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

www.aremic.cz

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

GARÁŽOVÁ VRATA

www.novinyecho.cz

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

AK NÍ CENA 9.900,- K
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Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

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

Tel.: 608 963 288
www.snehova-freza.cz

Robert Matyáš, Poho í 155, Dobruška, tel: 608 963 288

Zajímavé cenyZajímavé cenypro obce, hotelypro obce, hotelya další organizacea další organizace

SN HOVÉ FRÉZY
kolové, pásové

nejnižší
ceny v R

ERMNÉ,
SPOJTE SE!

 alespo  na chvíli, jak se to stalo p i tradi -
ním setkání obcí majících v názvu „ erm-
ná“. Celkem se na 17. ro níku akce sešlo 
„ ermných“ dev t eských a jedna zahra-
ni ní (polská). Setkání se uskute nilo v Dol-
ní ermné v okrese Ústí nad Orlicí.        (r)

„Nechceme prodej pivovaru za nejasných 
podmínek a pochybných okolností“, vzkázali 

vedení radnice náchodští zastupitelé

HOSTEM JE 
MILO EPELKA
 M stská knihovna Náchod, Kamenice 

105, 547 01 Náchod pond lí 3.listopadu 
2008 v 17 hodin, sálek ve 2. poschodí

knihovny: Milo epelka
Autorský ve er - setkání s básníkem, dra-

matikem, scénáristou a hercem Divadla 
Járy Cimrmana.                                     

   Asi nejo ekávan jším bodem programu íjnového zasedání M stského zastupitelstva v Náchod  byl 
prodej akcií Pivovaru Náchod. Dvakrát odro ené rozhodnutí a zarputilá snaha zastupitel  SOS a v tšiny 
ODS prodat pivovar jednomu p edem ur enému zájemci slibovala napínavou podívanou a bou livou 
diskuzi. V pr b hu n kolikam sí ního handrkování o osudu pivovaru se nakonec vyprofi lovaly dv
nabídky. První z nich stále up es ovala a dopl ovala spole nost LIF a.s. z Liberce. Její p vodní nabídka 
za ínala na 135 miliónech korun, ale nakonec se vyšplhala na 145 milion  korun plus po dobu p ti let 
p ispívat do m stské pokladny dv ma miliony korun a stejnou ástkou po dalších 5 let v p ípad , že 
pivovar bude mít zisk minimáln  2 miliony korun. Podmínkou LIFu však bylo, aby M sto Náchod 
zp tn  odkoupilo hotelovou p ístavbu Beránku za 45 milion  K . Tato varianta byla již smluvn  zpraco-
vána a vehementn  prosazována zejména starostou a zastupiteli za SOS. P i hlasování nakonec zvedlo 
pro tuto variantu ruku 12 zastupitel . V pr b hu jednání došlo ješt  k up esn ní. Ústy svého majitele se 
LIF a.s zavázal, že bude platit m stu 2 mil. K  po dobu 10 let bez podmínky ziskovosti pivovaru. Ani 
tato možnost však schválena nebyla, pro bylo pouze 13 hlas . Pokra ování t te na str. 3.

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

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií zahajuje od září kurzy

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

NĚMČINY (1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)
Další informace najdete na www.gatenachod.cz Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 

Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 
Němčina: 491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

ROZVOZ ZBOŽÍ
do 30 km ZDARMA

P EDVÁNO NÍ
AK NÍ CENY JIŽ NYNÍ



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

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

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

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

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

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

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

  Tak jako každý rok i letos si p ipomínáme v 
duši kovém ase dne 2.listopadu už 14 let od 
úmrtí našeho manžela, tatínka, d de ka a prad -
de ka, dlouholetého pracovníka MEZU Náchod, 
pana Josefa Hozáka.
Kdo jste ho znali a m li rádi, vzpome te s námi.

manželka a d ti s rodinami,
vnou ata a pravnou ata

VZPOMÍNÁME

POD KOVÁNÍ
Děkujeme všem smutečním hostům, kteří se 
2.10.2008 přišli naposledy rozloučit s naší 
milovanou dcerou  Monikou Švorcovou.

Zároveň děkujeme 
za  písemné projevy soustrasti.

Rodina Švorcova z Náchoda

Další kamery monitorující bezpe nostní
situaci se objevují v Broumov . Dva nové 
kamerové body sledují situaci v tamní lokali-
t  „Klášterák“. Celkem má metropole Brou-
movského výb žku nyní k dispozici 10 kame-
rových stanoviš . (r)

DALŠÍ 
KAMERY „SPECIÁLKA“

SVC Náchod MOTOSPORT v BrněSVC Náchod MOTOSPORT v Brně

Senior klub v Náchod  uvádí
tvrtek 6.11. od 14.00

Posezení u videa s Pepou - DOLNÍ 
KALIFORNIE A M D NÝ KA ON

tvrtek 13.11. od 14.00
NÁCHOD V LITERATU E - beseda s 
prof.Alešem Fettersem
o regionálních autorech K. apkovi,
J.Škvoreckém a dalších

tvrtek 20.11. od 14.00
PÉ E O NOHY - ukázky provád ní
pedikury a ostatních technik pé e

tvrtek 27.11. od 14.00
Posezení u videa se Slávkem - 
CHORVATSKO - OMIŠSKÁ RIVIERA

LISTOPAD
U SENIOR

Kulturní komise obce 
Provodov - Šonov 

spolu se starostou obce 
Pavlem Hylským 

přivítala dne 12.10.2008 
v zasedací místnosti

Obecního úřadu v Šonově 10 
nových občánků. 

ECHO se připojuje s
gratulací.

Dne 19-21.09. 2008 se team SVC Náchod Motorsport zú astnil 
okruhového závodu v Brn  a to Podzimní cenou Brna. Team se 
zú astnil závod  z d vodu získání dat pro další ro níky.  Cílem 
teamu bylo umíst ní mezi prvními p ti.
   P i startu se nám vymstilo kvalifi ka ní šesté místo o pár dese-
tin za R.Pláteníkem, který nezvládl startovací proceduru a t sn
p ed startem nechal moc velký rozestup za první ty kou. Tím 
SVC Náchod znemožnil držet s nimi kontakt již od startu. Po 
druhém kole za al Vlá a Vitver sjížd t rozestup za tvrtým 
vozidlem. To se mu da ilo až do chvíle, kdy se projevila závada 
na azení, kterou se nepoda ilo za celou sobotu najít.
    Prasklo vahadlo azení, což m lo za následek zablokování kol 
s následnými „hodinami“ a propadem na šesté místo. Lá a tento 
boj nevzdal a jel dále jen se 4 až 6 p evodovými stupni, které adil 
jen za propojovací ty ku. I s tímto hendikepem se probojoval op t
dop edu a úto il na t etí místo. P i p edjížd cím manévru na konci 

cílové rovinky, kolo p ed koncem závodu, se vahadlo azení WR-
9 dolomilo a tak poslední kolo absolvoval jen s pátým rychlostním 
stupn m a chránil si tvrtou pozici. Cíl teamu, skon it mezi okru-
hovými specialisty do pátého místa byl tímto spln n.
„Jel jsem do Brna s cílem pohybovat se do první p tice, ale v 
koutku duše jsem si myslel na podium, nakonec to je p esn
mezi - tvrté místo. Po destrukci motoru v Dobšiné dojíždíme 
závody s  rezervním 245 ko ovým motorem a s takto slabým 
výkonem se na  vyšší mety nedá pomýšlet. Investovat to sta i ké 
Škodovky jižmnemá smysl, když je již p ipraven nový agregát 
pro rok 2009.
    Samoz ejm  je škoda, že se nám nepoda ilo najít skrytou 
vadu materiálu za n jakých 50 korun, jinak by sponzo i byli 
asi spokojen jší a já samoz ejm  také“, komentuje své prvním 
vystoupení v Brn  s Lotusem WR-9 vlastní konstrukce Vlá a
Vitver.                                                                                   red

Speciální základní škola v erveném  Kos-
telci nyní nese nový estný název „Augus-
tina Bartoše“ ( ervenokostelecký rodák - 
pozn. red.) Škola nyní disponuje i speciáln
upraveným automobilem pro svoz imobil-
ních žák  a schodištní plošinou. (r)

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC ................................................... 120 550 EUR
Rodinný dům v Bohdašíně u Teplic n.Metují se zahradou, přírodní jezírka .....................................................1 299 000,- Kč
Udržovaný domek v klidné části Jásenné, nová střecha, včetně vybavení ......................................................1 099 000,- Kč
Zděný družstevní byt 1+1 v Náchodě na Brance, v 1. NP,výměra 50 m2 ...........................................................849 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě Lipí, zahrada, garáž, dílna, vlastní studna i vodovod ...............................................1 959 000,- Kč
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části České Skalice............................................... 3 999 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě na Pavlišově v započaté rekonstrukci, nutné investice ................................................750 000,- Kč
Rodinný dům v blízkosti centra Náchoda s možností vybudování 4 byt. Jed...................................................1 795 000,- Kč

Velký,rekonstruovaný RD v klidné části Týniště. Dům je možno využívat 
jako 3+1 a 1+1 (nové koupelny,kuchyně,WC,samostatná měřidla).V 
přízemí jsou další 2 velké místnosti pro komerční nebo bytové využití.
K domu patří oplocená zahrada (jižní orientace) s garáží a studnou. 
Dispozice: 3+1,1+1,2 místnosti pro KO,sklep,lodžie,zahrada,garáž,půda 
s možností vestavby.Topení-plyn,vodovod,el.220/380V, kanalizace. 

