2010

Kde ? Základní škola a Mateřská škola 
Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461

Kdy ? 09.02.2009 08.00 hod. - 17.00 hod. ve sborovně školy
      13.02.2009 08.00 hod. - 17.00 hod. ve sborovně školy
      14.02.2009 07.00 hod. - 14.00 hod. ve sborovně školy

Zápis je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rodiče přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.

Kontakt: 491 422 910, 491 520 435

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Město Náchod vyhlašuje výběrové řízení 

NA PRONÁJEM RESTAURACE 
Na koupališti v Náchodě, včetně kiosku v přízemí  objektu.

Prohlídka objektu je možná po dohodě na telefonu 491 405 237.
Minimální cena měsíčního nájmu je stanovena na 5.000,- Kč. 

Informace o podmínkách výběrového řízení: na úřední desce MěÚ Náchod, 
na internetové adrese www.mestonachod.cz, 

nebo na telefonu 491 405 237.
Uzávěrka přihlášek je dne 13.2.2009 ve 13 hod.

TURISTICKÉ VELETRHY
   V termínu od 15. do 18. ledna se v Brn� uskute�nil 19. veletrh pr�myslu cestovního ruchu 
GO a 18. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR. Samoz�ejm� 
zde nechyb�la ani prezentace náchodské Branky.                                                                  (r)



WWW.MARENOSTRUM.CZ

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 � vestavěné skříně � renovace dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Základní škola, 
Náchod, 

Komenského 
425

Vás zve k návšt�v� školy.

Den
otev�ených dve�í

se pro všechny zájemce bude ko-
nat v úterý 10. února od 8:00 do 
16:00 hodin v Sokolské ulici.Bu-
doucí prv�á�ky a jejich rodi�e bude 
jist� zajímat vybavení budovy, den-
ní režim, výuka, školní družina i 
školní jídelna.

ZIMNÍ SOUTĚŽ S HYPERNOVOUZIMNÍ SOUTĚŽ S HYPERNOVOU
22.1. - 1.3.200922.1. - 1.3.2009

+ TELEVIZE LCD+ TELEVIZE LCD
+ DVD PŘEHRÁVAČ+ DVD PŘEHRÁVAČ

+ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA+ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
+ RADIOMAGNETOFON S CD+ RADIOMAGNETOFON S CD

+ DIGITÁLNÍ BUDÍK+ DIGITÁLNÍ BUDÍK
+ ČAJOVÝ SEVIS+ ČAJOVÝ SEVIS

+ MULTIPACK PIVA+ MULTIPACK PIVA
A DALŠÍ SUPER CENY!A DALŠÍ SUPER CENY!

PRAVIDLA SOUTĚŽE OBDRŽÍTE NA LETÁČCÍCH
V HYPERNOVĚ NÁCHOD

S NEJDELŠÍ ÚČTENKOUS NEJDELŠÍ ÚČTENKOU
VYHRAJTE

SUPER CENY

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

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... I.
Nová rubrika našich novin, která vzniká ve spolupráci s  panem  
Ji�ím Volhejnem z Autoškoly Náchod, má za cíl p�edevším upo-
zornit na základní právní aspekty pohybu motorových vozidel 
po pozemních komunikacích. Cíle jsou jasné: Bezpe�ný návrat 
z cest i šet�ení vaší pen�ženky b�hem setkání s dopravní policií. 
�ím bychom mohli za�ít, pane Volhejne? Ur�it� tím, jak správn� 
a bezpe�n� p�epravovat ve vozidle d�ti. Základním pravidlem je, 
že na sedadle s bezpe�nostním pásem musí být dít� tímto pásem 
upevn�no, p�ípadn� musí být umíst�no v d�tské seda�ce. Pokud 
však používáte vozidlo bez pás� nebo autoseda�ky, nesmíte tam 
v�bec vozit d�ti mladší t�í let v�ku. A jak má taková autoseda�ka 
vypadat? Musí být zejména schválená. Autoseda�ky se vyráb�jí v 
r�zných typech až do hmotnosti dít�te 36 kg a výšky 150 cm. Pokud máte již v�tší d�ti, než 
jsou tato kritéria, p�ipoutáte je pouze bezpe�nostním pásem. A co d�ti na sedadle spolujezdce, 
pane Volhejne? Na sedadle vedle �idi�e nesmíte vozit d�ti �elem proti sm�ru jízdy, se zapnu-
tým airbagem. Týká se to autoseda�ek typu „vají�ko“. Vezete - li d�ti v jiném typu autose-
da�ky, dívají se stejným sm�rem jako �idi� a též airbag m�že být zapnutý. A když vezu více 
d�tí? Potom nezapome�te, že m�žete vozit jen tolik d�tí, kolik má auto bezpe�nostních pás�. 
(s úsm�vem) V žádném p�ípad� se nepokoušejte schovávat p�ebyte�né d�ti n�kde v kufru. 
D�ležitá pro n�které po�etn�jší rodiny bude informace, která se týká autoseda�ek na zadním 
sedadle. Pokud máte již na zadním sedadle umíst�né dv� autoseda�ky a nedostatek prostoru 
neumož�uje instalovat t�etí autoseda�ku, potom lze t�etí dít� (které je starší 3 let, ale menší 
než 150 cm) p�ipoutat pouze bezpe�nostním pásem.                       www.autoskolanachod.cz

