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P�EDVÁNO�NÍ SLEVY
A AKCE JIŽ NYNÍ

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E
    SE SLEVOU AŽ 54 %
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

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

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

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB:

ŽALUZIEŽALUZIE
ANDY, Maloskalická 19, ČESKÁ SKALICE, mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

www.andy-skalice.cz, andy.skalice@seznam.cz

ŽALUZIÍ 
ROLET, SÍTÍ 
SHRN. DVEŘÍ

CH ZÁSOB
sleva ažsleva až

35%35%
(dále nabízíme čalounění dveří, renovaci dveří)

renovace kuchyňských dvířek a skříní fólií

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

CENY OD CENY OD 
129Kč129Kč

VELKÝ VÝBĚR VELKÝ VÝBĚR 
HRABELHRABEL

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775

„ Rok se s rokem sešel a Martin zase p�išel.  Upe�eme husi�ku, otev�eme lahvi�ku.“
Jarmila JiráskováJarmila Jirásková 11.11.2009 prodej SVATOMARTINSKÝCH vín



 �esko 
na talí�i

   Z Krušných hor nás tentokrát zavál vítr do úrodného srdce Moravy, na Hanou. Tento re-
gion je rovinatou oblastí, jejímž st�edem se jako modrá nit proplétá �eka Morava. Je to kraj
rybník�, lužních les� a zlatých lán� obilí. Kraj Hanák�, t�ch dobrých a pohostinných lidí. A 
co má s Hanou spole�ného vinorodé Slovácko? Jeho obyvatelé se sami mezi sebou rozlišo-
vali na Slováky a Hanáky podle toho, ke které z t�chto etnogra� ckých skupin jazykov� nebo 
kulturn� tíhli. Z typicky hanáckých specialit m�žeme jmenovat t�eba špetrnky - chu�ovky
vytvo�ené ze švestky, zabalené v k�upavém kabátku z libové slaniny. Obvykle se podávají 
k zakousnutí k n�kolika dávkám slivovice. Lépe ladící dvojici byste t�žko hledali! Ryze 
originální místní pochoutkou je „kno� ík“. V tomto p�ípad� ale zapome	te na šití, jehly 
a nit�. Jedná se o pala�inkový „dort“ prokládaný vrstvami špenátu a telecího moze�ku. 
Povrch korunuje poleva ze strouhaného sýra, který se p�i zapékání v troub� krásn� rozte�e.
   A hanácké lidové tradice spojené s gastronomií? Nejv�tší podzimní slavností byly hody. 
Ješt� v polovin� 19. století se držely po p�t dn�, od ned�le do �tvrtka, kdy vrcholily stínáním
berana, kterého potom donesli do hospody. Možná se podivíte, ale hosté p�icházeli vybaveni 
uzly vdolk�, aby m�li co jíst, než se bude podávat skopový guláš. Výjime�nou událostí
v pr�b�hu roku byla pou�. Nez�ídka se vyšlo z domu i na �ty�i nebo p�t dn�. Práv� na 
pouti mnozí okusili vzácné pochoutky - turecký med, perníky, cizokrajné o�echy, mandle 
a cukrovinky.
Pouti se v mnohém podobal výro�ní trh - jarmark, který se konal dvakrát až �ty�ikrát do 
roka. Ale pozor - o trzích se nesm�lo šenkovat víno. Vrcholem sezony byly na Hané bez-
pochyby dožínky.
Správný hospodá� se nesm�l nechat zahanbit a musel být p�ipraven. Piva i kolá�� musel být 
dostatek pro všechny, kte�í se na žních podíleli. U dobrého jídla a pití si s chutí zazpívali: 
„P�i vašem dvo�e, vašem dvore�ku, abyste vy nám dal piva holbi�ku. Makovej kolá� a v 
n�m rozinky, abyste v�d�li, že sou dožínky. P�i tom ohni dost, p�i tom všem horku, vy ste 
nám va�ila dobrou polívku. Bílý kolá�e, taky kaši�ku, tak sme vám uvili p�knou kyti�ku.“ 
Ostatn� zkuste si v originálním hanáckém ná�e�í p�e�íst jeden z recept� na webových strán-
kách!  

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

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

Hanácké špetrnky - tos eš�e nejedl!Hanácké špetrnky - tos eš�e nejedl!

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ZIMA DOLKÁŽE POTRÁPIT
   Zima n�kdy bývá neúprosná. Když nás zastihne nep�ipravené, m�že nás donutit sáhnout až 
na dno sil, a to se zdaleka netýká jen zimní výpravy v horách, ale t�eba i p�i cestování autem.
Pokud pomineme riziko dopravní nehody, které je v zimním období nesporn� vyšší, m�že 
pro nás být zkouškou i nepr�jezdná silnice. Ne�ekaná sn�hová kalamita m�že zablokovat 
vozovky i na mnoho hodin. Dlouhé �ekání v aut� na nálad� nikomu nep�idá, ale �ekání ve 
studeném aut�, protože si nem�žeme dovolit nechat desítky minut b�žet motor z obavy, aby 
nám na míst� �ekání nedošel benzín, je zbyte�né. Sta�í s touto eventualitou po�ítat
a na zimní cesty vozit v nádrži svého auta vždy dostate�nou zásobu pohonných hmot a vždy 
i teplý od�v, p�ípadn� i deku.
Vyplatí se, pro p�ípad dlouhého �ekání v zácp� nebo u dopravní nehody, vozit sebou i nápoje 
p�íp. potraviny, pot�ebné léky, nabitý mobilní telefon a p�im��ený obnos pen�z v hotovosti 
pro p�ípad pot�eby na nákup pohonných hmot, nápoj�, potravin apod.
V n�kterých situacích m�že být až neocenitelným pomocníkem výkonná, pln� funk�ní sví-
tilna s p�ipraveným zdrojem elektrické energie, lopatka na sníh, lano, propojovací startovací 
kabely, sn�hové �et�zy odpovídajícího rozm�ru a pro jejich montáž ve vlhkém a chladném 
prost�edí vhodné prstové rukavice. Je také sebou vozit zásobu písku ve vhodné nádob� a 
dostatek nemrznoucí sm�si do vst�ikova��. A zimní pneumatiky s dostate�n� hlubokým 
vzorkem a dobrý technický stav vozidla v�etn� akumulátoru již snad není t�eba p�ipomínat.
P�ed delšími cestami sledujte p�edpov�
 po�así. V p�ípad� velmi nep�íznivé p�edpov�di 
pokud je to jen trochu možné rad�ji z�sta	te doma, zvlášt� v p�ípad� cesty s d�tmi.

Old�ich P�ibyl

Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky  .........................................................1 590 000,-Kč
Pozemek k výstavbě rodinného domu Náchod – Běloves .....................................................................390,-Kč/m2

Rodinný řadový dům se zahradou ve středu Nového Města nad Metují .............................................2 990 000,-Kč
Hezký byt  v družstevním vlastnictví s novou kuchyní v Náchodě na Plhově  ......................................995 000,-Kč 
Bytový dům poblíž náměstí v Hronově – 12 bytů .................................................................................2 990 000,-Kč

Větší rodinný dům s navazující hospodářskou části na okraji 
obce Janov – Tis zejména k rekreaci s možností trvalého bydlení. 
Dispozice: sklep, přízemí – veranda, chodba, kuchyň, 4 pokoje, 
koupelna, WC, komora, spíž. Zavedená el. 220/380V, voda z vlastní 
studny, vytápění na tuhá paliva, septik. K nemovitosti náleží pozemky o 
výměře 4 075 m2. Nutné částečné opravy. Velmi klidná lokalita.
� Cena: 1 950 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

vyhlašuje dnem 2.11.2009 výběrové řízení 

na zjištění zájemce o koupi majetku:

budova č.p.125, pozemku parcela č. 820
a pozemku parcela č. 2224/11 

v k.ú. Bohuslavice nad Metují,
obec Bohuslavice. Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na

webových stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských
úřadů a na tel. č. 491 457 285.                                                                                                                                             

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

Oční optik Radmila Řepková
opět na POLIKLINICE, 

přízemí v pravo
ul. Němcové 738, Náchod

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

Tel. 491 424 575
Těšíme se na návštěvu

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

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

      p�íjemný vzhled.
 

Info:  PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132

Kosmetické ošetření 
(70% komplex kyselinou glykolovou)

Nehtová modeláž
 

Permanentní prodloužení řas

IPL  AntheliaIPL  Anthelia®®
  

(15 sv�tových patent� a je sv�tovou 
jedine�nou � rmou v oblasti depilací)

�  fotoepilace-trvalá depilace tmavých, 
            a sv�tlých i šedivých chloupk� na r�z-                                                                                                    
     ných partiích t�la 

�  fotorejuvenace-omlazení pleti

�  odstran�ní pigmentových skvrn 

�  odstran�ní žilek, pavou�k�, metli�ek

�  výrazné zlepšení stav� jizev a strií

�  akné 

informace informace 
na tel.č.: 737 543 970na tel.č.: 737 543 970

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.
Uklidíme 
a odvezeme 
sníh...

TEL.: 602 145 222

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

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

V LEDNU ZA V LEDNU ZA 
ANGELIKOUANGELIKOU

   Sdružení zdravotn� postižených Náchod 
po�ádá v úterý 26.1.2010 zájezd na dopoled-
ní generálku muzikálu ANGELIKA v praž-
ském divadle Brodway. Odjezd z Náchoda v 
cca 7.00 hod. a p�íjezd zp�t okolo 19.00 hod.
   P�ihlášky p�ijímáme ve st�edu od 13 hodin 
nejpozd�ji do 13.listopadu 2009 v naší klu-
bovn� SZdP, Palachova ul., Náchod.
Po tomto termínu není možno získat vstu-
penky na p�edstavení!
Ú�astníci zájezdu dostanou letá�ky s pro-
gramem. 