 Cena:3 700 000,- Kč

Další úsp ch student  Academia Mercurii
    Dne 16. íjna 2008 se studenti Academia Mercurii z Náchoda zú astnili celostátní sout že 
Sv t pat í nám, která prob hla v  Turnov . Zú astnilo se celkem 13 škol z oboru cestovního 
ruchu nap íklad z Jihlavy, Ž áru nad Sázavou, Turnova, Jablonce nad Nisou, Šumperka 
nebo také dv  školy z Brna. Sout ž se skládala ze ty  disciplín. V první byl simulovaný 
výklad pr vodce p i vyhlídkovém letu nad Pa íží, kde školu reprezentoval Martin Propílek 
a umístil se na 2. míst . Druhou ástí byla stavebnice Polydron, v níž bylo za úkol vytvo-

it moderní informa ní st edisko, sestavit 
vhodn  za ízení - vybavení tak, aby co nej-
lépe vyhovovalo zákazníkovi a obhájit sv j
návrh. Petra P ibylová v této disciplín
obsadila 4. místo. T etí konverza ní jazy-
ková disciplína byla na téma „ Jak nejlépe 
vy ešit stížnost zákazníka na recepci“. Pav-
la Faltejsková zde sout žila v angli tin  a 
obsadila 3. místo.
Poslední tvrtou disciplínou byl všeobecný 
test složený z práva, ekonomiky, praxe a 
techniky cestovního ruchu, ale p edevším 
ze znalostí zem pisu cestovního ruchu. V 
této disciplín  studenti byli t etí. Z celko-
vého po tu 240 bod  dosáhli 234.
   D kladnou p ípravou sout žících naší školy 
a podpo e pana u itele Igora Chmela e, jsme 
v celkov  obsadili 2. místo. Díky tomuto 
umíst ní jsme získali motivaci pro celostátní 
sout ž, která se koná v rámci veletrhu ces-
tovního ruchu GO Brno, kde sout ží studenti 
SŠ s profesionálními pracovníky cestovního 
ruchu. Z naší t ídy se do sout že PROFI GO 
Brno p ihlásilo sedm student . Doufáme, že 
budeme pokra ovat v úsp ších našich p ed-
ch dc . Studenti 4. ro níku 

ACADEMIA MERCURII

se vyrábí ve V elí farm  v 
Rokytníku. A jeho kvality 
neušly pozornosti v rámci 
sout že Potravina roku 2008 
v Královéhradeckém kraji. 
Tamní rokytnický med lesní 
kv tový v sout ži vyhrál a 
jako sladkou odm nu nyní 
m že nést na etiket  i zna -
ku kvality - Potravina roku 2008. (r)

„FAJNOVÝ 
MEDÍK“

Úsp šné zakon ení sezóny
    Klub RTM motosport ukon il první závodní sezónu opravdu grandiózn . V sobotu 11. íjna
po ádal KW Berg Cup jeden z  posledních závod  svého seriálu automobil  do vrchu a to 
netradi n  na závodní motokárové trati na okruhu. Ú ast 84 voz  je velice p kné íslo a tudíž 
pro oko p ihlížejících divák  velice zajímavá.
   Jezdc m z novom stsko-náchodského týmu RTM motosport se opravdu da ilo. Ve velké 
konkurenci se jim poda ilo vyjet dvakrát první místo a to jak ve t íd  E-1400 Radimu Macho-
vi na voze Suzuki Swift, tak jeho bratrovi Tomáši Machovi také na voze Suzuki Shift ve t íd
SE 1400. Oba jezdci potvrdili své kvality a svým výkonem dali jasn  najevo, že jsou konku-
renceschopní takto zajet v jakémkoliv Cupu. Jan Braha také na Suzuki v tomto závod  sbíral 
zkušenosti na okruhu a svou bezchybnou jízdou dal všem v d t, že jeho as teprve p ijde.
Ješt  nutno dodat celkové umíst ní Radima Macha, který se svým speciálem dokonce skon il v 
konkurenci daleko siln jších stroj  na t etím místem absolutn ! re



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

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

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

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

   Mirek Brát v rámci propagace svého nového knižního projektu Mare nostrum (navazují-
cího na knihu Thalassa - Evropou v kapce vody, Naše vojsko, Praha 2007) uspo ádal další 
ve ejnou prezentaci. Tentokráte to bylo prost ednictvím p ednášky pro st edoškolské stu-
denty v Hronov . Více než 250 fotografi í ze St edozemního a erného mo e (v etn  tuzem-
ských sladkých vod) prezentovalo faunu, fl óru, podmo skou archeologii a další zajímavosti. 
S reportážemi Mirka Bráta spojenými tématem vody se setkáte zejména v asopisech Potá-
p ní, Rybá ství a Nová vodní revue. www.marenostrum.cz,                       foto Ivan Vávra 

projekt MARE NOSTRUM z náchodského regionu nap íklad podpo ily:

GALAVE ER HV ZDGALAVE ER HV ZD
    Zapln ný apk v sál v Hronov  byl dne 21. íjna 2008 sv dkem spole ensko - kulturní akce, 
kterou ve spolupráci s  Kulturním a informa ním st ediskem Hronov, za podpory Nada ního 
fondu Petra Pakosty, uspo ádal David Novotný z Náchoda. Byla to již jeho jubilejní - pade-
sátá charitativní akce, které tento náchodský organizátor zajiš uje již t ináctý rok. Záštitu nad 
touto akcí p evzali starostka Hronova Hana Nedv dová a senátor Petr Pakosta. Dvouhodinový 

program uvád la známá moderátorka Marie 
Tomsová, produkci zajiš ovala Petra Janso-
vá.
   V programu vystoupily známé zp va ky 
- Petra ernocká, Na a Urbánková, Hana 
K ížková, Ilona Csáková, Marcela Holanová, 
speciálním hostem byl Vlasta Horváth.
   Výt žek akce v celkové hodnot  63,5 tis.K
ve fi nan ní a materiální podob  byl v nován 
Speciálnímu pedagogickému centru a Verunce 
Hofmanové, která z rukou Františka Meduny 
z fi rmy KSK BONO eská Skalice obdržela 
šek 9.796,80 K  na asisten ní služby psa. Dle 
slov Ivy Doudové ze Speciálního pedagogic-
kého centra je toto v nováno na poradenství a 
klient m pro rodiny s postiženými d tmi.
   Vyda ený ve er plný známých i nov jších 
písni ek se všem p ítomným líbil a splnil 
o ekávání.
Pod kování pat í všem sponzor m a dalším, 
kte í pomohli tuto akci zajistit. Nesmíme 
rovn ž zapomenout a pod kovat St ednímu 
odbornému u ilišti spole ného stravování 
v Teplicích nad Metují, které pod vedením 
Zdeny Jansové zajistilo raut pro ú inkující a 
hosty V.I.P.                Text a foto Ivan Vávra

Ve dnech 1.-10. íjna se ást student  Jirásko-
va gymnázia zú astnila dalšího pokra ování
tradice vým nných pobyt  se sp áteleným
gymnáziem v n meckém Georgsmarienhü-
te. Georgsmarienhüte je m sto velké asi 
jako Náchod, ležící v Dolním Sasku, poblíž 
Osnabrücku.
  Tentokrát byli hostiteli eští studenti a 
u itelé. Program celé návšt vy byl boha-
tý. Krom  prohlídky naší školy a ú asti na 
vyu ování ekala na n mecké studenty ada
výlet  a dalších akcí, které pro n  zorganizo-
vali naši profeso i. Hned první den byli p i-
jati na m stské radnici, prohlédli si náchod-
ský zámek a pevnost Dobrošov. V pr b hu
dalších dní navštívili Krkonoše, Adršpašské 
skály, polské Klodsko, Orlické hory i Nové 
M sto nad Metují a Hradec Králové.
  Ubytování, odpolední a ve erní program 
byl v režii eských student . Nechyb la náv-
št va zoologické zahrady ve Dvo e Králové 
i aquaparku v Hradci Králové, bowling a 

N me tí studenti op t zavítali 
na Jiráskovo gymnázium

biliár, ve erní procházky po náchodských zákoutích, ani tzv. záv re ná „abschlussparty“.
  V hostitelských rodinách se mladí návšt vníci blíže seznámili s životem v eských domácnos-
tech. ech m slouží vým nný pobyt hlavn  k procvi ení a zdokonalení se v n meckém jazyce 
a k navázání nových p átelství. V íme, že se tu n meckým student m líbilo a že se tato již 
dlouholetá tradice zachová i nadále. 