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO



*  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  *
* Rodina hledá pronájem bytu 3 + 1 v RD v Ná-
chod�. Jen solidní jednání. tel.603 938 245
* Pronajmu garzonieru v Hronov�. Tel. 608 66 
77 30
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, 31 m2 ve 
2.NP v Náchod� na Lipí naproti hospod�, nájemné 
+ zál.energie 5.100,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Koupím byt Hronov a okolí. Tel. 604 733 160
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk v Náchod�, 31 
m2, ve 2.NP poblíž centra. Nájemné + zál.energie 
5.100,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronov�. Tel. 608 
11 00 41
* Dlouhodob� pronajmu nadstardartn� vyba-
vený byt v R.D.v Novém M�st� nad Metují v 
klidné lokalit� 3+1(100 m2), po celkové rekon-
strukci, pln� vybaven, koberce, ložnice, kuchy�-
ská linka, sklokeramická deska, trouba, my�ka, 
lednice, pra�ka, sedací souprava, TV, satelit, in-
ternet, balkon, parkovací stání, sb�r komunálního 
odpadu, volný od 02/2009. Cena v�etn� energie 
10.200,-K� m�sí�n�. Tel:608 113 444

* Pronajmu dlouhodob� nadstand.slunný byt 
3+1, 105 m2 po kompl.rekonstrukci v RD ve Vyso-
ké Srbské, nájem 5500,-K�. TEL.: 608 90 30 70
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, blízko cen-
tra, po �ást.rekonstr., celkové zateplení, plast.okna 
atd. Cena dohodou. TEL.:604 611 468 po celý den
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� R�žová ul., kuch.
linka. Nájemné 8500,-K� v�.inkasa. Vratná kauce 
15tis.K�. TEL.:739 578 943
* Hledám podnájem bytu 3+1 v Náchod� nebo 
blízkém okolí. Možnost nast�hování co nejd�íve. 
Tel:606 134 305
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - poblíž centra. 
Volný od zá�í 2008. Tel. 732 971 065
* Prodám 1+kk 32 m2 v Hronov�, zd�ný, nová 
koupelna + kuchy�. Cena 540.000 K�. Tel. 777 
038 022
* Pronajmu byt 2+1 v centru HK. TEL.:491 424 999
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici a byt 3+1 v 
Trutnov�. TEL.:491 427 880, 777 027 664
* Prodám v Náchod� na B�loveské ul.- �áste�.
rekonstr. byt 4+1 (90 m2) v OV, nutno vid�t, ihned 
volný. Cena 1 750 000,-K�. Tel. 774 329 994 - v 
p�ípad� zájmu zajistím � nacování!
* Nabízíme Vám prodej p�kného prostorného 
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 veškerá ob�anská vyba-
venost cena 890.000K�. Tel: 773 268 500,775 061 
233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Jarom��i, nájemné 3500,-
K� + inkaso. TEL.:775 061 233
* Prodám družstevní byt 1+1 /44 m/2 / s vlastním 
balkonem a koupelnou s vanou upravený na 2 + 
kk.byt je velice slunný, 2.poschodí u nemocnice 
v klidné �ásti Náchoda. Cena 695 tisíc. TEL.:739 
282 487
* Dlouhodobý pronájem renovované �áste�n� za-
�ízené garzonky v B�loveské ul. v Náchod�. Nižší 
nájem. Kauce. Tel. 731 033 040 po 18. hod.
* Prodáme nadstandardní byt 3+kk (80 m2), vý-
tah, V. podlaží v Okrové ul. v Náchod�. Tel. 604 
45 80 10
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+kk, v Novém 
M�st� nad Metují -Kr�ín�. Tel. 603 311 685
* Nabízím pronájem samostat.pokoje s p�íslu-
šenstvím a zvláštním vchodem, za�ízený, RD v 
Náchod�. TEL.:491 428 024
* DLOUHODOB� pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém M�st� nad Metují. Byt je zateplen, plastová 
okna. P�i nástupu kauce. Byt je volný ihned. Tel: 
608 323 373
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra Náchoda, volný 
ihned, nutná kauce. Tel.602890915
* Pronajmu 3 místnosti v RD - Velké Po�í�í. 
TEL.:731 78 22 04
* Prodám byt 2+1 v OV ve starším cihlovém 
dom� (družstvo vlastník�) v Ústí u Staré Paky. K 
bytu pat�í �ást sklep�, p�dního prostoru a pozem-
ku. P�íroda, kopce, lesy, �eka, vlakové i autobuso-
vá zastávka. Vhodné pro stálé bydlení i k rekreaci. 
Cena 500.000 K�. Byt je zatím obsazen bez nájem-
ní smlouvy. Tel. 728 668 110, 733 573 536