Vedoucí zájezdu Otto Volhejn, 
Alenka Balážová, �.t. 603 949 721.

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

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

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

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

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

                                     604 264 708

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

„PATNÁCT MELOUNŮ 
SE POVALÍ REPUBLIKOU“

Celkem 15 008 781 K� poputuje k celkem 87 projekt�m nestátních neziskových or-
ganizací po celé �R, které usp�ly v 11. ro�níku ve�ejného výb�rového �ízení Pomozte 
d�tem.

   Slavnostní p�edání prvních smluv pro 
poskytnutí nada�ních p�ísp�vk� se usku-
te�nilo 19. �íjna ve Vile �erych v �eské 
Skalici. Jednalo se o projekty pro region 
Severovýchod (Liberecký, Královéhradec-
ký a Pardubický kraj). Pokud Vás zajímá o 
jakou �ástku se jedná, poté v�zte, že je to 
již zajímavá sumi�ka ve výši 1 674 765 K�. 
Smlouvy si osobn� p�evzaly nap�íklad Sdru-
žení pro ranou pé�i v Pardubicích, Centrum 
J.J.Pestalozziho o.p.s.,, OS D.R.A.K, Rodin-
né integra�ní centrum o.s., Oblastní Charita 
Hradec Králové - St�edisko rané pé�e Slu-
ní�ko, obecn� prosp�šná spole�nost Šance 
pro Tebe, Diakonie �CE - st�edisko Mili��v 
d�m a OS PROSTOR PRO.
fotogra� e Ivana Vávry zachycuje atmosféru 
celého setkání v�etn� prezentace Dr. Zden-
ky Šándorové, Ph.D. ze St�ediska pro ranou 
pé�i v Pardubicích.         zapsal Ivan Vávra   

HOSPODA NA BAČCE 
U MARTINCŮ

nabízí vhodné prostředí pro
SVATEBNÍ HOSTINY, 

VEČÍRKY, FIREMNÍ AKCE, 
RODINNÉ OSLAVY

Kapacita sál 100 míst, 
výčep 40 míst

TEL.:728 585 350           

 foto Ivan Vávra



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

   Vyhlídky zprvu nem�l nejlepší... Dostavily se zdravotní potíže a s nimi samoz�ejm� pokles v 
tréninku. V srpnu se zablýsklo na lepší �asy a tak za�al s intenzivním tréninkem jak v t�locvi�-
n� Sokola Kramolna, tak doma v soukromé posilovn�.
   A o kom je �e�? Pan Luboš Maršík, který se v pátek 23.�íjna 2009 zú�astnil 12.ro�níku Mistrovství 
Evropy MASTERS v benchpressu. Závody MASTERS jsou ur�eny pro borce ve v�kových kate-
goriích nad 40 let. Letošní Mistrovství Evropy se konalo v belgickém La Louviére. Luboš Maršík 
startoval ve váhové kategorii do 100 kg spolu s dalšími t�inácti závodníky v této váze. Úsp�šný byl 
pro n�ho druhý pokus, v n�mž vzep�el 220 kg a který mu p�inesl st�íbrné druhé místo. P�ed sebe 
pustil jen polského závodníka Grabovského, který byl s 222,5 kg jen o dv� a p�l kila lepší.
   Za ú�ast na ME pan Luboš vd��í všem, kte�í ho podpo�ili.
Sponzor�m a kamarád�m. Jsou to: Hovorka catering s.r.o. Pardubice, MUDr.Alois Vejmola, 
Roman Havlík, Michal Ungrád, Karel Kulda, Martin Mikeš, masér Radek Machula, Zden�k 
Ku�e a hlavn� sparingpartner Jirka Havrda, který v roli �idi�e p�edvedl na cest� do Belgie na 
trase 1100 km excelentní výkon. Dovezl Luboše v po�ádku rovnou na start. Luboš se stihl zvážit a 
hned šel na „v�c“.    I p�es ob�asné zdravotní potíže je Luboš Maršík s letošní sezonou spokojený. 
Na Mistrovství �ech obsadil 4.místo a na Mistrovství �eské republiky místo šesté. Do konce roku 
se zú�astní ješt� 28.11. VC Klatovy - Open poháru bez dresu. A p�íští sezona se bude odvíjet od jeho 
zdravotního stavu.                                                  P�ipravila La�ka Škodová, foto Zden�k Ku�e   

   V zasedací místnosti obecního ú�adu na 
Kramoln� se 9. �íjna 2009 uskute�nilo vítání 
nových ob�ánk�. Bylo p�ivítáno 9 d�tí.
Akci p�ipravila Komise pro ob�ady a slav-
nosti v �ele s paní Blankou Vávrovou a sta-
rostou obce Kramolna panem Jaroslavem 
Vl�kem. Pochvalu si zaslouží d�ti z mate�-
ské školy na Kramoln�, vedené paní u�i-
telkou Andreou Rydlovou. D�ti p�ednesly 
n�kolik básni�ek a zazpívaly hezké písni�ek.

Miroslav Vávra, kroniká� obce                       

VÍTÁNÍ VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮOBČÁNKŮ

 
Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901,602/286 568 nebo mail : reka.na@tiscali.cz ; www.reka-na.com

Obec: Žďár n.Metují                                                                      
Okres: Náchod
Větší RD po rek. 

interiérů vč. všech 

rozvodů, topení – 

nutno napojit na kotel 

/pevná paliva či plyn/, 

izolací, soc. zázemí 

atd. V přízemí  kuchyň 

s jídel.,  pokoj s krb. 

kamny, WC, koupelna, veranda a vstup na poz. 355 m2. 

V podkroví 3 pokoje, vše ve dřevě. V ceně garáž a dílna. 

Velmi příjemné bydlení bez dalších investic! 

Zn.: 08D381                                 Cena:  1.630.000,- Kč

Obec: Česká 
Skalice- Zájezd                                                            
Okres: Náchod

Koncový, řadový RD 

na pěkném místě. V 

suterénu prostorná 

garáž, dílna, kotelna 

– ÚT kombinované. V 

patře chodba, kuchyň 

s jídelnou, 2 pokoje a WC. Ve 2 NP  3 místnosti, WC,  

koupelna,  půda a 2 velké terasy. Sitě veř., opl. zahrada 

660 m2. Ihned volné!! 

Zn.: 09D458                                      Cena: 2.635.000,-Kč

Obec: Velký Dřevíč                                                                         
Okres: Náchod
Větší objekt - restau-

race v centru obce s 

oploc. poz.675 m2. V 

přízemí restaurace, 

salonek, kuchyň, tech.

zázemí, soc.zařízení 

a 2 místnosti. Sklep a 

velkou půdou. V patře 

sál s podiem, výčep a v mezipatře 2 obyt.místnosti. Topení ÚT 

pevná + lokální, 230/400V, sítě veř. Menší dvorek s kolnou. 

Nová střecha a čás el.rozvodů. Stav.tech.stav je dobrý. Ideální 

k podnikání !!   

Zn: 08P347                                CENA: 1.430.000,-Kč

Obec: Česká Skalice                                                                 
Okres: Náchod
Starší RD v centru 

obce, podsklepený,  

půda k vestavbě. V 

přízemí chodba, soc.

záz. a 3 místnosti. 

Voda veř., 230V, od-

pady jímka+trativod, 

topení plyn + krb. 

Menší dvorek a za domem svažitý pozemek s přístupem 

k řece 345 m2. Po úpravách příjemné a klidné bydlení. 

Ihned volné.

Zn.: 09D447                                 Cena:  895.000,-Kč

Obec: �ervený 
Kostelec Horní                                                                     
Okres: Náchod
Prodej mírn� 
svažitého až sva-
žitého pozemku na 
slunném, okrajovém 
míst� obce s dobrým 
p�íjezdem o celkové 
vým��e 3 648 m. 

Pozemek je možno využít na stavbu rodinného domu, 
p�ípadn� rekrea�ního objektu. Voda z ve�ejné sít� a elekt�ina 
na hranici pozemku. Zajímavá cena- ihned volný! 
Zn.: 09Z451                                       Cena: 175,- K�/m2

Obec: Chvalkovice                                                                     
Okres: Náchod
RD v centru obce s 
poz. 1 058 m2. Na 
d�m navazuje tech. 
místnost a prostorná 
stodola. V p�íz. byt 1+ 
4, chodba, koupelna, 
WC, komora a spíž. 
Vchod na terasu v 

zadní �ásti domu. Sklep a prost. p�da k ves. Voda a 
odpady ve�ejné, 220/380V, ÚT – elektro, p�ipraveno na 
plyn. Dobrý stav.
Zn.: 07D247                                   Cena: 1.520.000,-K�

Obec: 
Heřmánkovice
Okres:  Náchod
Větší RD na okraji 

obce po část. re-

konstr. /střecha, ro-

zvody el. apod./. V 

přízemí chodba, větší 

kuchyň a ložnicí. 

Dále  koupelna a WC 

a nadzemní sklep. V patře jsou 2 obytné místnosti a 

půdní prostory. Voda zavedena, el. 220/380 V, odpady do 

septiku, topení lokální. Opl. zahrada o výměře 871 m2.  

Zn.: 07D302                                 CENA: 757.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                          
Okres: Náchod
Rekr. chata se 

zděným suterénem a 

dřevěné,zatepl. patro 

s podkrovím. V  1. PP 

kuchyňka s malým 

skladem, chemické 

WC a sprcha s 

průtok. ohřívačem vody. V přízemí pokojík a v podkroví 

ložnice. Voda i el. zavedeny, odpady trativod. Poz. s 

letním sezením a ovoc. stromy o vým. 332 m2. Překrásné 

místo s pěkným výhledem! V ceně zařízení a vybavení! !