Kristýna Slavíková, Jiráskovo gymnázium                                                                                        

Kácov zpíval ve Vrbn  pod Prad dem
    Mezinárodní festival p veckých sbor  ve Vrbn  pod Prad dem byl prozá ený nejen kvalitními 
výkony muzikant  i zp vák , ale také h ejivými paprsky babího léta. Sluní ko doprovázelo naše 
první vystoupení spolu se žes ovým orchestrem Fryslan Brass z Holandska, který p ekvapil 
láze ské hosty i ú inkující energií nabitým koncertem a s p veckým sborem Rozkvet z Prie-
vidze v láze ském m st  Karlova Studánka. lenové sboru byli mile p ekvapeni se zázemím 
festivalu, které nám zajistili organizáto i. V hlavním programu festivalu jsme m li možnost si 
poslechnout další dva kvalitní sbory - sbor Svatopluk z Uherského Hradišt  a sbor z Vrbna. Veli-
ce jsme ocenili ú ast na festivalu v tak p íjemné, vst ícné a inspirující atmosfé e. Ur it  byla vel-
mi p ínosná i vým na informací i zkušeností mezi jednotlivými sbormistry o innostech sbor .
A  už se to týká repertoáru nebo ú astí sbor  v r zných mezinárodních sout žích. V neposlední 
ad  bychom cht li ocenit i organizaci volné zábavy s tombolou na záv r festivalu. Všichni jsme 

se dom  vraceli plni dojm , které v nás setkání s hudbou zanechalo. Ur it  se budeme t šit na 
další podobná hudební setkání. Jana Vitverová, lenka sboru

 Druhou vážnou nabídku u inila ruská spole nost Russian Tradition z Moskvy zastoupená pražskou 
advokátní kancelá í, která byla ochotna za 100% balík akcií zaplatit ihned 165 milion  korun, což 
její zástupci potvrdili i v pr b hu diskuze. Starosta O. tvrte ka však nabídku zpochybnil. Jedná se 
prý pouze o deklaraci zájmu bez n jakého závazného právního podkladu. V tšinou zastupitel  byla 
i tato nabídka nakonec odmítnuta. Za zmínku stojí ješt  vystoupení zastupitele J. Kindla (KS M), 
který navrhl, aby se pivovar v bec neprodával. Pro zachování pivovaru ve vlastnictví m sta však 
hlasovalo pouze 9 zastupitel  z ad SSD a KS M. Ani tento návrh tedy nebyl schválen.
 Jelikož nebyl prodej schválen favorizovanému LIFu, pokoušel se starosta nakonec zachránit situaci 
tím, že by se o pivovaru již do konce volebního období nejednalo. Ani to se však s kladným ohlasem 
nesetkalo. Nakonec tak zvít zil návrh opozi ních zastupitel  formulovaný Mirkem Brátem ( SSD) 
a Mgr. Karlem Petránkem (SNK – ED), aby se p ipravili transparentní podmínky pro možný prodej 
100% akcií. V p ípad , že budou na mimo ádném zastupitelstvu schváleny, nech  je tedy vypsáno 
výb rové ízení na jejich prodej. Opozi ní zastupitelé chápou tyto podmínky jako záchranný plán 
v p ípad , že vedení Pivovaru Náchod a.s.., dozor í orgány této spole nosti a náchodská politic-
ká reprezentace neprojeví dostatek v le provozovat Pivovar Náchod a.s. vlastními silami, tj. ve 
vlastnictví M sta Náchoda.  „Nemyslím si, že zrovna nyní na tomto zasedání je nutno pivovar 
prodat“, prohlásil p i svém vystoupení zastupitel Mirek Brát a žádal po starostovi m sta p edložení 
„záchranného plánu“.  Zde se op t projevila nemohoucnost a neschopnost vedení náchodské radni-
ce, které ústy starosty prohlásilo, že takové podmínky pro výb rové ízení není schopno p ipravit. 
V záv re né diskuzi na problémy v náchodské vládnoucí koalici n kolikrát  precizn  formulovanou 
argumentací poukázal  Jan Birke ( SSD). Výsledek situace?   Úkolu se tedy ujali opozi ní zastupi-
telé SSD a SNK-ED a p islíbili tyto podmínky p ipravit do mimo ádného jednání zastupitelstva.
                                      (red)

Nechceme prodej pivovaru za ... pokra ování ze str. 1

s

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

* bez prokazování příjmů
* nejnižší úrok v ČR

* vyhodnocení zdarma
* půjčky i pro nezaměstnané 

a ženy na MD
* VYHODNOCENÍ ÚVĚRU 

ZDARMA
* rychlá realizace

NEJDEME DO REGISTRU

Tel. 775 271 693

NEPŮJČILI VÁM 
V BANCE?

TAK ZAVOLEJTE 
NÁM!



PNEUSERVIS Česká Skalice

NEJLEPŠÍ CENY zimních pneu a ráfků v akci 

„PŘEZUJTE NA ZIMU VČAS“

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

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

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY: PO-PÁ 7-17.00, SO: 9-11.00

ARDEN-je dynamická realitní kancelář. 
Nabízím Vám služby profesionálního 

prodejce na trhu nemovitostí.
Máte-li zájem o prodej, či pronájem 

Vaší nemovitosti

volejte na tel.č: 777 316 575, 
nebo ZDARMA linku 800 900 092    

Malí , lakýrník nabízí 
zhotovení maleb a nát r
- v . fl ádrování 
a dekorativních 
nát r .
tel. 605 581 639   

 Divadelní klub Police nad Metují

Nástup možný ihned.
Kontakt: mobil 774262820

přijme kuchaře.přijme kuchaře.

V k 25 let. Bydlišt ervený Kostelec. Její d de-
ek fotografoval, tatínek je známý kameraman. 

Není tedy divu, že se jí v patnácti letech dostal 
do rukou první fotoaparát. Nyní fotografuje s 
CANONEM EOS 10 s objektivy 17-200 mm, 
28-90 mm a 50 mm. Sama fotoaparáty také sbí-
rá. Ve své tvorb  se snaží o vytvo ení atypických 
fotografi í. Láká ji tajemno, kontrast ernobílé 
fotografi e s dopl kovou barvou. A která témata 
preferuje p ed objektivem? „Nejrad ji fotografuji 
asi d ti pro jejich p irozenost. Když se m  zeptá-
te, jak je chci fotit, odpovím, že úpln  jinak. Víte, 
digitalizace dostala fotografi i na zvláštní cestu, 
kdy se kvalita záb r  nahrazuje po tem. Cht la 
bych, aby se lidé dívali na jeden záb r minuty a 
ne aby si jen letmo prohlíželi stovky fotografi í. 
Proto mám tak ráda Retro styl ve fotografi i. Pro 
ten klid a zpomalení“, íká s úsm vem Karolína 
a nezap e v sob , že je obdivovatelkou takových 
fotografi ckých velikán , jakými byli a jsou páno-
vé Saudek, Newton i Sudek. Fotí portréty, akty, 

zachycuje p ekvapivé vazby modelu s okolím, 
využívá expresivitu i klidnou harmonii fotogra-
fi cké kompozice.
   Mladá fotografka má do budoucna spoustu plá-
n , které ke svobodné fotografi cké tvorb  pat í. 
Mít vlastní ateliér, dále se v oboru vzd lávat a 
nabídnout vnímavým o ím návrat ke ko en m
fotografi cké tvorby, které byly vždy o obrazech, 
hledání a objevování souvislostí a krásy. Faktem 
je, že v sou asné dob  je fotografi e do zna né 
míry chápána zejména jako zdroj informací. Exis-
tují ale i jiné informace, které mají - li být zachy-
ceny a objeveny pro kinofi lmové polí ko nebo 
záznamový ip, vyžadují talent, trp livost i jistou 
dávku tvrdohlavosti, protože ím hloub ji se ve 
snaze sd lit n co jemného a prchavého dostáváte, 
tím složit jší je najít diváka schopného vnímat na 
stejné vlnové délce. Karolín  Trudi ové nechybí 
talent ani tvrdohlavost. Její fotografi cký sv t je 
jiný. Úsporn  pracující s p echody erné a bílé, 
aby se náhle rozzá il jasnou ervení umíst nou do 
toho správného místa obrazu. P esv d te se sami 
na jejich stránkách www.troudy.estranky.cz Platí 

to, i pokud byste s ní cht li spolupracovat, nebo 
jste na té správné vlnové dílce.... Vždy , fotogra-
fi e není o tom, CO? ale JAK? „Chci fotit jinak“, 
íká Karolína Trudi ová (foto snímky¨K.T.)   