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
� Žádné poplatky
� Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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

608103810, 606270421

Pronajmeme obchodní prostory Pronajmeme obchodní prostory 
v centru Náchodav centru Náchoda
120 m2 - 1.patro120 m2 - 1.patro
TEL.:602 462 397TEL.:602 462 397

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

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

Přijmu
asistentky/ty 

do obchodní kanceláře 
v Náchodě. 

Informace
na tel.: 777 345 132 

PO-PÁ

NEBANKOVNÍ
ÚV�RY, P�J�KY

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

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

491 421 711 

AKCE AKCE 
NOVÉ ZA STARÉNOVÉ ZA STARÉ

staré p�ivezete, nové odvezete,
staré p�ivezete, nové odvezete,

zbytek doplatítezbytek doplatíte

VELKÝ POSEZÓNNÍ VÝPRODEJVELKÝ POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ

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

www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 2+KK, 47 m2, OV/B/L/4. pat-
ro, Hradec Králové, novostavba.

� Cena 2.700.000 Kč.
* Prodej bytu 2+KK, 6O m2, DV/B/2. patro, 
bezbarierový,Hradec Králové,novostavba.

� Cena 2.700.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 27 m2, OV/B/3. patro, 
Náchod.Volný ihned.        � Cena 660.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro,  
Jaroměř, po rekonstrukci. 

� Cena 1.510.000 Kč
* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV/B/3. patro, 
Dvůr Kr.n.L., v dobrém stavu. 

� Cena 1.500.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, Náchod po re-
konstrukci.                     � Cena 1.050.000 Kč.
* Prodej bytu 2+kk, 44m2, DV/L/2.patro, Ná-
chod-SUN, po rekonstrukci.Volný ihned. 

� Cena 920.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 30m2, DV/B/6..patro,v 
centru Náchoda,po rekonstrukci,cena včetně 
zařízení.                         � Cena 1.060.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.                           � Cena 4.450.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce 
Bezděkov, po rekonstrukci. Cena vč. vybavení.       

� Cena 1.800.000 Kč.
* Prodej staveb. pozemku Náchod-Klí-
nek, svažitý, plocha 1640 m2.

� Cena 1.380.000 Kč.
* Prodej pozemku pro výstavbu RD, Náchod-
Klínek – plocha 11901 m2. 
                                            � Cena 580 Kč/m2

* Prodej apartmánů 1+kk,2+kk a 2+kk me-
zonet v Peci pod Sněžkou. Bližší informace 
v kanceláři.