Zn.: 09H471                                  Cena:  415.000,-Kč

Obec: 
Rokytnice n. Jizerou                                                              
Okres: Semily
Perfektní penzion v 

atraktivní lokalitě. 

Objekt je část.pod-

sklepen s restaurací 

a jídelnou-34 míst, 

salonek-22 míst, bar, 

kuchyň, tech. záz., soc.

záz. V patře foyer,  vy-

bavené 4 pokoje / 2-4 lůžka/, kancelář – možno na byt. Ve 2. patře 

5 pokojů /2-4 lůžka/, foyer se sezením. V pokojích  soc. záz, topení 

el. přím., voda ze studny,odpady vlast. ČOV. Opl. parkoviště, venk. 

bazén, altán, pozemek 1 707 m2. Vše v provozu. Výborný stav.   

Zn.: 09P461                                            Cena: 5.260.000,-Kč

Obec:  Starko�                                                                          
Okres: Náchod
V�tší RD v rekon-
strukci. V p�ízemí 4 
místnosti a p�ipraveno 
na koupelnu a WC, 
vchod do sklepa a v�tší 
stodoly.Nová st�echa /
Bramac, krovy/ a p�da 
p�ipravená k vestavb�. 
Nové rozvody vody,el. 

a odpady.Plyn u domu.V cen� materiál /dlažby, obklady, radiá-
tory s rozvody ap/. Voda ve�.+ studna, odpad ve�. Opl. poz.748 
m2. Atraktivní lokalita, velmi  zajímavá cena!
Zn.: 09D400                                             Cena:  1.690.000,-K�

Obec:  Teplice      
                                                                                                                                                                  nad Metují                                                          

Okres: Náchod
Klasická roubenka na 

krásném místě v lokalitě 

Adršpašsko-teplických 

skal.Objekt je přízemní s 

část. využitým pod-

krovím. V přízemí 

chodba, hlavní místnost s 

krbem, kuchyňka, 2  

menší místnosti, sprch. kout a WC. V podkroví 2 pokoje a půda. 

Na chalupu navazuje stodola a garáž. Vl.studna, voda zavedena, 

trativod, 230/400V. Opl., zahrada 1205 m2 s krytým, vyhřívaným 

bazénem, letní sezení s altánem.

Zn.: 09H469                                              Cena: 1.945.000,-Kč

Obec: 
Borová u Náchoda                                                                 
Okres: Náchod
Prodej domu /rekon-

str. 2008/ na pěkném 

místě obce s rovinatým 

poz. 1 391m2 s 

bazénem. Voda  veř., 

el. 230/400 V, odpady 

do jímky. Objekt je poškozený požárem a vodou. oprav. Na 

pozemku nová /nepoškozená/, dřevěná,  zateplená dílna se 

zavedenou  el.  Po  rekonstrukci pěkné bydlení i rekreace. 

Ihned volné!

Zn: 09D445                                      Cena:  730.000,-Kč

Obec:  Kleny                                                               
Okres: Náchod

V�tší d�m s bytem 
1+3 a 4 další místnosti 
se soc.záz., kamenný 
sklep a velká p�da 
k vestavb� – nová 
st�echa. Voda studna 
+ ve�, odpady �OV, 

230/400V. V cen� poz. 1 707 m2 s kolnami – garáže, dílny 
apod. Zajímavé místo, nedaleko Rozkoše. Celkový stav. 
tech. stav velmi dobrý. Možnost bydlení i podnikání. Ihned 
volné. Zajímavá cena!!
Zn.: 09D403                                 CENA:  2.000.000,-K�

Obec:  
Kramolna u Náchod                                                                      
Okres: Náchod
Nový, nadstandardní 
RD s opl., okrasnou 
zahradou 1.948 m2,  
s výhledem do kraje. 
V dom� 1+5, sociální 
záz.  zimní, prosklená 

terasa, solární panely, zasí�ováno, ÚT kombinované el. + 
pevná. Na poz. vyh�ívaný bazén, 2 garáže + p�íst�ešek,  
chata 2+kk se soc. zázemím. Vše ve vysoké kvalit�, inter-
iéry ve d�ev�. Pro náro�ného klienta !!
Zn.: 09D432                                   Cena:  5.220.000,-K�

Obec:  Česká Skalice                                                          
Okres: Náchod
Rovinatá, oplocená 

zahrada o výměře 

1248 m2 s dobrým 

příjezdem. Na pozem-

ku jsou 2 obytné 

buňky. Zavedena ele-

ktrika 220V, voda na 

poz. z vl.studny. Na 

hranici poz. vede veř. řád vody a plynu. Zahrada se nachází 

v těsné blízkosti přehrady Rozkoš. Možnost i výstavby 

rekr. objetu. Příjemné místo k rekreaci.

Zn.: 08Z387                                   CENA:  795.000,-Kč

Obec:  Broumov                                                               
Okres: Náchod
Příjemný, udržovaný byt 3+1 

v os. vlastnictví v 9. patře 

panel. domu s výtahem o 

celkové podlah. ploše 72 m2. 

Byt má nově opravený, prosk-

lený balkon s překrásným 

výhledem,  část. oken plas-

tových, nové obklady WC 

a koupelny.  Zasíťováno, 

topení ÚT- dálkové. K dis-

pozici sklípek, kolárna apod. 

Klidnější místo, občan. vy-

bavenost v dosahu!

Zn.: 09B468                                              Cena: 740.000,-Kč

Obec:  
Teplice nad Metují                                                     
Okres: Náchod
Velká stodola – 

sklad v okrajové 

části obce, nedaleko 

vlakového nádraží. 

Objekt je udržovaný 

– dobrá střecha, nová 

klempířina, dobrá izolace, částečně podsklepeno, podl. 

plocha cca 400 m2. veř. voda na pozemku, el. v dosahu. V 

ceně je stavební pozemek o výměře cca 1600 m2. Ideální 

skladové prostory – možná přístavba.

Zn.: 09P426                                      Cena: 425.000,-Kč

Obec:  Hronov                                                                            
Okres: Náchod
Nový, zděný byt 

3+1 v 1. NP, o celk. 

výměře 75 m2, pěkná, 

přírodní lokalita. 

Byt má 2 balkony, 

větší koupelnu a 

WC. Samost. kotel 

na plyn, inž. sítě 

veřejné. Převod do osob. vlastnictví po doplacení 

částky 300.000,- v roce 2019 /možno i splátky/. 

Perfektní bydlení, volné dohodou.

Zn.: 09B435                                 Cena:  1.220.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                       
Okres: Náchod
Pěkný byt 3+1 ve 

2. NP panel. domu 

s výtahem. Byt je 

udržovaný, zděné 

jádro, obložená 

koupelna, dlažby, 

plast. okna,  apod. 

Podlahová plocha je 

73. Byt má balkon, topení dálkové, sítě z veřejných řádů, k 

dispozici sklep, kolárna atd.. Volné po dohodě.  

NUTNO VIDĚT!
Zn.: 09B456                                     Cena: 1.150.000,-Kč

Obec: Broumov                                                                 
Okres: Náchod
Větší objekt /bývalá jat-

ka/ s dobrým příjezdem 

pro nákl. auta, vč.park. 

na opl.poz. cca 900 m2. V 

přízemí 2 chladír. boxy a 

manipulační hala, velká 

dílna / kachličky, dlažba, 

soc. záz./, rampa a  2 

sklady.V patře byt 1+1 

a 5 místností . Plyn.kotel, voda veř., 230/400V / jistič 150 A/, od-

pady veř. Dobrý stav, možnost dalších úprav. Ihned volné .Možný 

pronájem 10.000,-Kč /bez služeb/ s pozdějším odkoupením.

Okrajová lokalita. 

Zn.: 09P474                                               Cena: 1.990.000,-Kč

V BELGII V BELGII 
POSBÍRAL POSBÍRAL 

STŘÍBROSTŘÍBRO

Fotbalová událost letošního podzimu
týmy n�kolikrát remizovaly a o vít�zi musel roz-
hodnout penaltový rozst�el, který d�kladn� prov�-
�il branká�ky i st�elkyn� obou tým�.
      Vít�z turnaje byl tedy jasný. První místo vy-
bojoval Integraf. Ve zmi�ovaných penaltách se 
da�ilo Zon�, což jí vyneslo 2. místo. T�etí skon-
�ily dívky z Hotelu Hynek. �tvrté místo na h�išti 
vyd�ely „ Ufonky“, tém�� celý turnaj odehrály bez 
jedné hrá�ky. Dívky z Mapveje hrály s velkým 
nasazením.
Bohužel jim chyb�lo št�stí práv� v penaltových 
rozst�elech. Skon�ily tedy na 5. míst�.
      P�ed sout�žícími je poslední disciplína 5. ro�-
níku Babacupu - plavání, které prob�hne v sobotu 
7.11. Práv� plavání rozhodne o celkovém po�adí 
jednotlivých tým�. P�ed touto disciplínou vede 
Integraf p�ed Hotelem Hynek, stále se zlepšu-
jící Zona je s nepatrným náskokem na 3.míst�. 
O bronzovou p�í�ku bude jist� bojovat také tým 
UFA, který je 4. Mapvej zatím na 5. míst�. á Zve-
me všechny fanoušky v sobotu 7.11. v 19 hodin 
do náchodského plaveckého bazénu.              P.H.                                                                                                                    

     Po té, co Sparta zavítala na b�loveský trávník a naše fotbalová reprezentace se bezúsp�šn� 
pokusila postoupit na mistrovství sv�ta, p�išla ješt� jedna dlouho o�ekávaná fotbalová událost 
letošního podzimu - fotbalový turnaj Babacupu. Našt�stí toto sportovní klání prob�hlo v ned�li 
11.�íjna. Po�así bylo sice deštivé a chladné, ale žádný sníh a záv�je.