PORTRÉT FOTOGRAFKY 
- KAROLÍNA TRUDI OVÁ
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

V prodeji již zájezdy na rok 2009
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy

Slevy až 13,5% do 29.11.2008 a zaplacení zálohy 50% - Odjezdy z Náchoda POUZE U NÁS
CK Melissa Travel – specialista na Řecko

Slevy až 12% do 28.2.2009 a zaplacení zálohy 500Kč/osoba - Svozy na letiště z Jaroměře
CK Vítkovice Tours – specialista na Jadran 2009

Slevy až 20% do 31.12.2008 a zaplacení zálohy 40%
CK Alex –  využijte slevy na 1.moment, stačí si zakoupit 1.MOMENT POUKÁZKU na zájezd v hodnotě 5.000,-Kč 

a slevy Vám budou prodlouženy až do 15.1.2009
****

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

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

Cena: 949,-/849,- Kč dle kategorie vstupenek včetně dopravy
****

Divadlo Broadway – původní český muzikál KLEOPATRA – 24.1.2009 od 14:00
Vrací se původní český muzikál v novém obsazení. V hlavní roli Kleopatry Kamila Nývltová. Cena: 1150,-/1100,-Kč dle kategorie vstupenek včetně dopravy

****
Divadlo Kalich – muzikál Johanka z Arku – 7.2.2009 od 14:00

Dnes již legendární představení v obnovené premiéře muzikálu Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové. Cena: 1149,-Kč včetně dopravy
****

Divadlo Hybernia – muzikál Dracula – 28.2.2009 od 18:00
Obnovená premiéra ,,muzikálu století´´z dílny karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hesse. Cena: 1149,-/1049,-Kč 

dle kategorie vstupenek včetně dopravy
!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství

IČ:25923196, Duhová 269, Náchod
přijmeme

☞☞ ZEDNÍKY ZEDNÍKY
s praxí do HPPs praxí do HPP

taktéž příjmeme taktéž příjmeme brigádníkybrigádníky
 nástupní bonus až 10.000Kč

(splatný po ukončení zkušební doby)
 Další zaměstnanecké výhody (za 

naše zaměstnance platíme penzijní 
a životní pojištění) 

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

gg

- 50% SLEVA na kosmetické ošet ení
- 30% SLEVA na veškeré kade . služby
- 25% SLEVA na výrobky L´ORÉAL
- 10% SLEVA na masérské služby

Komenského 1472, 
Náchod (vedle asijského 

bistra),

 kosmetické studio  kadeřnictví L´ORÉAL  masáže 
 nehtové studio  solární nástřik

VÁNO NÍ DÁRKOVÉ KOSMETICKÉ BALÍ KY: Vlasová kosmetika L´ORÉAL 
a Kosmetika MRTVÉHO MO E

AKCE DO 
23.12.2008

Nápl  práce:
 administrativa a fakturace pro prodejní odd lení

 zpracování objednávek
Požadujeme:

 znalost práce na PC
 zkušenost s fakturací

 dobré organiza ní p edpoklady
 d kladnost a spolehlivost

Další informace :
tel: 491 420 520, 731 653 227

e-mail: info@triumfcz.eu

Triumf professional tools s.r.o. 
– velkoobchod s ná adím

T.G.Masaryka 862, eská Skalice 552 03

ADMINISTRATIVNÍHO   PRACOVNÍKA

P ijme do hlavního pracovního pom ru

 bez prokazování p íjm
 nejnižší úrok v R
 vyhodnocení zdarma
 p j ky i pro nezam stnané

    a ženy na MD
 100% schválení p j ky
 rychlá realizace
 100.000 K  za 1.600 K /m s.

AKCE - VÁNO NÍ 
P J KA PRO KAŽDÉHO

P J KY PRO VŠECHNYP J KY PRO VŠECHNY
NEJDEME DO REGISTRUNEJDEME DO REGISTRU

VOLEJTEVOLEJTE NANA TEL. 737 168 683  TEL. 737 168 683



v Novém Městě nad Metují

přijme ihned 
do dvousměnného provozu

soustružníka 
s praxí
informace 

774 000 524              

*  individuální přístup
** určení typu pleti určení typu pleti
** naučíme Vás, jak o pleť správně pečovat naučíme Vás, jak o pleť správně pečovat
** předvedeme Vám nové trendy v líčení a jak se správně líčit předvedeme Vám nové trendy v líčení a jak se správně líčit
- učíme ženy péči o pleť a umění se líčit- učíme ženy péči o pleť a umění se líčit
- učíme je, jak být perfektně upravená každý den za pár minut- učíme je, jak být perfektně upravená každý den za pár minut
- poskytujeme osobní péči a dokonalý servis- poskytujeme osobní péči a dokonalý servis
- umožňujeme ženám BEZPLATNÉ vyzkoušení přípravků- umožňujeme ženám BEZPLATNÉ vyzkoušení přípravků
- garantujeme záruku spokojenosti zákazníka- garantujeme záruku spokojenosti zákazníka

VYZKOUŠÍTE VYNIKAJÍCÍ ÚČINKY KOSMETICKÝCH 
PŘÍPRAVKŮ 

PERFEKTNÍ PLEŤ CHCE MÍT KAŽDÁ ŽENA A VY JI MŮŽETE 
ZÍSKAT TAKÉ - VÍME JAK NA TO

Taťjana Maščuchová 
Husovo nám. 1022, Náchod

Den otevřených dveří každou středu mezi 15 - 18 hod. 
nebo kdykoli jindy po tel. dohodě na tel. čísle

774 527 313
Těšíme se na Vaši návštěvu
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NABÍZÍME BEZPLATNÉ KOSMETICKÉ NABÍZÍME BEZPLATNÉ KOSMETICKÉ 

PORADENSTVÍ V PÉČI O PLEŤPORADENSTVÍ V PÉČI O PLEŤ

Město Náchod pronajme:
Bytovou jednotku v domě č.p. 502, ul. Ruská - volný byt č.11, vel. 2+kk

ve 1. podlaží o výměře 31,5 m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 měsíců se 
závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

Byt č.11/502 - min. výše nájemného 24,38 Kč/m2, kauce 20.000,- Kč

Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který splňuje všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje        
    bydlení v samostatném bytě
b) nesmí být dlužníkem vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu (např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v $ 711 odst.2 s výjimkou písm. 
e) občanského zákoníku v platném znění 
    (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího znění občanského zákoníku)
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města přenechali byt 
    do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením. Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v 
levém horním rohu označené nápisem: Výběrové řízení - byt 502/11 - neotvírat

Adresovat na MěÚ Náchod, odbor správy majetku, bytové oddělení. Uzávěrka přihlášek: 14.11.2008 do 13,00 hod.
Informace tel. 491405247 

Zavedená fi rma přijme 
obchodní zástupce 
pro část území ČR

- požadavek dobrého jednání s lidmi, 
   ctižádostivost, píle
- řidičský průkaz na osobní automobil
- odměna základ + provize z prodaného zboží
- možnost výdělku až 25000 Kč i více

kontakt : mobil 603 491 935 a 603 491 936          

Všem, kte í pot ebují pomoc 
v domácnosti nabízím:

úklid, dovoz va ené stravy, nákupy, doprovod 
k léka i, na ú ady, pé e o osoby, vyžadující 

zvýšenou pé i, krátkodobé hlídání d tí
do 3 let v ku. Ceny dohodou, bezúhonnost 

samoz ejmostí, vlastním ŽL. 
Nové M sto nad Metují a okolí.