Pobočka Náchod:
lsramarova@orangeconstruction.cz

tel. 775 972 763
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

SEZNÁMENÍ

* Žena 168/63 hledá p�ítele - neku�áka do 70 let. Zá-
liby: kolo, houby, va�ení, kultura. Tel. 777 646 002
* Jmenuji se Lucinka, bude mi 12 let a bydlím v 
Náchod� 3 m�síce. Moc jsem si k vánoc�m p�ála 
poznat maminku, protože ji nemám. Ale nesplnilo 
se mi to. Tak hledám hezkou, hodnou, usm�vavou 
maminku a pro tátu (42 let) kamarádku. D�kuji Lu-
cinka. TEL.:606 709 231

BYTY

* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� a byt 3+1 v �eské 
Skalici. TEL.:491 427 880, 777 027 664
* Pronajmeme byt 2+kk na SUN v Náchod�. Vol-
ný ihned. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Koupím byt s dluhem, p�ed vyst�hováním, 
právní vadou, nebo nevypo�ádaná manželství. 
TEL.:604 206 419
* Pronajmu byt 3+1 poblíž centra Náchoda. 
Byt po rekonstrukci,plastová okna. Pronájem a 
kauce dle dohody. Tel.:733 688 046 !!Volný k 
nast�hování !!
* Pronajmu nov� zrekontr.byt 1+1 v centru 
Náchoda, náj. 2800,-+ inkaso, kauce 5 tis.K�. 
TEL.:77 44 99 773, 724 823 687

* Pronajmu dlouhodob� byt v os.vl. 2+kk 37 m2 
poblíž centra v Náchod�. Nájem 3800 + inkaso. 
Tel. 608 90 30 70
* Prodám byt 3+1 Nové M�sto n.Met. centrum 
OV �áste�n� za�ízený, cihlový, nová kuchy�, kotel 
+ boiler RK NE!! TEL.: 775 562 324
* Pronajmu dlouhodob�  nadstad. byt 3+1, 95 
m2 v zrekonstr. RD s p�knou zahradou v B�ezové 
u Broumova. Možno spoluužívat i další prostory - 
dílnu, halu, p�du, sklep. Nájem 5000 K�. Tel. 608 
90 30 70
* Prodám byt v Hronov� 2+1, cena 1.600.000 K�. 
Tel. 604 843 082 nebo 007 915 203 55 49

NEMOVITOSTI

* Koupíme býv. zem. usedlost s pozemkem 
cca 4-5000 m2 do 2,8mil. k nast�hování okr. 
NA,TU,RK. Tel.: 608 883 012
* Koupím garáž v Náchod�. TEL.:776 554 431
* Koupím menší RD nebo chatu (k celoro�nímu 
obývání) nebo menší garsonku, v okresech Ná-
chod, Rychnov, Trutnov, Hradec Králové - možno i 
okolí Broumova, Nabídn�te na tel. 721 782 012
* Nabídn�te ke koupi chati�ku se zahrádkou v 
okolí Náchoda do 300tis. Tel.773 55 90 14

* Prodám v Doubravici RD 2+kk - splach.WC, 
koupelna, sklípek, stodola,poz.450 m2, 2 km od 
Rozkoše. Cena 750 tis.K�. TEL.:608 245 634
* Sháníme RD ve Velkém Po�í�í, Hronov� a okolí, 
cena dle stavu. Tel.: 608 667 734
* Hledám majitele chaty - chalupy pro týdenní 
rekrea�ní pobyty. Tel. 602 810 210.
* Hledáme chalupu se svahem na lyžování Brou-
movsko. Tel.: 777 638 525
* Prodám RD v Polici nad Metují - P�kov�- Cel-
ková vým�ra 828 m2, ÚT, kombinovaný kotel, v 
blízkosti Ostaš, Broumovské st�ny - p�kná poloha. 
Cena 1 300 000,-K�. Tel. 605 758 294
* Koupíme RD v Náchod� a blízkém okolí s 1-3 
byt. jednotkami. Rychlá platba. Tel.:608 88 30 12
* Prodám nájemní d�m v Hronov�,který se na-
chází v blízkosti Plusu a centra m�sta Hronov.Je-
den byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu ur�i-
tou a druhý byt o velikosti 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
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K�. TEL.:775 061 
233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.K�. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jarom��i 5+kk, cena 2,6 mil.K�. 
TEL.: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
* 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 garáž v Novém M�st� n. Met. u slévár-
ny, 31m, 160 tis., tel: 602 280 857
* Prodám RD v Dolní Radechové. TEL.:739 
416 805 a �adový d�m ve Studnicích u Náchoda. 
TEL.:605 980 739 volat po 17.hod, RK NEVOLAT
* Koupím byt nebo domek - Hronov, Náchod, 
�.Skalice, �.Kostelec nebo Nové M�sto nad M.. 
Cenu respektuji, RK nevolat! Tel. 723 735 740
* Prodám t�etinový podíl cihlového �inžovního 
domu v centru Náchoda. V dom� je celkem 5 byt� 
a ke t�etinovému vlastnictví náleží také právo uží-
vání bytu 2+1 ve III.
poschodí domu a podíl na zisku z nájemného ze 
dvou byt�. Cena: 1.650.000,- K� tel.�. 606951546
* Hledáme k pronájmu rodinný domek nejlépe 
se zahradou. Jsme rodina s malými d�tmi.Za na-
bídky p�edem d�kujeme.TEL.:776 221 118