      Turnaj se 
konal ve sportov-
ním areálu Horní 
Rybníky.
Družstvo Inte-
grafu m�lo díky 
skv�lé An�e Ro-
hulánové jasnou 
p�evahu. V�tšinu 
ze 14 branek 
vst�elila �i na n� 
nahrála práv� 
tato hrá�ka. Pou-
ze Integraf tak v 
turnaji získal �ty-
�i jasné
výhry. Ostatní 



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

732 918 500732 918 500

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

* zimní pneu 
* ocelové ráfky 

* Alu disky

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

� Prodej a montáž plastových 
       oken a dveří
� Pronájem systémového lešení 
        včetně montáže
� Zemní práce mechanizací JCB 
� Doprava, pronájem kontejnerů 
        s odvozem na skládku

� Výstavbu rodinných domů na klíč
� Průmyslová výstavba 
� Výstavba inženýrských sítí
� Rekonstrukce objektů
� Montáž sádrokartonových 
    konstrukcí
� Zateplování budov

Firma PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o. 
vám může nabídnout tyto služby

PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01  NÁCHOD 
tel. 608 351 606,  491 423 238, 

E- mail: ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

VYŘIZUJEME DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM!

Společnost je držitelem certifi kátu managementu kvality ISO 9001:2001

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla
Zakázková výroba,  rozší�ení výrobního programu o pálení- d�lení materiá-
lu záme�nické práce, ohýbání , svá�ení (zábradlí,výroba pracovních a svá-
�ecích  stol� atd.). Svá�ení a d�lení materiálu (HLINÍKU,DURALU), v�etn� 
povrchových úprav výrobk� - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 

Tyto práce, jsou zakázkové, m�žeme také zpracovat dokumentaci 
k výrobk�m od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 17 lety výroby na trhu.

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

!!!POZOR AKCE!!!!!!POZOR AKCE!!!
Nyní p�i každém namontovaném Tažném za�ízení do konce roku: 

DÁREK Dle vlastního výb�ru 
- produkt od � rmy LIQUI MOLY.

MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA

AUTOKOSMETIKA

PARUKY pro ženu v každém věkuPARUKY pro ženu v každém věku
Naše paruky jsou lehké a vzdušné

�� výběr a nákup ze 100 modelů
možný ihned

�� levné módní typy i luxusní modely

�� vyzkoušení v kabince, můžeme
Vás navštívit i u Vás doma

nebo v nemocnici

�� cena módních typů již od 2000,-Kč

�� při nákupu odečítáme příspěvek
od zdravotní pojišťovny ve výši

1000 - 3000 Kč a naše sleva 750 Kč

Otevíráme v pondělí 9.11.2009
v Náchodě, Komenského ul. 266

(za gymnáziem)

Otevřeno:
Po-Pá 9-17,30 hod a So 9-12 hod.

Telefon: 723 996 195

Těšíme se na Vás!



491 421 711 

RODINO, DO SEDEL!RODINO, DO SEDEL!
obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONUNEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONU

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

Axis4, a.s.
Provozovatel Centrálního registru produktů a firem 

Hospodářské komory České republiky, krajů a měst. 
www.axis4.info

V případě Vašeho zájmu nám obratem zašlete nejlépe emailem svůj profesní životopis, včetně telefonních kontaktů na sebe.
Kontakty: Email: mazurovova@axis4.info tel: 603 436 888 (Zuzana Mazurovová), 491 435 413 (Hana Filipová)

� SŠ vzdělání s maturitou (podmínka) vhodné
          pro absolventy a ZPS
� výborné komunikační schopnosti, všeobecný     
          rozhled v oblasti politiky, kultury a podnikání, 

     energické vystupování, optimistická povaha, odolnost vůči stresu
� výborná znalost práce na PC (Word, Excel, e-mailová komuni-
     kace, práce s internetem)
� zodpovědnost a spolehlivost, loajalita

Požadujeme:

Nabízíme:
� práce v klidném a čistém pracovním prostředí
� platové ohodnocení - základní plat + provize
� nástupní příspěvek ve výši až 3000,-Kč měsíčně
� příspěvek na stravné
� školení obchodních dovedností

� prostor k profesnímu růstu
� pravidelná pracovní doba pondělí až pátek,
     v jednosměnném provozu
� práce na hlavní pracovní poměr
� pracoviště Náchod

Pražská společnost AXIS4, a.s. se sídlem v centru města Náchod přijme:

 OBCHODNÍK – PRACOVNÍK CALL CENTRA

NÁPLŇ PRÁCE:
� obchodní činnost v rámci Centrálního registru produktů a firem Hospodářské komory ČR Axis4.info (www.axis4.info)

� nabídka a prodej služeb pro usnadnění podnikání a snižování externích nákladů firem
� aktualizace a editace údajů účastníků programu internetového portálu

VÝZNAMNÝ INTERNETOVÝ PORTÁL PRO VÝMĚNU OBCHODNÍCH INFORMACÍ HLEDÁ OBCHODNÍKY
 - OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO TELEFONNÍ PRODEJ. CALL CENTRUM SÍDLÍ V NÁCHODĚ.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ  KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ  I ÚŘEDNÍ

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

 Jsme soudní p�ekladatelé s dlouholetou praxí a nabízíme ob�an�m i � rmám 
špi�kové provedení p�eklad� z/do n�m�iny a angli�tiny za p�íznivé ceny. Po-
radíme si se všemi druhy text� z oblasti práva, obchodu, techniky, medicíny, 
farmacie, chemie, zem�d�lství, stavebnictví atd. 

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
                 AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@worldonline.cz

Nabízím s možností dopravyNabízím s možností dopravy
- BRIKETY od - BRIKETY od 317,- K�/q317,- K�/q
- PELETKY od - PELETKY od 320,- K�/q320,- K�/q

- PAL.D�ÍVÍ od - PAL.D�ÍVÍ od 600,- K�/pmr600,- K�/pmr
Martin Macek, Martin Macek, 

Náchod-Vysokov 47, tel. 776 146 571Náchod-Vysokov 47, tel. 776 146 571
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V PRODEJI JIŽ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy - Slevy až 15% do 30.11.2009 a zaplacení zálohy 50%   SVOZY Z NÁCHODA ZDARMA

****
CK MELISSA TRAVEL – specialista na Řecko - Slevy až 12% do 28.2.2010 a zaplacení zálohy 500Kč/osoba

****
CK VÍTKOVICE TOURS – specialista na Jadran - 2010 Slevy až 20% do 15.1.2010 a zaplacení zálohy 40%

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA
****

V nabídce také katalogy na ZIMU 2009/2010 – LYŽE!
(Nev-Dama, Firo tour, Čedok, Alpin tour, Skipas, Datour, Neckermann, Consultour, Atis,…)

****
PROŽIJTE S NÁMI ATMOSFÉRU VÁNOČNĚ VYZDOBENÉ PRAHY

Národní divadlo – LUCERNA – 17.12.2009 od 19h
Lucerna je v �inoherním repertoáru totéž, co v ope�e Prodaná nev�sta…, Hrají: V.Postránecký, L.Sko�epová, A.Švehlík,.. 

Cena: 930,-K� v�etn� dopravy a pr�vodce
****

ADVENTNÍ PROHLÍDKA LIDOVÉ ARCHITEKTURY S NÁVŠTĚVOU VÁNOČNĚ VYZDOBENÉ PRAHY
Polabské národopisné muzeum P�erov nad Labem & Divadlo Kalich DRAHOUŠKOVÉ – 20.12.2009

Ukázky lidových �emesel a adventní výtvarné dílni�ky, poté p�edstavení v divadle Kalich – hrají: J.Paulová, P.Zední�ek, D.Sucha�ípa,.. 
Cena: 899,-K� v�etn� dopravy a pr�vodce (cena nezahrnuje vstupné do skanzenu – dosp�lí 50,-k�, senio�i,d�ti, studenti 30,-K�)

****Lyžování o jarních prázdninách – Francie-Risoul-Vars 5.2.-14.2.2010
Ubytování je zajišt�no v rezidencích, 150 m od lyža�ského areálu, v jednom z nejv�tších snowboardových ve Francii Cena: 
8.480,-K�/osoba, (doprava z Náchoda, ubytování ve studiu pro 4 osoby nebo v APT pro 6 osob, 6-denní skipas, povle�ení, 

služby delegáta, pobytová taxa,spot�eby energie,  pojišt�ní CK
****Lyžování v Itálii- Aprica – 5.3.-14.3.2010

Ubytování je zajišt�no v rezidenci Biancaneve, 200 m od lyža�ského areálu Magnolta a 250 m od Palabione, zastávka ski-
busu p�ímo p�ed rezidencí Cena: 10.290,-K�/osoba, ( doprava z Náchoda, ubytování ve studiu pro 4 osoby, 7xpolopenze/250 

m od ubytování/, 6-denní skipas, skibus, spot�eby energie, služby delegáta, pojišt�ní CK Sleva do 30.11. 1.000,-K�/osoba

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!
Navštivte nás v Naši provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.

VÝROBA PRACOVNÍCH OD�VU
�eských brat�í 89 Náchod

P�IJME:P�IJME:  
2 dámské nebo pánské krej�ové 

pop�ípad� vyu�ené švadleny
s praxí do výroby.

1 manipulantku na žehlení, paten-
tování, kno� íkování, p�ípravné

a dokon�ovací práce.