Info: 606 440 007

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

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

profi digitální sestavy pro satelitní 
p íjem do STA (technologie 
HUMAX, TOPFIELD, AXING, TRI-
AX) projekty, rekonstrukce stáva-
jících 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

St ední škola hotelnictví a spole ného stravování,
T E P L I C E    N A D   M E T U J Í

ST EDNÍ VZD LÁVÁNÍ

 RVP 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ    * ty letý obor 
           ŠVP Hotelnictví pro život
 RVP 65-41-L/01 GASTRONOMIE   *dvouletá  nástavba
           ŠVP Gastronomické služby

 RVP 65-51-H/01 Kucha  - íšník
              ŠVP  Kucha
              ŠVP íšník, barman

Zveme vás k prohlídce školy
GASTRODEN   7. 11. 2008    8-17 hodin

www.souteplicenm.cz

S MATURITNÍ   ZKOUŠKOU

S VÝU NÍM LISTEM

Těšíme se na návštěvu
tel.491 424 575

Nový Elton  a.s.a.s.

Oční optik  
Radmila Řepková 

na nové adrese!
Vedle podloubí nové radnice 
na náměstí TGM v Náchodě

P ijme pracovníka na pozici:

* ROZPO TÁ E v oboru TZB 
(instalace voda, topení, plyn).

* P ÍPRAVÁ E
Praxe v oboru výhodou.

Kontakt: 491 471 153, e-mail:info@cvejn.cz

- sekání trávy (sekačkou i křovinořezem)
- stříhání živých plotů
- prořezání a kácení ovocných stromů
- pravidelnou údržbu zelených ploch a zahrad
- úpravy a realizace zahrad

Tel. 724 173 560

ZAHRADNICTVÍ ZAHRADNICTVÍ   
Petránek

NUTRICIA DEVA a.s, 
VÝROBA KOJENECKÉ 

A DĚTSKÉ VÝŽIVY OVOCNÉHO TYPU

NUTRICIA DEVA a.s., Gen. Klapálka 519, 
549 01 Nové Město nad Metují , 

tel.: 491 439 111, fax: 491 470 482, 
e-mail: deva@deva.cz, www.deva.cz



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

Otevřeno od 1. září 2008

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

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

Velký výběr dekorů!

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

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.

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

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec 
hledá

KAMENÍKY

ŠIKOVNÉ ZEDNÍKY
nebo

 pro práci s kamenem
 Možnost dobrých výdělků

Informace na telefonním čísle 491 462 706

KOBERCE
LINA

PLOVOUCÍ PODLAHY

montáž - lepení 
- lištování

Kvalita není výsada, 
kvalita je právo

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

tel.: 491 482 484, 777 273 903

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

Jak se u í indiánské d ti ....
    Sobota 18. íjna 2008, Kolárovo divadlo v Polici nad Metují... 
ale kde jsou ty indiánské d ti? D ti, jejich rodi e, to jaké je to 
u it vysoko v horách, jak se tam vlastn  žije, m li možnost se 
dozv d t v poutavé besed  paní Olgy Vilímkové, autorky p e-
krásné knihy:Peru d ti Ink “ a dobrovolné u itelky t chto krás-
ných okatých d tí všichni, kdo p išli do divadla. 
    -Fotografie, pestré kroje, náramky, amulety, panenky, kres-
by indiánských d tí a další zajímavé v ci z Peru p ivezla paní 
Olga, aby se s námi pod lila o své zážitky a zkušenosti.Beseda 
byla dopln na živou hudbou indiánského DUA EV., Podmanivé 
zvuky panovy flétny poslucha e p enesly vysoko do hor, mezi 
stáda lam, do lavic a obydlí ve vesni ce Pucamarca v okrese 
Chinchero.
    Kdo nestihl besedu, má ješt  alespo  prost ednictvím výsta-
vy fotografií a kroj  v Pellhyho domech možnost být chvíli v 
Peru.                        KYB     

P ijmu ženu
- nejlépe d chodkyni z Náchodska

na prodej bavln ného povle ení

podrobn ji na tel. 777 622 812



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

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

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

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

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

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN * RYCHLE* SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN  * RYCHLE
ur itou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neu-
r 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 stavební pozemek v Jarom i 1000 m2

cena 790 tis.K . TEL.:774 699 600, 775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozemkem 
o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K . TEL.:774 699 
600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Koupím stavební parcelu v Novém M st  nad 
Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 73 43 45
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst
(Náchodsko, Broumovsko)
Tel: 605 212 203

PRODEJ

* Prodám malou ŽDÍMA KU ROMANETA,
vhodná na chalupu apod. za 300 K . Tel. 732 889 
575
* Prodám starší plné dve e, 80 P, levn . Tel. 602 
103 775
* Prodám elektrický mandl - tovární výroby, ší e
válce 150 cm. Tel. 603 266 454
* Prodám my ku nádobí AEG Elektrolux FAV 
- 5870, koupenou 8.11.2007, ješt  v záruce (do 
ervna 2008 málo používanou, od ervna 2008 

nepoužívanou). Za K  9290,-K . Tel. 731 719 308
* Prodám 2 berán í k že, vhodné jako dekorace 
apod. Tel. 603 440 969
* Prodám stavební mícha ku na 4 kole ka. Cena 
3500 K . Tel. 777 796 996
* Prodám válendu s úložným prostorem, málo 
používaná, za 500 K . Tel. 774 337 024
* Prodám vlek za os. auto s víkem, 125 cm - 120 
cm za 3.900 K , kameru ALLA8 za 800,-, kotou-
ový magnetofon st. nepouž. za 1000 K , diapro-

jektor nepouž. PENTAGON A V100 za 1000 K ,
st íberník z roku 1942, 210 cm, levn , 2 bílé poste-
le bez matrací levn , stará pokoj. kamna za 500 K ,
bílé stabilní: velký st l, lavice, 3 židle za 2000 K .
Tel. 608 727 075
* Prodám nový nepoužitý kuchy ský rohový 
d ez FRANKE - MOX 651E. P.C. 6900,- nyní 
3000 K . Tel. 608 728 969
* Prodáme adovou garáž v Hronov  Zbe níku.
Cena 80.000 K . Tel. 774 24 98 95
* Prodám my ku Siemens - stá í 5 rok , ledni -
ku LIEBHER - stá í 3 roky, ledni ku s mrazákem 
BOSCH - stá í 2 roky, k tomu p idám zdarma 5 - ti 
šuplíkový mrazák GORENJE. Tel. 739 672 206
* Prodám pšenici, cena 360,-K /q a brambory na 
uskladn ní 500,-K /q. TEL.:777 18 18 49, 607 18 
18 49
* Prodám rozkládací gau , psací st l a oto nou
židli, vše sv tlé d evo. LEVN . TEL.:723 579 
763
* Prodej d ev ných briket. Za zavád cí cenu 1 
Kg - 4, 20K . Stánek v B lovsi sm rem k bývalé 
Semp e nebo k nyn jší fi rm  Marco Polo(nábytek). 
Tel: 776 360 393
* Prodej adového domu v Hronov , 3+1+K. 
D m po rekonstr. v r.95,
ást. podsklepený, možnost garážování, blízko 

centra a nádraží
D. Možnost garážování os. auta. Na vyžádání 

zašlu foto. Cena
1.250.000,- K . Dohoda možná. Tel.777 200 452
* Prodám hliníkové kliky se štítky. Levn . Tel. 
602 103 775

KOUP
* Koupím všechny 4 díly knížky „ ídících
Márinka“, spisovatel F.Háj, vydané roku 1928-29 s 
p vodními ilustracemi K.Rélinka. Pln  respektuji 
Vaši cenu. Tel. 604 802 519

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

R ZNÉ

* Provádím veškeré zednické práce - kvalitn  a 
rychle. Letitá zkušenost. Tel. 776 146 173

* Pronajmu v tší vytáp nou garáž v Náchod ,
ul. Za P ádelnou (pod sídl.Branka)  pro 1-4 osobní 
nebo dodávková auta - cca 11,9 x 7, 6 m (po doho-
d  možno i jednotliv ), vstup 2x el.vrata.  Nájemné 
za celek 4.000,-K , tel. 608 90 30 70.