* Prodám zem�d�lské pozemky v Horních Tepli-
cích cca 4 ha.  Cena k jednání. Tel.�. 606951546
* Koupím nový RD v Náchod� a blízkém okolí 
se zahradou do 4. mil. K�. Platba v hotovosti. Tel.: 
608 88 30 12

PRODEJ

* Prodám patrovou postel s úložným prostorem, 
90x200 cm, barva sv�tlé d�evo, cena 4000 K�. tel. 
774 955 949
* Prodám vykrmené vep�e - ve váze cca 120 kg, 
cena dohodou, tel. 491 424 754
* Prodám suché štípané palivové d�evo - vázané 
v kolech. Tel. 604 84 41 42
* Prodám velkou klec na hlodavce s p�íslušen-
stvím 250,-K�. TEL.: 776 727 901
* Prodám pe�í - 1 pe�ina, 2 polštá�e, mrazák 450 
l, rohovou lavici - sv�tlá koženka, obývací st�na 
400x255 cm - sv�tlá s tmavým. Z d�vodu st�hová-
ní, cena dohodou. TEL.:721 961 636
* Prodám pšenici, 300 K�/q. Kramolna - Lhotky. 
Tel. 491 426 804
* Dve�e a okna plastová, bílá a hn�dá, nová z ne-
uskute�n�né stavby. Levn�, dopravu zajistím zdar-
ma. Tel: 777106709
* SUPER CENA! Prodám novou, nepoužívanou 
sn�hovou frézu typ TORO 828 LE, b�žná cena 
62 tis.K�, NYNÍ 30 tis.K�. - el. i ru�ní startování, 
6 rychlostí, délka odhozu sn�hu 14 m. TEL.:602 
145 222

KOUP�

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v ja-
kémkoliv stavu i p�íslušenství. Slušné jednání plat-
ba v hotovosti. Tel. 603 549 451
* Koupím carv.lyže s vázáním 150 až 160cm. 
Cena do 1000K� Tel.: 737 464 170
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodin-
ky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P�ijmeme muže, ženy na distribuci knih. Výd�-
lek 20-30.000 K�. Tel. 777 803 359
* P�ijmu asistentku na 2-3 hod. denn� PC-IN-
TERNET-WORD. Jen z Náchodska. e-mail: atrk@
email.cz
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 6000,-
K�/týden. TEL.:603 731 609
* Pracovní p�íležitost - práce z domova: www.
internetjobcz/1 - lze na hlavní i vedl.�innost
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S ADRE-
SOU na tel:732635109

R�ZNÉ

* ANGLI	TINA, ŠPAN�LŠTINA - soukr. výuka v 
Náchod�. Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 737 877 468
* Prosím paní Soukupovou z Náchoda, aby se ozvala 
ohledn� 7 m�sí�ní feny n�m. ov�áka BRITY. Ztratila 
jsem kontakt. Tel. 776 064 410
* Neškodíte sob� a d�tem nevhodným umíst�ním 
postelí ve vašem dom� �i byt�? Pomohu vám. Najdu 
geopatogenní zóny a navrhnu optimální �ešení. Tel. 
777 824 739 ve�er

* Pianino PETROF. Daruji za odvoz, nenalad�né, 
stá�í nezjišt�no. Náchod. tel.774 938 939

NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, 

DOMKY
na pozemní digitální vysílání 

profi digitální sestavy pro terestrální a 
satelitní p�íjem do STA (technologie 
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), pro-
jekty, rekonstrukce stávajících systém�, 
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

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P�ÍJEM CS LINK, 

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

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 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