Možná spolupráce i na živnost list.
Manipulantka i na p�ivýd�lek

pro d�chodkyn�.

Informace na tel. 491 424 378
mobil 602 138 218 p.Hanuš

info@odevydaniela.cz               
www.odevydaniela.cz

JÉŽÍŠKOVSKÁJÉŽÍŠKOVSKÁ
PÙJÈKAPÙJÈKA

nap�. 100 000,-K�nap�. 100 000,-K�
1600,-/m�s. (8 let)1600,-/m�s. (8 let)

spolehlivá, seriózní, rychle vy�ízená
� nancování vlastních pot�eb

maminkám na MD,
d�chodc�m, lidem v registru

Volejte 737 318 568Volejte 737 318 568

� Mirek Brát v rámci 
propagace svého knižního 
projektu Mare nostrum (na-
vazujícího na knihu Thalas-
sa - Evropou v kapce vody, 
Naše vojsko, Praha 2007) 
uspo�ádal další dv� ve�ejné 
prezentace. První z nich pro-
b�hla ve spolupráci s OS Aquanauts v Dobrušce, druhá pak formou interaktivní besedy v 
d�tském odd�lení M�stské knihovny v �erveném Kostelci. Více než 350 fotogra� í ze St�e-
dozemního a �erného mo�e (v�etn� tuzemských sladkých vod) prezentovalo faunu, � óru, 
podmo�skou archeologii a další zajímavosti. www.marenostrum.cz

Povinné ručení 
2010

auto do 1000   1108,-Kč
1001 - 1350        1187,-Kč
1351 - 1850        1690,-Kč
1851 - 2500           2557,-Kč
nad 2500             3662,-Kč

S bonusem 50% a se slevami
Kanc.Náchod, Weyrova 3

Tel. 737 355 156     p.hrudik@seznam.cz

Akce!! Bonus Rodinka až 45%
převádíme bonusy na rodinu (příbuzenstvo)



* Prodám byt 1+kk 35 m2 v OV Náchod Staré M�s-
to, cena 600 tis., p�i rychlém jednání sleva. RK NE-
VOLAT. TEL.:608 417 696
* Pronajmu byt 2+1 v Novém M�st� n.M.od 
1.12.09. Nájemné 8000 K� v�etn� energií + kauce. 
Tel.: 777 671 705
* Pronajmu �ást.za�ízenou garsonku po rekon-
strukci v Náchod�, blízko centra Nerudova ul., s 
výhledem na Vyhlídku, spol.zahrada, sklepní koj. 
3500,-+ inkaso. Nutná kauce. TEL.:608 888 141
* Pronajmu byt ve Velkém Po�í�í, 1+1, novostav-
ba, kuchy�, v bytovém dom�, samostatný vchod, par-
kovací stání, altánek, moc p�kný. Nájem 4.500,- . V 
p�ípad� zájmu volejte 602 937 542
* Prodám zd�ný družstevní byt 3+1 v Náchod� na 
Brance z 93. roku, 3. podlaží. Cena 1 200 000 K�. 
Tel.: 724 827 827
* Pronajmu v B�lovsi v RD 2 míst. �ást.za�ízené 
s p�ísl. u toho p�da, sklep a garáž. Nájem + inkaso 
7000,-K�. Požaduji kauci. TEL.: 491 421 572
* Pronajmu družstevní byt v Náchod� - Plhov�. 
2+1 - nová okna, od listopadu, tel. 776 241 059
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk, balkon, 4.pat-
ro, výtah, na sídl. u nem., Náchod, ihned volný, cena 
3.000,- + služby. Tel.: 775 637 192
* Prodám družstevní byt 2+1v �erveném Kostelci 
(54 m2). Cena dohodou. RK nevolat! tel. 724 513 
574
* Vym�ním družstevní byt 3+1 za 1+1 s doplatkem 
250.000 K�. Vše v Náchod�. Tel. 724 775 055
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici. Tel 777 027 
664 
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 (40 metr�) s bal-
kónem na sídlišti u nemocnice. Byt je situován sm�-
rem na Staré M�sto. Nájemné 4000 K� + inkaso. Tel. 
608380686
* Pronajmu garsoniéru v Hronov�. TEL.:608 66 
77 30
* Pronajmu byt 3+1 v Polici n.Met. Castecne zari-
zeny. Volny ihned. Tel:605774982.
* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod, sídlišt� SUN, 

ul.Bílá, p�kný výhled. Tel.774 995 906
* Prodám, DB 1+kk v Náchod�, 3p., balkon, p�vod-
ní udržovaný, plastová okna, nízké provozní náklady, 
RK nevolat, 580.000,-, tel.: 604905966
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 v Hronov� ul.Hu-
sova (bývalá Jednota), volný od listopadu 2009. Ná-
jemné 5700,- + inkaso, kauce ve výši 10.000,-. Byt 
po kompletní rekonstrukci v roce 2007, velmi dobrý 
stav. TEL.:777 152 750

NEMOVITOSTI

* Prodáme RD v Náchod�. Tel. 777 81 80 53
* Prodáme RD s dílnou v Dolní Radechové. Tel. 777 
581 452

* PRODÁM novostavbu RD v obci Kramolna 
u Náchoda, p�ipraveno k dokon�ení dispozice 3 
kk, koupelna, WC, tech. místnost, terasa, možnost 
úpravy dispozice dle vlastních p�edstav. Rovinatý 
jižní pozemek (1.200m2) s krásným výhledem do 
kraje, klidné místo. Cena 2.750.000,-K�, Info.: 776 
225 466

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kostelci 
a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Nabízíme k prodeji starší d�m (2+1) v N.M�st� 
n.M.-Kr�ín. Je u komunikace a s p�knou zahradou 
na jih. Cena bude stanovena dle nabídky, tel.602 204 
002.
* Pronajmu �adový rodinný d�m 5+1 v �eské Ska-
lici - Zájezd�, garáž, zahrada. Tel. 736 633 198
* Pronajmu zavedenou prodejnu, kancelá� nebo 
dílnu v Hronov� - 180 m2. Tel. 603 920 469
* Prodáme na p�kném míst� poslední stavební par-
cely v�etn� inženýrských sítí ve Spech, Slavo�ov� 
a Bohuslavicích u N.M�sta n.Met. Cena dohodou, 
tel.602 204 002.
* Pronajmu �adový RD v �eské Skalici 5+1 dlou-
hodob�. 6500 K� m�sí�n�, trojnásobek nájmu jako 
záloha. Tel. 603268990
* Hledáme koup� objektu na lehkou kovovýrobu, 
montážní dílnu, min. plocha 150m2, od Hronova 
20km. Tel.: 773  559 014
* Sháním v Náchod� a okolí RD nebo chalupu v 
cen� do 1,5 mil. K�. menší zahrádka podmínkou. Tel. 
608 245 634
* Nabídn�te v�tší rodinný d�m m�že být i �adovka 
do 2,5mil. ihned k bydlení v okolí Náchoda. Tel.: 608 
667 734
* Prodám stavební parcelu v �erveném Kostelci 
Bohdašín�, cca 550 m2, na pozemku vlastní studna, 
oplocený, p�ístup z ve�ejné komunikace, veškeré 
sít� na hranici pozemku. Velmi hezké místo v centru 
obce. Info na tel. 602 440 676
* Sháníme chalupu, d�m k trvalému bydlení v okolí 
Dobrušky, Opo�na do 1mil. Tel.: 608 88 30 12
* Prodám garáž v �adové zástavb� v „Bosn�“, Hro-
nov - Zbe�ník. Cena: 85 000,-K�. Tel. 777 602 884
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. do 850tis. s balkó-
nem Náchod�. Platba v hotovosti. Tel.: 604 64 61 08

* Prodáme krásnou stavební parcelu v Novém 
M�st� n. Met., v zástavb� rodinných dom�, lokalita 
Na Františku, ideální dostupnost. Celková vým�ra 
2 154 m2. Veškeré sít� p�ímo na pozemku, kom-
pletn� napojeno, možno za�ít ihned stav�t. Jižní 
orientace, klidné místo. Cena 1.285,- K�/m2. RK 
nevolat! P�ímí majitelé, tel. 773 585555

* Sháníme chalupu i na p�ed�lání cca 50km od HK 
sm�r Orlické hory nebo i v okolí �. Kostelce �i na 
Broumovsku do 800tis. Tel.: 608 883 012
* Prodáme stavební parcelu v p�ipravované zá-
stavb� v Osicích u Hradce Králové, 900 m2. Klidné 
místo, ideální poloha-10km HK, 15km Pardubice, 
blízko nájezdu na D11. Kompletní sít� na hranici 
pozemku, dokon�eny v r.2010, kompletní ob�anská 
vybavenost v obci. Cena:399.000,- K�. RK nevolat! 
Tel. 605 252 635
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000 K�. Tel.: 775 061 233.
* Pronajmu dlouhodob� rodinný d�m ve Starém 