* Levné gelové nehty, zdobení, manikúra. U Vati-
kánu, Náchod. Tel. 777 605 704

* Hledám dou ování M, F, CH, AJ pro studentku 
3. ro níku gymnázia. Náchod. Tel. 776 122 692

* Pronajmu byt 1+2, 96 m2 v Hronov . Nájem 
4000 K  + inkaso. Vratná kauce 20.000 K . Zahra-
da k užívání. Tel. 736 468 764, 736 537 033
* Pronajmu byt po rekonstrukci se za ízením,
1+2, 76 m2, v Hronov , nájem 6000 K  + inkaso. 
Vratná kauce 40.000 K . Zahrada
k užívání. Tel. 736 468 764, 736 537 033
* Prodám velký slunný byt 4+1 (90 m2) v OV 
v Náchod , B loveská ul., plast.okna, ást.rekon-
strukce, vyšší poschodí. Volný ihned nebo doho-
dou. Cena k jednání 1,950 mil.K . Financování 
koup  zajistím. TEL.:604 918 897
* Koupím byt nebo domek - Hronov, Náchod, 

.Skalice, .Kostelec nebo Nové M sto nad M.. 
Cenu respektuji, RK nevolat! 723 735 740
* Prodám DB 3+1 - 72 m2 v Náchod , ihned vol-
ný, cena dohodou. TEL.:776 842 975
* Pronajmu byt 56 m2 ve zd ném dom  poblíž 
centra Náchoda, nájem 4.500,- + inkaso. Tel. 731 
44 13 79
* Pronajmu lidem nov  vybav. byt 1+1 jako 1+2, 
65 m2, jih, u N.M sta nM., p íroda, garáž. tel.602 
13 42 13
* Pronajmu zd ný byt 2+1 54 m2 ve zd ném
zrekonstr.dom , áste . za ízený u BUS a vlak. 
nádraží v Náchod , nájem 5000,-K  + inkaso, od 
jara 2009. TEL.:606 61 68 35, 491 424 493 ve er
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1, 70m2 v 
Novém M st  nad Metují. Kauce 20000,-K . Vol-
ný od 1.12. tel 608323373
* Vym ním stylový DB 2+KK po celkové rekon-
strukci v Novém M st , za byt 3+1, p íp. RD v 
Novém M st  nebo blízkém okolí. Rozdíl ceny 
doplatím. Tel. 737 562 868
* Pronajmu byt v Náchod  1+1, náj.4000,-K  + 
2000,-K  služby, kauce 20 tis.K . TEL.:774 699 
600, faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 4500,-
K . TEL.:  775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* 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
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na vlastnic-
tví nezáleží. Tel: 739 486 403
* Pronajmu byt 1+1 v Jarom i, nájemné 3500,-
K  + inkaso. Tel.:775 061 233

NEMOVITOSTI

* Sháním zachovalou chalupu k  rekreaci nejlépe 
na Náchodsku. Nabídn te na tel.: 603 45 35 15
* Nabídn te rodinný d m, chalupu, chatu  k trva-
lému byd. do 1,6 mil. i k p ed lání okolí NA. Tel.: 
608 667 734
* Pronajmu garáž 21 m2 v eské Skalici, 300 
m od p ehrady Rozkoš, vhodná ke gar.auta, jako 
sklad nebo zázemí pro rybá e. Možný p íjez nákl. 
automobilu. TEL.:721 435 426
* Hledám starou chalupu (zbo eništ ) s v tším
pozemkem na okraji obce v okolí N.M sta n/Met. 
sm r Orl. hory. 608 66 77 34
* Sháním RD nebo chalupu k trvalému bydlení 
do 30 km od Náchoda v cena do 2 mil. K . Menší 
opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Sháním menší chatu, byt, rodinný domek (1+1, 
2+1) v  N. M st  n/Met. nebo možná vým na za 
RD 3+1 v eské Skalici + doplatek. Tel.: 608  883 
012
* Nabízíme k prodeji pozemky v Bohuslavicích 
u N.M sta n.M. ur ené k výstavb  RD, na p kném
míst , v blízkosti centra, sít  do 50m. Cena: 390,-
K /m2. Tel.602 204 002-Ideal Reality.

* Nabídn te chalupu od Náchoda a okolí až k 
Broumovu do 900 tis. obyvatelnou. Tel.: 773 55 
90 14
* Prosím nabídn te k prodeji RD nebo byt v 
Novém M st  n.Met., Náchod , Dobrušce nebo 
okolí.D kuji. Tel.724 869 259
* Hledáme chatu nebo stavební pozemek k 
rekreaci do 1mil., nejl. okolí Plhova. Tel.:607 939 
657
* Koupím stav. pozemek pro RD. Náchod + okolí. 
Tel. 774 858 899
* Koupím RD nebo pozemek ke stavb  RD - v 
Náchod , nejrad ji Plhov a okolí. Tel. 603 266 
454
* Prodám stavební parcelu v k.ú, eská Skalice 
cca 3000 m2, 450,-K /m2, p i prodeji do 31.1.09 
sleva 10%. Tel. 728 484 794
* Prodám restauraci s tane ním sálem u Ho i-
ek, eská Skalice. Provoz je možno zahájit do 1 

týdne, vše dle norem EU.Zastav ná plocha 987m2,
pozemky 6000m2. Výhodná investice. Vše ve 
výborném stavu. Tel:725 646 413
* Prodám oplocenou zahradu o vým e 503 m2

na k.ú. ešetova Lhota. Cena 126.000,- K   Zn: až 
po 10.11.2008. Tel. . 606 951 546
* Prodám RD v Jarom i 5+kk, cena 2,5 mil.K .
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@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 bývalý mlýn v Orlických horách
nedaleko Kounova. 10km od Deštné. Zastav ná
plocha 300m2. Pozemky 18 862 m2. S možností si 
vybudovat v krásné p írod  penzion nebo bydlení.
Tel:725 646 413
* 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 nájemní d m v Hronov ,který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra m sta Hronov.
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 

SEZNÁMENÍ

* Žena 160/63, hledá muže veselého - fi n. nezá-
vislého, auto + chata vítána. Tel. 604 661 303
* Štíhlá VŠ 44/164 hledá sympatic., sportov. 
založeného muže pro spole ný život. Dej v d t - 
608 492 159
* Rozvedený 48/179/73 hledá p ítelkyni z 
Náchodska. Tel. 603 711 210
* P ist hoval jsem se do Náchoda a nikoho tu 
neznám. Muž 42 let s dcerou 11 let ve vlastní pé i.
Hledám štíhlou bezd tnou ženu nebo maminku s 
jedním dít tem pro vytvo ení úplné rodiny. Tel. 
606 788 915

BYTY
* Prodej p kného cihlového bytu v Náchod  2+1 
58 m2 atrk@email.cz Tel.733 386 573
* Koupím byt nebo rodinný d m na Náchodsku. 
Na stavu nezáleží. Tel.: 737 454 805
* Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v OV i družstevní v 
Náchod  a blízké okolí. Tel.: 737 454 989
* Pronajmu komplet.za .garsonku v centru 
Nového M sta n.M.. TEL.: 737 515 785
* Prodám byt 1+kk v OV v Novém M st  n.M.. 
TEL.:777 766 296
* Prodám byt 3+1 v OV cihla, Náchod Pražská ul. 
(naproti OÚ), d m zateplen, plast.okna. Cena 1.4 
mil. K . TEL.:608 540 491
* Koupím byt 1+kk nebo 1+1 v OV v Náchod ,
TEL.: 776 165 242.
* Prodáme nadstandardní zd ný byt 2+kk OV 
(68 m2) v N.M st  n.Met., v blízkosti centra, po 
celkové rekonstrukci. Cena:1.270.000,-K . Tel.602 
204 002
* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda - zd ný
d m, po rekonstrukci, nová okna, 5000,-K  + inka-
so, kauce 10 000,-K . Tel. 602 103 777
* Pronajmu dlouhodob  3+kk v podkroví RD se 
zahradou v ern icích. Nájemné 5000 K  + zál. na 
energie. Kauce 20.000 K , tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob  1+kk s terasou, 31,30 
m2 v 1.NP v Náchod  na Lipím naproti hospod ,
nájemné 3.500,-K  + zál. na energie 1.600 K .
Kauce 15.000 K , tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu  dlouhodob  od 12/08 byt 2+kk v 
Náchod , 37 m2 v 1. NP poblíž centra. Nájemné 
3.760 K  + zál. na  energie 1900 K . Kau ce 15.000 
K , tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob  1+kk v Náchod , 31 m2,
ve 2. NP  poblíž centra. Nájemné 3.250 K  + zál. 
na energie 1.850,-K . Kauce 15.000 K , tel. 608 
90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob  byt  3+1, 74 m2 ve 4.NP 
ve Václavické ul. v  Náchod . Nájemné 5.000 K ,
á záloh SBD 1.000 K  + inkaso. Kauce 20.000 K ,
tel. 608 90 30 70
* Vym ním byt 1+1 Hronov  (u nádraží) za byt 
1+1 v Náchod  - nejlépe blízko centra. Tel. 721 
726 841
* Pronajmu byt 3+1 v centru Nového M sta
n.Met. po celk. rekonstrukci. Tel. 604 452 727
* Prodám DB 1+3 u nemocnice v Náchod , byt 
po rekonstrukci, výhled na Bražec, 5. patro, cena 
1.350.000 K . RK NEVOLAT. Zažádáno do OV. 
Možnost vým ny za 1+1 s doplatkem. Tel. 774 70 
55 57