Terapeut tradiční 
čínské medicíny 

v Náchodě.
Kontakt:

TCM POINT - Hotel Vyhlídka
Náchod

tel.603 257 873
e-mail:info@tcm-point.cz

www.tradicni-cinska-medicina.cz

* www.hubnete.cz/vrbata
* Pronajmu v�tší garáž v Polici N.M., Ostašská ul, 
volná od 1.2.2009. Tel. 607 550 227
* Hlídání d�tí (i v noci) - ped. vzd�lání, dlouhodobá 
praxe, úklid domácností, žehlení - pracovitost, bezú-
honnost, zdravotní pr�kaz. Tel. 739 955 796

AUTO-MOTO

* Prodám RENAULT MEGANE r.v.1998, naj 92 
tis.km, v dobrém stavu. 45 tis.K�. TEL.:739 416 805
* Na ŠKODA 100, 1000 MB, 110 R Cupé koupím 
podlahu i jiné nové díly. Platí stále. TEL.:776 166 
328, 491 426 791
* Prodám FORD FIESTA 1,3, r.v. 96, p�tidvé�ová, 
barva modrá, elektrony kola + 4 zimní kola, cena 
35.000 K�. P�evod zaplatím. Tel. 777 966 141

DOMÁCÍ MAZLÍ	CI

* Prodám �istokrev.št�n� zlatého retrívra. 
Tel.737 221 189
* Daruji št�n� fenku 4 m�s. syrský vilteriér, jen 
do dobrých rukou. Tel. 776 684 920 



Squash Centrum Náchod
tel. 602 886 577

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

PŘIJME 
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 

� SŠ  
� Flexibilita, spolehlivost 

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

Pracovník 
technické kontroly

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

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

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

Svatební  Svatební  fotografiefotografie
Mirek Mirek 
BrátBrát

www.fobra.crd.czwww.fobra.crd.cz ,  , Tel.: 604 867 052Tel.: 604 867 052

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%  
� Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

pro� l-bez ocelových výztuh 
-vyvinuto v leteckém pr�myslu 

-vyvinuto v leteckém pr�myslu a F1                               
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

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.

ricochet + squash 
+ stolní tenis

TOTÁLNÍ LIKVIDACE ZÁSOB VAŠICH PŘEBYTEČNÝCH KALORIÍ!

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  

P�ibyslav u Nového M�sta n/Met. - stylová poloroub. chalupa s výhledem do okolí ..............................485 000,-K�
Horní Radechová - velký zd�ný d�m vhodný k víceú�elovému využití s poz. 1 565m2 .......................3.800 000,-K� 
Náchod - po rekonstr. DB 2+1 na Plhov�...........950 000,-K� a pronájem bytu 1+1, 52m2 ...................4 000,-K�/m�s.
Hronov - RD na rekonstrukci 3+1 s možností další p�dní vestavby a zahradou 534m2..........................1.590 000,-K�
Náchod - byt 3+1 v OV, ul.Bílá .....................................................................................................................1.350 000,-K�
Nové M�sto n/M. - byt 1+kk v OV ..................................................................................................................765 000,-K�
Studnice u Náchoda - �RD 3+1,garáží............1.990 000,- a zd�ný domek k bydlení i rekreaci ..............490 000,-K� 
Dolní Radechová RD 4+kk na dob�e p�ístupném míst� se zahradou o vým��e 1 274m2 .......................1.550 000,-K�
Náchod - RD nedaleko centra se byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání .....................................2.880 000,-K�
Velké Po�í�í - velký zd�ný d�m u hl.cesty s velkou dílnou (98m2), kolnou,garáží ..................................3.650 000,-K� 
Náchod - DB 3+1, zateplená budova, nová okna.950tis. a DB 3+1 po celk. modernizaci ..............................1.350mil.
Náchod - zd�ná chata s vlastní zahradou mezi Vysokovem a Kramolnou na okraji ...................................560 000,-K� 
Nové M�sto n/Met. - d�m vhodný k víceú�elovému využití na lukrativním míst� .................................3.650 000,-K�
�erv. Kostelec - kancelá� se soc. záz.  ........................................................................................................3 500,-K�/m�s.
Náchod - 2 kancelá�e s vyb ..........................................................................................................................6 900,-K�/m�s.
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV...........750.000,-K� a byt 1+1 v os. vl., ihned volný .................650 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, p�kné místo  ...............................4.200 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - �RD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem .........................3.790 000,-K�
Vestec u Ho�i�ek - rodinný d�m se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ............................................1.180 000,-K�
Hronov - nov� zrekonstruované byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+kk, 3+1 .....................................cena dle velikosti
Nové M�sto n/Met. -byt 1+1 v OV ..................................................................................................................580 000,-K�
Náchod -byt 3+1 v os.vl. u centra ..................................................................................................................1.390 000,-K�
Hronov - stavební pozemek 924m2, .................................................................................................................730 000,-K�
kancelá� v centru Náchoda...........................................................................................................................3 000,-K�/m�s. 
Náchod – zahrádka se zavedenou el., vodou ...................................................................................................180 000,-K�
�eská Skalice – zd�ná garáž ...............................................................................................................................89 000,-K�

POZOR: PLATÍ AŽ DO 

VAŠEHO VYČERPÁNÍ...



Nabízíme Vám pojišt�ní bytových dom� v�etn� 
administrativních budov u pojiš�ovny Generali 
a.s., se kterou máme uzav�enou exkluzivní 
smlouvu. Vy�ešíte tím pojistná nebezpe�í, která 
mohou postihnout váš d�m: požár, p�ímý úder 
blesku, výbuch, kou�, únik vody. Samoz�ejm� 
tím �ešíte i škody zp�sobené vich�icí, krupo-
bitím, tíhou sn�hu �i pádem stromu. 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

   Pracoval jsem dlouhá léta ve stavebnictví, a nedávno jsem 
si zaregistroval živnostenský list na provád�ní staveb a stal 
jsem se i plátcem DPH. Nyní jsem dostal zakázku na stavbu 
bytového domu, ve kterém budou 3 byty pro sociální bydlení 
do 120 m2 (konkrétn� 80, 76 a 56), ale i nebytový prostor 
cca 40 m2,   který bude pronajímán na drobné služby (z�ejm� 
kade�nictví �i kosmetiku). Mohu použít sníženou sazbu DPH 
p�esto, že sou�ástí domu bude i nebytový prostor? Mám i dal-
ší problém, ješt� z doby p�ed registrací pronajímám dlouho-
dob� automobil a p�íjmy zda�uji v da�ovém p�iznání k dani z 
p�íjmu v $9. Budou i tyto p�íjmy, které se týkají majetku ne-
podnikatelského (auto pro podnikání nepoužívám, v obchod-
ním majetku ho nemám) podléhat povinnosti odvést DPH?           

 R.S., Rychnovsko
Jedná-li se o stavbu, která vyhovuje de� nici bytového domu 

dle ustanovení $ 4 odst. 1 písm. za) zákona o dani z p�idané hodnoty (stavba pro bydlení, ve 
které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk�m na trvalé bydlení a je k tomuto 
ú�elu ur�ena) a dále vyhovuje také de� nici bytového domu pro sociální bydlení dle ustanovení 
$ 48a odst. 7 zákona o dani z p�idané hodnoty (bytový d�m, v n�mž nejsou jiné byty než byty 
pro sociální bydlení, tedy byty v�tší než 120 m2), pak lze p�i poskytnutí stavebních a montáž-
ních prací spojených s její výstavbou v�etn� p�íslušenství uplatnit sníženou sazbu dan�. Velikost 
nebytových prostor není tedy podstatná, jen nesmí jejich celková podlahová plocha dosáhnout 
�i p�esáhnout polovinu podlahové plochy bytového domu, nebo� pak by již d�m nevyhovoval 
de� nici bytového domu.
     Pokud se týká uvád�ného automobilu, pak podle $ 5 odst. 2 zákona o DPH se za ekonomickou 
�innost mj. považuje rovn�ž využití hmotného majetku za ú�elem získání p�íjm�, pokud je tento 
majetek využíván soustavn�. Z uvedeného vyplývá, že není p�itom rozhodující, zda je využíván 
majetek, který je sou�ástí obchodního majetku �i nikoliv. Soustavný pronájem automobilu tedy 
nese všechny znaky ekonomické �innosti a pohledu DPH se jedná jo zdanitelné pln�ní.