Plese u Jarom��e s  velkým pozemkem. V p�ízemí 
domu se nachází prostorný byt 2+1 v�etn� p�íslušen-
ství v pat�e p�da. K domu pat�í stodola vhodná jako 
garáž a kolna. Nájem 5.000 K�, p�i p�evzetí domu 
kauce, tel. 608 90 30 70.
* Prodej RD typu Okál 5+1 s garáží v Novém M�s-
t� nad Metují - Kr�ín, nov� zatepleno.Cena 2.5 mil. 
725646413
* Prodej RD/penzión na Borové u Náchoda. Vý-
hodná cena 1.7.mil. Vše v dobrém stavu! 725646413
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový d�m, 
který byl postaven v letech 1991-1993. D�m je nutno 
zkolaudovat. Cena 1.650.000. Tel.: 775 061 233.
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �.p.269,celý 
podsklepený.Cena 1.699.000. Tel.: 775 061 233.
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty,Hav-
lí�kova ul.240.Velký p�dní prostor pro další 4 byty. 
Cena 2.500.000. Tel.: 775 061 233.
* Hledám pronájem zahrady v Náchod� a okolí. 
Tel. 773 152 009, 608 581 233
* Pronajmu obchodní a kencelá�ské prostory v No-
vém M�st� n.M. TEL.:603 434 073
* Pronajmu dlouhodob� zateplenou halu v okolí 
Jarom��e. TEL.: 774 308 086
* Pronajmu  za�ízenou chalupu poblíž Náchoda. 
TEL.:606 545 844
* Prodám stavební pozemek v obci Spy u Nového 
M�sta nad Metují. 1100 m2.TEL.:777 667 106
* Pronajmu garáž v Náchod� Na Cihelnách, 600,-
K�/m�s. TEL.:602 683 223
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 
Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá�e 
o celk.vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo jed-
notliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. TEL.:777 
152 750
* Prodám d�m na Hronovsku, v�tší zahrada. Tel. 
604 641 998
* Prodám ideální polovinu domu v Dolní Radecho-
vé. TEL.:739 282 487
* V centru m�sta prodám rodinný d�m s nebytový-
mi prostory, 2 garáže, zahrada. Tel. 777 606 740
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ v 
Náchod� na Kamenici. Volné ihned. TEL.:777 152 
750

PRODEJ
* Prodám magnetofon B73. S 20 AGFA pásky (Pink 
Floyd, Jethro Toll, Dire Straigts atd.). Vynikající stav. 
Vaši nabídku ceny akceptuji. Tel. 608 346 716
* Prodám levn� 7 kompletních špaletových oken 
(r. 1970) a �ásti masivního trámu z rekonstrukce. Tel. 
603 962 029
* Prodám hrob v urnovém háji ve Slavo�ov�, v�et-
n� mramoru. Cena 5 tis.K�. TEL.:606 614 832
* Prodám vzduchovku SLAVIA 630 a broky (cca 
600 ks) Tel. 608 541 851
* Prodám zdravotní matrace 2 ks (od Jelínka). 
Rozm�r 200 cm x 90 cm x 14 cm. Tel. 604 437 128
* Prodám dvoukolový menší vozík o rozm�ru 
70x45 cm, Tel. 490 504 723
* Prodám kompletní ro�níky 2002 - 2007 �asopi-
su Western World. Pouze komplet. Cena 1500,-K�. 
TEL.:606 614 832
* Prodám dve�e 80 cm pravé, levn�. Tel. 490 504 
723
* PRODÁM: Obyvací st�na - o�ech - 4 dílná, cena: 
3 000 K�. Zachovalá sedací souprava - mikroplyš, 
cena: 2 000 K�. Tel: 774 337 024
* Prodám nový ko�árek, t�íkolka - trojkombinace 
CAM Neonato Reverso Sport Tris. P�vodní cena 
17 tis. Ješt� nevybalený, v originálním balení. Cena 
8.750,- K�. Tel.: 605252635
* Prodám cirkulárku za 900 K�, nový vysava� SE-
VERIN 1600 za 350 K�. nevhodný dárek. Tel. 603 
711 210
* Prodám jednoradli�ný obracecí pluh ( p�vodn� za 
ko�ský potah). TEL.: 491 521 786, 605 982 116 
* Prodám 7 metrák� letošního sena za 350,-K�. Jan 
Jav�rek, 552 22 Jasenná 107
* Prodám elektrický stavební rozvad�� - cena do-
hodou, tel. 737 847 235
* Prodám rohovou šatní sk�í�, d�lanou na zakáz-
ku z bukové dýhy 175x175, výška 2m, v rohu je 10 
šuplat. cena 7000,- jako nová, možnost zaslat foto. 
TEL.: 777 125 332

* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu ze 
skrývky, 400,-K�/1 m3. Vhodná pro kone�nou 
úpravu zahrad. Úrodná. Dovezu. Tel: 608 95 95 50

* Prodám vnit�ní dve�e fóliované dekor buk 2x 
pravé 80 cm, 1x pravé 70 cm, 4x levé 70 cm. cena 
450,-K�/ks. TEL.:776 825 208
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 98x198 
cm bílé hladké, 1/4 izol dvousklo koso�tverec,3/4 
bílý plast, hliníkový práh, cena 4500 K�. TEL. 728 
527 366
* Prodám komplet nová kamna Kerpen 2U4P, vý-
kon 5 kW, cena 2990,-K�. TEL.:776 825 208
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbová kam-
na, balené v pytlích, suché. TEL.:604 84 41 42
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé,100x200 cm, tl. 8cm 275 K�/m2,tl. 10 cm 300 K�/
m2, 100 ks, použití na stavbu st�n,
oplášt�ní, dílen, garáží. TEL.728 527 366
* Pšenici, trikitale - výborné krmivo pro domácí 
chov, p�stované bez um�lých hnojiv, pytle vým�-
nou nebo prodej, brambory KARIN p�stované bez 
um.hnojiv a herbicid�, 6,-K�/kg, nabídka celou zimu, 
300 K�/q, šrot plus 50 K�/q. Kocourek, Slav�tín nad 
Metují, tel. 732 381 524

KOUP�
* Vykoupím v�tve tisu a jedle. TEL.:776 146 173
* Koupím menší trezor i starší na zazd�ní. P�ibliž-
né vyhovující rozm�ry: cca 30x30x30 cm. Tel. 604 
437 128
* Koupím starý nábytek, rádia, ski, hudební nástro-
je, hra�ky. 776 139 418
* Koupím starý motocykl a moped+ND, motoris-
tické v�ci. 773207158
* ZLATO Koupím šperky zlomky cena 265,-K�/g/14k 
p�ijedu kamkoliv tel 774334012 i sms
* Provedu odhad vašich poštovních známek a po-
hled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, odznaky a 
vyznamenání. Tel. 602 735 593
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objek-
tivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také 

stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. 
Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím stará rádia, lampy, a p�íslušenství k rádi-
um. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv zbytky po n�mecké armád� - 
helmy, bodáky, zbytky z vysíla�ek, �ásti uniforem, i 
siln� poškozené. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelitová 
autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, mo-
delové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, 
hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a 
�ády LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. 
Tel. 608 811 683
* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné um�ní zná-
mých �eských nebo evropských autor� - i poškozené. 
Za vybraná díla zaplatím auk�ní ceny. Tel. 603 511 861

R	ZNÉ
* Hledám pronájem kuchyn� pro va�ení ob�d� na 
rozvoz.tel.: 603 422 845
* Pronajmu garáže v Náchod�. První Za „CIHEL-
NOU“, druhou „u VAKu“. Tel. 732 167 291
* ZHOTOVÍM VŠE ZE ŽELEZA - brány, m�íže, 
ploty, zábradlí atd. LEVN�. TEL.:602 470 758
* Pronajmu parcelu na Klínku v Náchod�. Infor-
mace na tel. 604 384 156
* Pronajmu zavedenou prodejnu v Náchod�, Str-
nadova ul. (u drogerie TETA). Tel. 775 775 171

* Trápí Vás bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, 
fóbie, r�zné dysfunkce, stres, strach, nevíte jak dál 
a kudy? Pokud s tím chcete n�co d�lat, m�žete. Za-
volejte 604 573 379

* Osobní výklad tarotových karet, volejte na �ís-
lo: 721 387 831

* U�itelka na MD nabízí p�ípravu na p�ijímací 
zkoušky na SŠ, dou�ování matematiky a angli�tiny. 
N�kolikaleté zkušenosti. Náchod. Tel.737 146 033
* Ušiji a spravím cokoli na �em se domluvíme.Tel.604 
349 703 www.svadlenka-kulisek.estranky.cz
* Pronajmeme nebytové prostory 100 m2 (dosud 
prodejna) v centru Náchoda. Lze využít i jinak. Tel. 
491 474 048 - prac. dny.
* Pe�ovatelka pom�že starým ob�an�m s hygie-
nou, va�ením - praxe, vlídnost. Tel. 777 13 24 30
* Pronajmu nebytové prostory v centru Náchoda 
- 57 m2, vybaveno regály pro prodej od�v�, není pod-
nínkou, od listopadu volné.Tel. 776 241 059
* Starší pán nabízí práci páru (hospodyn� do kuchy-
n� a domáci práce, muže na práci kolem statku) jídlo 
a ubytováni zdarma. 606 930 089
* Hledáte marn� práci? www.cinnostdoma.cz/do-
besova

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. Vý-
d�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikovných nejen 
student� pro provád�ní anketních pr�zkum� na téma 
zdraví na Náchodsku, Jarom��sku. Možnost i p�i ško-
le, až 100 K�/hodinu. Tel. 605 844 735

AUTO - MOTO
* Prodám Fiat Punto, 1.1, �ervený, 3 - dve�e, 
r.v.1996, nová STK, slušný stav. Cena 27 000,-K�. 
Tel. 777 104 584
* Prodám RENAULT 19, chamade 1.8 benzin, 
r.v.93, STK do 15.1.2010 �ervený, záv�s. Cena 7 tis.
K�. TEL.:776 698 035
* Prodám: �ty�i plech. disky 15 palc� na O.Mo-
váno, R.Master apod. Cena:2500K�. �ty�i plech. 
disky 15 palc�, 5x112 ET55 na VW, Seat apod. Cena 
2000K�. �ty�i kusy tém�� nových zimních pneu 
205/60- 16. Cena:3800K�. �ty�i plech. disky 16 pal-
c� R.Espace IV. Cena: 4000K�. �ty�i plech.disky 15 
palc� na F.Ulysse, Citroen C8, Peugeot 807. Cena: 
3200K�. Tel 608 380 686