* Prodám DB 3+1 v Náchod  na Brance, ihned 
volný, cena dohodou.
Nevolat RK. Tel. 736 419 251

* Pronajmu byt 3+1 v Hronov . Nájemné 3.700 + 
inkaso + kauce. byt je áste n  vybavený (kuchy ,
sk ín ), byt bude volný na za átku listopadu. Kon-
takt na tel. 737 264 507
* Pronajmu 3+1 v Hronov , 70 m2, 7.p., nájem 
7.000,-K  + elekt ina, kauce 15.000 K  + 7.500 
K  poplatek SBD. Volné od 1.1.2008. Tel. 774 996 
592
* Pronajmu 1+1 v Náchod . Tel. 739 596 803
* Prodám byt 1+kk, družstevní, s balkonem v 
centru Náchoda - po celkové rekonstrukci - nad-
standard., za 750 000,-K  a dále nabízím pronájem 
bytu 1+kk také v centru Náchoda. Požaduji kauci 
15000,-K , nájem 3500,-K  + inkaso. Volejte 603 
441 222
* Pronajmu byt 2 + 1 v Broumov . Tel.: 
495593934 od 17 do 20 hod.
* Pronajmu p kný byt 2+kk v cihlovém dom
( 65 m2) po rekonstrukci se zahrádkou v Novém 
M st  n. Metují. Volný k 1. listopadu 2008.Tel 
774261361
* Prodám DB 1+kk v Náchod  - Starém M st .
Cena dohodou. Tel. po 18. hod. 605 36 97 14
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  u nemocnice, 
cena 4000,- + inkaso. Kauce 25.000 K . Tel. 725 
591 193
* Vym ním družstevní byt Nové m sto n.Met. 
2+1 za 1+1. Tel. 605 002 917
* Pronajmu za ízený byt 1+1 na sídlišti U 
NEMOCNICE v Náchod . Nájem 3500,-K  + 
inkaso. Kauce 15 000,-K . Tel. 777 567 588
* Prodám DB 3+1 v Náchod  na sídlišti u nemoc-
nice. V 3 NP 80 m2, balkon, ást. rekonstrukce bytu 
a kompletní oprava celého domu. Cena k jednání, 

volný po dohod . Tel: 608 
23 23 11
* Pronajmu garsonku 
v Náchod  na Plhov .
TEL.:604 747 062
* Pronajmu byt 2+1 v 
Hronov  po rekonstr., 
nájem 4500,- + inkaso, 
kauce 10 tis.K . TEL.:776 
011 722
* Prodám (vym ním) 1+kk 
zd ný v Hronov , p kný.
Nová koupelna, 32 m2, cena 
540 tis.K . TEL.:777 038 
022 -  RK NEVOLAT

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

Podmínky:  SŠ vzdělání  schopnost 
komunikace se zákazníky příjemný 

vzhled i vystupování

Do regionální pobočky v Náchodě přijmu

Informace na tel.:777 345 132 PO - PÁ

2 asistenty/ky
pro prodej

www.orangeconstruction.cz
* Prodej bytu 3+1, 59m2, DV, Náchod-Plhov, 
4. patro, nedaleko centra. Volný ihned. 

 Cena 960.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, po rekon-
strukci. WC a koupelna obklad, kuchyň, 
ob. pokoj a předsíň plovoucí podlahy. 

 Cena 1.050.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1,52 m2, DV/L/ 2.patro, v 
centru Náchoda na klidném místě v cihlo-
vém domě, po celkové rekonstrukci. WC 
a koupelna obklad a dlažba, kuchyň a ob. 
pokoj plovoucí podlahy.

 Cena 1.395.000 Kč.

* Prodej bytu 2+kk, 44m2,DV/L/2.patro, 
Náchod-sídliště SUN, po celkové rekon-
strukci. Zděné jádro, WC a koupelna 
obklad, obývací pokoj a předsíň plovoucí 
podlahy. Volný ihned. 

 Cena 920.000 Kč.

* Prodej event. pronájem bytu 2+1, 58m2, 
DV/přízemí, Náchod- sídliště SUN, po čás-
tečné rekonstrukci. Zděné jádro, WC a kou-
pelna obklad a dlažba, nová kuch.linka. 

 Cena 1.000.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1, 67m2, DV/L/3.patro, Hra-
dec Králové-Březhrad. po celkové rekon-
strukci. Vestavěné skříně vč. šatny,  nová 
kuchyňská linka vč. sporáku a digestoře. 
Klidná lokalita, volný ihned. 

 Cena 2.270.000 Kč.

* Prodej zavedeného penzionu a baru 
s bytem 3+1, po celkové rekonstrukci, v 
centru města Náchoda. Kompletně zaří-
zeno, k dispozici ihned. 

 Cena 10.100.000 Kč.

* Prodej zavedeného hostince u obce Bez-
děkov, budova po komplet. rekonstrukci, 

 cena vč. vybavení 2.170.000 Kč.      
      Při rychlém jednání možnost slevy.

* Prodej staveb. pozemku Náchod-Klí-
nek, klidné místo v byt. zástavbě svažitý, 
IS u pozemku, plocha 1640 m2, 

 cena 1.380.000 Kč.

* Prodej stavebního  pozemku v obci 
Borovnička, na krásném místě - polosa-
mota u lesa. Celková výměra  1350 m2. IS u 
pozemku, příjezd po obecní cestě. 

 Cena 233 550 Kč. Výhodná  investice!

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735
lsramarova@orangeconstruction.cz

tel. 775 972 763

* Za ínající hud. skupina hledá kytaristu, kláve-
sáka, apod. na pravidelné víkendové hraní v jedné 
náchodské restauraci. Hrajeme country ale i bigbe-
at. Volejte na mobil 739 590 406 (možno i SMS)
* Nabízím hlídání d tí. Profesionální pé e dipl. 
d tské sestry. Místo a doba fl exibilní dle dohody. 
Náchodsko. Tel.: 737 135 160 kdykoliv.

* P enechám hospodu ve Starém M st  v 
Náchod  za rozumné odstupné. Tel. 603 778 
900

* Daruji velké množství hlíny za odvoz. Velký 
T ebešov. TEL.: 739 814 111
* Dlouhodob  pronajmu garáž v Náchod  u 
koupališt . Nejvyšší nabídce. e-mail: jan.krelina@
seznam.cz nebo SMS na 737 083 804
* Sv domitá, bezúhonná, kvalifi kovaná u itelka
MŠ s dlouholetou praxí od 1.10.2008 pohlídá Vaše 
dít  (d ti). Broumovsko a Police n.M.. TEL.:605 
145 004
* Zajiš ujeme osobní asistenci pro klienty r zné-
ho v ku. Vy si ur íte kdy k vám asistent p ijede a 
na jak dlouho. Koupání, pomoc p i osobní hygien ,
doprovody, rehabilitace, pedik ra. 85 K /1 hod. 
Lze hradit z p ísp vku na pé i. Tel. 491 520 308, 
739 439 063
* P ijmeme lektory cizích jazyk . TEL.:603 508 
779
* Snažíte se zhubnout? Nejde vám to? P ij te k 
nám, my vám poradíme. Individuální poradenství 
pod vedením licencovaných poradc . Jen pro seri-
ózní zájemce. Tel. 605 844 735, e-mail:
hubnetesveronikou@seznam.cz
* Angli tina, špan lština - soukr. 
výuka v Náchod . Mám státní jazyk. zkoušky. 
Tel. 737 877 468