Ing. Otakar Svatoš, da�ový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491433029                                                                                                                                       

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�

 Špek a uzené ku�ecí maso nakrájíme 
na kosti�ky a na sádle ope�eme. K tomu 
p�idáme Salsu - masovou sm�s na špage-
ty. T�stoviny, nejlépe v�tší vrtule, uva�í-
me obvyklým zp�sobem. V osolené vod� 
malinko pova�íme brokolici.
 Vše smícháme dohromady, ochutíme 
solí, pep�em, ko�enící sm�sí Kuchárek a 
vmícháme 4 vejce.
 Zapékáme v troub� asi 40 minut. 
Vhodnou p�ílohou je kyselá okurka nebo 
sterilovaná �ervená �epa. Labužník�m 
doporu�uji posypat strouhaným parma-
zánem. Tak, a� Vám chutná... 

p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
SALSA BROKOVINYSALSA BROKOVINY

Historicky první potáp��ský ples se uskte�ní 
v pátek 20. února od 20 hodin v jídeln� SO-
DEXHO v Dobrušce. O hudební doprovod 
se postará t�leso KAN	RA Náchod, t�šit se 
m�žete na bohaté ob�erstvení. O tom, zda 
první cenou v tombole bude živý žralok, 
agentury zprávu nevydaly. Po�adatelem po-
táp��ského plesání je klub AQUANAUTS 
Nové M�sto nad Metují. Informace a prodej 
vstupenek na tel. 608 20 36 13                 (r)

POTÁP��SKÝ 
PLES

Komise pro prevenci kriminality RM Ná-
choda zve širokou ve�ejnost na besedu se 
Zde�kem Vojtíškem, který je významným 
�eským odborníkem v oblasti studia sekt a 
nových náboženských sm�r�. Je odborným 
asistentem na kated�e psychosociálních 
v�d a speciální etiky Husitské teologické 
fakulty a zakládajícím �lenem a mluv�ím 
Spole�nosti pro studium sekt a nových ná-
boženských sm�r�. Beseda se uskute�ní v 
p�ednáškovém sále Hotelu Beránek v Ná-
chod� dne 25.2.2009 ve 14.30. hod.

BESEDA NA TÉMA
„SEKTY“

Den osvobození koncentra�ního tábora 
Osv�tim (27. ledna 1945) se stal Dnem pa-
mátky ob�tí holocaustu. K tomuto tématu se
uskute�ní v Pellyho dom� v Polici nad 
Metují (26. ledna od 18 hodin) p�ednáška 
s názvem Holocaust - Židé v boji a odboji. 
Sou�ástí ve�era bude i promítnutí doku-
mentárního � lmu.                                           (r)

MEMENTO

   Základní škola Úpice - Lány se rozhodla 
vytvo�it �eský rekord nejv�tšího po�tu sn�-
hulák� shromážd�ných na jednom míst�. 
Pokus o rekord se uskute�ní 30. ledna. Do té 
doby m�žete v pracovních dnech od pond�lí 
do pátku (8 - 15 hod.) p�inášet sn�huláky do
kancelá�e školy nebo k panu školníkovi, jak 
praví propozice k této zajímavé akci. Lze 
jen doufat, že má škola dostatek vhodných 
, chlazených skladovacích prostor nebo se 
ukáže, že vše je marnost nad marnost a i ten 
nejhez�í sn�hulák jen voda jest...             (r)                                                                                                                                      

SNĚHULÁCKÝ 
REKORD
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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“
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

Stavební a 
zednické práce

Práce s UNC
Doprava  M26

TS Náchod s.r.o.,
tel.:731 151 726

Inveko - Sava Cup 
2009

Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
ro�níku 1996 a mladší

FK Náchod-Deštné si Vás dovoluje pozvat na 
mezinárodní halový fotbalový turnaj, který po-
�ádáme ve sportovní hale TJ Náchod v sobotu 
24. 1. 2009 ve Sportovní hale  TJ  Náchod - 
házenká�ská. První zápas za�íná v 8.00 hodin, 
záv�r turnaje spojený s vyhlášením výsledk� 
plánujeme na 16-tou hodinu odpolední. V akci 
nás podpo�ila paní poslankyn� Mgr. Zde�ka 
Horníková

Restaurace POD MONTACÍ 
v Náchodě
Vás zve na

DNY
ASIJSKÉ KUCHYNĚ

ve dnech 27. a 28.1.
út, st

po celý den

Rezervace 491 426 425  