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

* Prodám Renault Megane Scenic, r.v. 1997, bar-
va tmav� modrá, el. okna, záv�s, nová baterka, nové 
brzdy, STK/emise 10/2011, karoserie + motor: stav 
dobrý, cena 53 000,-K�, (dohoda), tel. 721 443 980
* Prodám SEAT IBIZA, rv.98, 3 dvé�, centrál. za-
mykání, CD p�ehráva�, disky s pneumatikami navíc, 
cena 35.000 K�. Tel. 604 966 410

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* �ivava krátkosrstá i dlouhosrstá. Krásná malá i 
odrostlá št��átka ihned k odb�ru. O�kovaná a od�er-
vená. Tel. 603 206 743, 491 426 680
* Britská krátkosrstá ko�átka s PP. Poslední lilový 
- sv�tle modrý nádherný kocourek k odb�ru ihned. 
Tel. 603 206 743, 491 426 680
* Prodám klisnu HUCUL - stá�í 11 let, hodná, cena 
15 000,-K�. tel. 491 471 940

Zveme Vás 
do nov� otev�eného 

Solárního studia
 v �eské Skalici, E.Beneše 174, 

s možností zdarma vyzkoušet nový vibro-
masážní stroj na formování postavy.

Akce: 
prvních 100 zájemc� - 50% sleva!

Tel.724 869 260.                              

ROZVOZ OB�D�
Náchod - Nové M�sto n.M.

Jana Srubjanová

tel.: 603 422 845
www.bezmasajidla.cz                             

EVROPSKÁ SPOLEČNOST
nabízí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Pro podnikatele 
a zaměstnance.

TEL.:728 202 060                  

 SEZNÁMENÍ

* 52/175 svobodný, neku�ák, abstinent, chovatel. 
Hledá hodnou a v�rnou ženu, která má ráda zví�ata 
a pé�i o n�. Tel. 776 650 351
* Neku�ák 49/178/66 hledá p�ítelkyni z Náchodska. 
Jen volat - NE SMS. Tel. 603 711 210
* 53/176 vdova má p�ání seznámit se s nezadaným 
pánem z Náchoda a okolí. Písemn� na adresu redakce 
ECHA pod zna�kou: Zn.E 29/1

BYTY

* Prodej velmi p�kného DB 3+1, 74 m2, Náchod 
- Branka. P�i pružném jednání možná dohoda. 
725646413
* Prodáme byt 3+1 (71 m2) v 1.pat�e zatepleného 
domu v centru Mezim�stí. Byt má plastová okna a 
je s p�vodním jádrem. Cena 585.000,- K�, tel.602 
204 002.
* Nabídn�te k prodeji p�kný v�tší byt 3+1, nejlé-
pe po rekonstrukci, s balkonem a v Broumov� nebo 
Polici n.Met. Volejte prosím na tel.491 472 638 po 
19 hod., d�kuji
* Prodám družst.byt 3+1 v Náchod� - panel.d�m u 
nem., cena k jednání 900 tis.K�. TEL.:606 95 15 46
* Prodám slunný byt 3+1 v OV na sídlišti u ne-
mocnice v Náchod�. Krásný výhled do p�írody a na 
zámek. Cena dohodou. TEL.:605 789 742
* Pronajmu p�kný byt 2+1 v Náchod� Plhov�. Tel. 
604 133 536
* Pronajmeme byt 1 s kk v Náchod� na sídlišti U 
nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na sídlišti Branka, 
super cena, možnost hypoté�ního úv�ru, �áste�n� 
vybaven. V perfektním stavu, cena 1.400.000,- p�i 
rychlém jednání sleva. Tel. 602 145 222, RK nevolat
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�chá. 
Tel: 775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v �eské Skalici, 
cihla, nájem 4.500,- + inkaso. Tel. 723 880 895 po 
17. hod.
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� na sídlišti U NE-
MOCNICE. Tel. 732 167 291
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Nabízíme pronájem bytu 1+1 v Náchod� - B�lo-
vsi - mobil: 736 539 846
* Pronajmu p�kný 2+kk, v Náchod� - Plhov�, za 
6700,-K� v�.inkasa, vratná kauce 12 000,-K�,tel. 732 
37 90 53 (po 16 hod.)
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, 33,82m2 
v 1NP v Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájem-
né:2.900,-K� + inkaso:1.700,-K�. Tel.:608 90 30 70.
* Prodám v Náchod� byt 2+1 v OV, zd�ný v p�í-
zemí, nedaleko centra, plast. okna. Tel. 608 245 634
* Pronajmu v Náchod� byt 1+1 v 1. poschodí zd�-
ného domu nedaleko centra, ihned volný. Tel. 604 
336 337
* Prodám byt 2+1 v OV Náchod Plhov, 46m2 volný 
ihned, cena 870000 K�, platba hotov�. tel. 607 705 
707
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov�. TEL.:608 11 
00 41
* Rodina s d�tmi koupí byt 2+1, 3+1 pop�. malý 
domek na Hronovsku, Kostelecku. Tel. 608 833 747
* Hledám spolubydlící do bytu ve Ž�áru nad Me-
tují, byt je nový a z�ízený 3+kk, pouze spolehlivou 
a d�v�ry hodnou. Cena je 5000 K� v�etn� energií. 
Kontakt: 724026589 zde se dovíte více informací.

* Pronajmeme nadstandardní mezonetový byt 
3+1 ve Velkém Po�í�í, 70m2. Po kompletní rekon-
strukci v r. 2007. Vlastní p�edzahrádka, parkovací 
stání, kompletní nové vybavení, podlahové topení, 
internet atd. Velmi p�kné, nové bydlení s nízkými 
náklady na provoz. Ideální dostupnost do Nácho-
da, Hronova. Nájemné 6.400,-/m�síc (+inkaso). 
P�i dlouhodobém závazku možná dohoda o snížení 
nájmu. Foto na http://velkeporici.rajce.net. Tel. 
605 252 635

* Pronajmu garzonku na B�loveské ul. v Náchod� 
za 2.900 + inkaso. Kauce ve výši 10.000 K� nutná. 
Tel. 737 359 420 do 20. hod.
* Pronajmu sklepní byt v Náchod� 1+1, nájemné 
v�.služeb 3500,-K�/m�s.. Kauce 10 tis.K�. TEL.:775 
061 233
* V souvislosti s �astými pracovními cestami 
na Náchodsko poptávám pronájem menšího bytu 
(nap�.2+1. cca 50 m2). Nabízím 3000,-K� + energie 
za m�sí�ní pronájem. Jen seriózn�. Oblast Náchoda, 
Nového M�sta nad Metují, �. Skalice, Broumova, 
Police nad Metují. Tel. 776 695 018
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M.. TEL.:723 
623 134 * Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v klidné 
�ásti v Nerudov� ul. v Náchod�, 1.patro, volný ihned. 
TEL.:606 646 450
* Pronajmu hezký podkrovní byt 2+kk na Ko-
menského ulici v Náchod�. Nová kuchy�ská linka, 
kabelová televize, st�ešní okna, klidné místo blízko 
centra m�sta. Nájem 4.500,-.Kauce 10.000,-. Volné 
od 1.11.2009. Kontakt 602 247 247
* MLADÝ SVOBODNÝ MUŽ NEKU
ÁK, HLE-
DÁ LEVNÝ PODNÁJEM V
JAROM	
I. SP	CHÁ-TEL.737 580 660
* Pronajmu nový byt 2+kk na Lipím. Nová kuchy� 
s vestav�nými spot�ebi�i, nové podlahy, nová kou-
pelna, další skladovací místnost navíc, garáž. Nájem 
4.500,- kauce 10.000,-. Kontakt 602 247 247
* Dlouhodobý pronájem, byt 2+1, Náchod-Plhov, 
3.NP, �áste�n� za�ízený, nájem 2.000,-K� + inkaso a 
fond oprav, ihned volný, tel.:604 632 845
* Pronajmu nový velký byt 3+kk na Lipím. Nová 
velká kuchy� s vestav�nými spot�ebi�i v�etn� my�-
ky, nová koupelna, šatna, nové podlahy, garáž. Ná-
jem 6.500,- kauce 15.000,-. Kontakt 602 247 247
* Pronajmu byt 2kk v Hronov�, 35m2, p�ízemí. 
Tel.: 724 133 211
* Prodám byt 3+1 v Broumov�, na p�kném, klid-
ném míst� u nemocnice. Cena 700.000,-,tel.736 215 
401
* Prodám DB 3+1 ve zd�ném dom�, 3.poschodí v 
Novém M�st� nad Metují v p�kné �ásti, blízko ško-
la, školka. Cena k jednání 1 700 000,- K�. TEL.:777 
227 768
* Pronajmu byt o rozloze 63 m2 s balkonem v nov� 
zrekonstruovaném panelovém dom� na sídlišti v 
Hronov�. Nájemné v�.inaksa do 6000,- K�. Kauce 
nutná. Informace na tel. 732 553 988

Provádím
 zednické práce

TEL.: 732 163 795                                

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921

  

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

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

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

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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Starkoč u Náchoda - Pěkná novostavba (5+1) s nadstand. doplňky, poz.1491 m2, park. stání - nutno vidět .........3.990.000,-Kč
Božanov u Broumova - Statek (3 budovy)se styl.prvky, po větší rekonstr., s ubytováním (8 pokojů), poz.8000 m2 ...........3.320.000,-Kč
Č.Kostelec - Nadstand. slunný byt 3+1 (80 m2) ve zděném domě o 4 bytech, na klidném místě, možnost garáže .......... 1,5 mil.Kč
Police n/M - Rodinný dům (2krát 1+1), při výjezdu na V.Petrovice, na pozemku 618 m2 je kolna .............................980.000,-Kč
Č.Skalice - Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou, 3 balkony, sklep, garáž, zahrada, klidná část, poblíž centra....k jednání 
Nové Město n/M - „Březinky“ - Několik posl. nových bytů do OV s balkonem nebo terasou, předání - III.2010 ..........24.990,-Kč/m2

Náchod - nemocnice - družst.byt 3+1(77 m2) ve 3 NP, s lodžií, po kompletní rekonstr. koupelny a WC ....... 975.000,-Kč SLEVA!
Náchod - Staré Město - Byt 3+1 OV (s lodžií 71 m2), s možností garáže, plast. okna, zařízen nábytkem .............1.050.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n/M - Větší RD (5+1), s komer. prostory a chlévem, poz.vhodný k výstavbě - 2.426 m2 .............. k jednání
Dobřany v O/h - Dvougener. RD (6+1), s bývalým obchodem, možnost rekreace i trv. bydlení - devítil.škola  ................ k jednání           

HLEDÁTE VÁNOČNÍ DÁREK?
 