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 6000,-
K /týden. TEL.:603 731 609
* Hledáte práci nebo p ivýd lek? Možnost zají-
mavých výd lk . Zavolejte na tel. 733 197 484
* Práce doma, info za SMS s adresou na tel.732 
635 109

AUTO-MOTO

* Prodám OPEL VECTRA, r.v. 90, zimní pneu v 
cen , tmav modrá barva, cena 18.000 K , p i rych-
lém jednání sleva. Více info na tel. 777 088 227
* Prodám FORD PUMA 1.7, ervená b., r.v. 98, 
nová kola elektrony i pneu, nové tlumi e, klima, 
CD p ehr., nastavitelná p ední seda ka, vyh ívané
p ední sklo. Rod. d vody. Cena 85.000 K . Tel. 
777 796 996
* Prodám 4 ks zimních pneumatik 185/65 R 14 
M+S /Ford/ na vyvážených diskách. 1 zimu jeté. 
Cena 2000 K .Tel. 777 798 455
* Prodám Škoda Favorit 135 LX, r.v.1993, naj. 
142 000 km, taž. za ., dobrý technický stav., cena 
10 000,-K , Hronov, Tel. 777 11 43 01

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

DOMÁCÍ MAZLÍ CI
* Darujeme 3 feny - matka n mecký ov ák, otec 
eskoslovenský vl ák, barva vlkošedá, o kovaná,

od ervená, Tel. 776 064 410
* Zdravím všechny kamarády ps ! Hledám hod-
né pání ky pro istokrevná sv tlá št átka labra-
dora bez PP z Nového M sta nad Metují. Jen vážní 
zájemci Tel.: 737 740 947 po 18 hod.

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

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

RD ve V. Jesenici u Č. Skalice
Pěkný dvougen. dům,v 1NP 3+1,2 NP 5+1,2 
garáže + dvougaráž - možnost komer. využi-
tí. Poz.688 m2.   Cena: 2.375.000,-Kč

Restaurace v Č. Čermné, okr. NA
Objekt je u hl. komunikace, s výčepem, 
sálem, salonkem a bytem 1+1. Na poz. 551 
m2 je dřev.kolna.  Cena:1,1 mil.Kč

Víceúčel. komerční objekt u Č.Skalice
Nyní restaurace se sálem(200 míst),barem(60 
míst)+zázemím,1NP 5 pokojů s velkou půdou-
Poz:6096 m2.Nutno vidět. Cena.3,4 mil



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

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

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

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

www.rako-reality.cz

Nové M sto n/Met. - samostatn  stojící RD 5+1 se zahradou 654m2, p kné místo ................................4.550 000,-K
Sv tlá u Ho i ek - býv. zem. usedlost, klenuté stáje, stodoly, pozemek 1 392m2 ....................................... 890 000,-K
Maršov u Úpice- pozemek vhodný na stavbu rekrea ních dom  1-7, p kný výhled ...................................350,-K /m2

Nové M sto n/Met. - RD 5+1_3.150 000,-K  - RD 4+1 po celkové rekonstrukci ............................4.600 000,-K
Zdo ov u Broumova - stylová udržovaná usedlost s vybavením a pozemkem ......................................2.200 000,-K
Horní Radechová - velký  d m 2 x 3+1vhodný k víceú elovému využití se zahradou .........................3.800 000,-K
Vestec u Ho i ek - rodinný d m se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ............................................1.230 000,-K
Hronov - nov  zrekonstruované byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+ kk, 3+1 .....................................cena dle velikosti
Broumov - vícepodlažní zd ný d m nedaleko centra vhodný k víceú elovému využití.........................1.100 000,-K
Náchod - zavedená trafika u hl. cesty se stálými zákazníky, pozemek v nájmu .......................................... 245 000,-K
Horní Rybníky - rovinatý slunný pozemek o vým e 1 918m2 vhodný na stavbu RD ............................. 750 000,-K
Náchod - byt 1+kk v OV s balkónem .............................................................................................................. 655 000,-K
Naho any-byt 3+1 se zahrádkou ...................................................................................................................1.400 000,-K
Broumov - DB 1+1 na Spo ilov  ..................................................................................................................... 480 000,-K
Broumov - DB 3+1 po rekonstr ......................................................................................................................... 890 000,-K
Náchod - podsklep. krajová zd ná chata s bazénem u lesa se zahradou o vým e 398m2 ..........................970.000,.K
Zábrodí u . Kostelce- chatka u lesa s vl. zahradou 1024m2 s  výhledem na rybník ................................ 799 000,-K

eská Skalice  - pronájem RD 3+1 nedaleko centra se zahrádkou, po ást. rekonstr. ............................6 500,-K /m s.
Náchod - DB 1+kk - nadstandard, centrum_dohodou, kancelá  v centru Náchoda ................................3 000,-K /m s.

ervený Kostelec - rod. d m-vilka zastav ná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2................................. 3.620.000,-K
Náchod - byt 2+1 v OV ve zd ném dom  ........................................................................................................... 1,190 mil.

eská Skalice - zd ná garáž................................................................................................................................ 89 000,-K
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV ........................................................................................................ 850.000,-K
a byt v podíle 1+1 po rekonstr ........................................................................................................................... 625 000,-K

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

Cestovní kancelář SONA Náchod 
přijme pracovníka do trvalého

pracovního poměru.
Požadavky : 

vzdělání VŠ, VOŠ,  výborné znlosti práce s PC,
jazyková vybavenosti  (min. jeden světový jazyk), 

schopnost samostatné tvůrčí práce, 
flexibilita a kumunikativnost.

Praxe v cestovním ruchu vítána.

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

SLUŽBY K VÁM DOMŮ
(za běžné ceny)

PEDIKÚRA * MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ

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

Haklová Monika

* Možnost zakoupení dárkových 
poukazů  

Nabízíme 
stravování 

pro střední a 
malé fi rmy a 
provozovny

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

tel. 728 386 034     

elektrotechnický velkoobchod 
Brat í Štefan  902, 500 03 Hradec Králové

p ijme do trvalého pracovního pom ru spolupracovníka 
pro závod v Náchod  na pozici

obchodní zástupce 
– obchodní technik

Požadujeme:
SŠ  vzd lání elektrotechnického sm ru,

vyu en v oboru elektro
zaujetí pro obchodní innost

znalost práce na PC
idi ský pr kaz skupiny B

spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, asová fl exibilita

Nabízíme:

výhody odpovídající stabilizované spole nosti
nadstandardní odm ování dle výsledk  práce

možnost profesního r stu

Své nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte  na adresu: 
Elektram spol. s r.o. – elektrotechnický velkoobchod
k rukám p. Macka, Komenského 483, 547 01 Náchod

mobil: 602363759, e-mail: macek@elektram.cz

Elektram spol. s r.o.

HYPOTÉKY LEVNĚJI 
NEŽ V BANKÁCH

solidní jednání, zpracování zdarma, 
možnost oddlužení domácností,

pojištění a další možnosti.

Tel. 721 424 937       

Ing.Dušan Stejskal 
Čechova 342, 547 01 Náchod  
tel.:491 433 644, 777 121 994
fax: 491 431 585  
e-mail: ivtnachod@ivtnachod.cz
www.ivtnachod.cz

Švédská tepelná čerpadla Montážní 
a servisní firma

TEPELNÁ ERPADLA

Zpracování úvodní studie zdarma!

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

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

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

Pro zam stnance, maminky, 
d chodce a podnikatele

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

BEZ RU ITELE!

P j ky!

BEZ POPLATKU!

Životopisy zasílejte na: 
subertovaradana@seznam.cz
Informace: Radana Šubertová, 

tel 602 448 587, 491 426 922.
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UMLAUF velkoprodejna, Hostovského 525 (u Plusu) , 549 31 Hronov, tel: 491 483 489, info@umlauf-cz.cz

• ruční el. nářadí NAREX, BOSCH, FERM, DWT
• zahradní ruční nářadí FISKARS
• možnost nákupu na splátky s 0% navýšením

řetězových pil • drtičů větví 
   • vysavačů listí a štípačů dříví

Kompletní nabídka na www.sekacky-online.cz.

 PODZIM JE TADY a přináší AKČNÍ CENY

V našem pravidelném seriálu o interne

o optimalizaci stránek pro internetové 

samotnou internetovou reklamu podíváme 

reklamních kampaní. Internetová reklama 

Formy internetové 

základních skupin:

 vynikající 
nástroj pro budová

stránky. Platíte tedy jen za ty, které k Vám 

 cílené získávání 