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

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

A PŘÍJMŮ

603940082, 731817679

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

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

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

OMEZENÁ NABÍDKA. 

Tel.731733885         

FINANČNÍ CENTRUM
POMOCI V ČR! 

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

BEZ REGISTRŮ! VŠEM! 
STAČÍ JEN OP! VOLEJTE

731817679, 603940082



?!Nebojte se dotací z programu
„ZELENÁ ÚSPORÁM“ 

 • bezplatné poradenství, jak postupovat k získání dotace 

 • vyplnění a odeslání žádosti

 • vypracování podkladů požadovaných k získání dotace

 • pomoc při výběru optimálního dodavatele a technologií

 • zajištění úvěrových produktů, 
    které jsou podpořeny dotací Zelená úsporám

Kancelář Náchod, telefon: 777 576 056

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  

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

ST�ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

Náchod - RD 3+1 se zahradou o vým��e 835m2 na  
klidném míst� nedaleko centra......................... 2.990mil.
Nové M�sto n/M. - prostorný byt 3+1 ve zd�ném dom� 
velkým balkónem a sklepem............................ 1.260mil.
Náchod - volné 1-3 kancelá�e u centra..Info v 
RK,Hronov - pronájem kancelá�í u centra .... Info v RK
Vestec u Lhoty pod Ho�i�kami - chalupa se stodolou, 
kolnou a zahradou o vým��e 787m2 .................... 550tis.
Náchod - B�loves - byt 1+1 v OV s lodžií_790tis., 
N.M�sto n/M. - zd�ný byt 2+1 v OV .............. 1.350mil.
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekon-
strukci s pozemkem o vým��e 1 284m2 ......... 3.720mil.
Hlav�ov u Police n/Met. - býv. prodejna vhodná jako 
dílna nebo sklad. prostory...................................... 650tis.
Náchod - Plhov - slunný byt 2+1 v os. vl. s výhledem 
do okolí, podlahová pl. je 45,48m2 ...................... 940tis.
Suchý D�l - pozemek o vým��e 471m2 s výhledem do 
okolí, vhodný na stavbu chatky ..................100 000,-K�
Sv�tlá u Ho�i�ek  - RD s pozemky 5 398m2 na klidném 
míst� u lesa, p�kná lokalita ............................... 1.710mil.
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD po mod-
erních úpravách, velmi dobrý stav ................... 3.885mil.
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku ............................... 1.270mil.
H�ibojedy - 5km od Dvora Králové nad Labem, RD 

3+1 v zapo�até rekonstrukci.....................1.200 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - �adový rodinný d�m 5+1 s garáží, 
zahradou a zast�ešenou pergolou ..................... 3.700mil.
Broumov - v�tší RD 2 x 3+1s garáží s velkou 
udržovanou zahradou o vým��e 5 708m2 ...... 3.630mil.
Dob�any, okr. RK - zd�ný domek vhodný k bydlení i 
rekreaci, p�edh��í Orl. hor ..................................... 750tis.
Olešnice v Orl. horách - zd�ná rekrea�ní chalupa s 
pozemkem o vým��e 680m2 ................................ 750tis.
�eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé 
Skalici k  bydlení i rekreaci .........................990 000,-K�
Olešnice v Orl. horách - zd�ný domek se zahradou na 
klidném míst�,k rekreaci i bydlení................... 1.250mil.
Velká Bukovina u Chvalkovic - zd�ný domek 4+1 se 
zahradou o vým��e 1 008m2................................. 950tis.
Verné�ovice - poloroubená chalupa v lokalit� Teplicko 
-  Adršpašs. skal, p�kná p�íroda ............................ 450tis.
Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, 
garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení .........1.750 mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 
000,-K� a novostavba RD 5+1 ........................ 2.660mil.
Javor u Teplic nad Metují - prostorný d�m vhodný na 
zbudování 4- 7 byt. jednotek ............................ 1.590mil.
Lhota u Naho�an -st. pozemek 623m2 ............. 385tis., 
�ervená Hora - st. pozemek 1126m2 .......400,-K�/m2

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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Provádíme 
ekologickou 

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

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

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

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

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

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

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

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

• servisní prohlídky

• prodej náhradních dílů

• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 

• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

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

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

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

TEL.: 777 152 750

ROZHODOVÁNÍ
� volba školy          � sebehledání      � výběr zaměstnání

s využitím moderní psychodiagnostiky
Irena Vašátková, psychologické poradenství

tel.608 265 551, www.vasatkova.cz          

RITZ BIJOU
BUTIK A

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ

� velký výběr bižuterie
� kabelky
� výroba bižuterie na zakázku
� prodej stříbrných šperků
� prodej oděvů

po - čt 11.00 - 17.00,
pá - příjem zakázek

so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 

(u Drogerie TETA) NÁCHOD, 
tel.: 775 775 171

Stavebniny DANTON
Dolní Radechová 273   tel. 777 595 981

Nabízíme veškerý stavební materiál 
včetně dopravy a složení hydraulickou rukou

POSEČEME VÁM ZAHRADU PROVEDEME DROBNÝ PROŘEZ

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

 tel.: 737 486 429          www.pulton.eshop-zdarma.cz                                                                                                                                               

Nabízíme výrobní a skladové
prostory k prodeji nebo pronájmu,

v průmyslové zóně
Nového Eltonu 

v Novém Městě n.M.

Info. 774 000 524

Přijmeme seřizovače 
a obsluhu NC soustruhů,
dlouhotočných automatů (STAR, 

TORNOS, EBOSA) 
do Nového Eltonu v Novém Městě n.M.

Info. 774 000 524   

PRODAVAČKU/ČE - FLORISTKU/TU
do své provozovny kv�tiná�ství Flamengo v Náchod�

Požadujeme: vyu�ení v oboru zahradnice/ník praxe nutná.
Nabízíme: zajímavé � nan�ní ohodnocení

zázemí stabilní spole�nosti

Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602 152 477 p. Kutnohorská.

www.	 amengo-kvetiny.cz

spole�nost provozující sí� maloobchodních 
prodejen s kv�tinami, p�ijme

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

MD, podnikatele

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



 Jsme menší spole�nost s ru�ením omezeným, p�esto však obchodu-
jeme i se zahrani�ím a n�které faktury tak máme v cizí m�n�. Vždy 
ke konci roku jsme uvedené faktury p�epo�etli podle aktuálního kursu 
a vy�íslili kursové rozdíly, které se majetkov� promítly do ú�etnictví. 
Nyní jsme se dozv�d�li, že o n�kterých kursových rozdílech m�žeme 
ú�tovat p�ímo do náklad� �i do výnos�. Je to pravda?   P.L., Náchod
 Uplat�ování metod a ú�tování kursových rozdíl� najdete v ú�etní 
vyhlášce a navazujícím �eském ú�etním standardu �. 006.
 Kursové rozdíly vznikají v d�sledku rozdílného ocen�ní majetku 
a závazk� vyjád�ených v cizí m�n� p�i p�epo�tu na �eskou m�nu, k 

n�muž dochází k okamžiku ocen�ní. P�itom okamžikem ocen�ní není pouze rozvahový den, 
jak uvádíte, ale i okamžik uskute�n�ní ú�etního p�ípadu. K tomuto okamžiku se pak kursové 
rozdíly ú�tují výsledkov�, a to kursové ztráty na vrub ú�tu 563 - kursové ztráty a kursové 
zisky ve prosp�ch ú�tu 663 - kursové zisky.
 Za uskute�n�ní ú�etního p�ípadu se pro vznik kursových rozdíl� považuje zejména: úhrada 
závazku a inkaso pohledávky, postoupení a vklad pohledávky, p�evzetí dluhu u p�vodního 
dlužníka, vzájemné zapo�tení pohledávek, p�evod záloh na úhradu pohledávek a závazk� 
úhrada úv�ru nebo p�j�ky novým úv�rem nebo p�j�kou (re� nancování).
 Z uvedeného je patrné, že minimáln� první p�íklad, tedy úhrada závazku a inkaso pohledáv-
ky, se dotýká i Vaší spole�nosti a m�li byste tak v pr�b�hu roku o t�chto kursových rozdílech 
výsledkov� ú�tovat.

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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TOTÁLNÍ 
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LIKVIDACE 
LIKVIDACE 

ZÁSOB ZÁSOB 

VAŠICH P�EBYTE�NÝCH 
KALORIÍ!

SQUASH CENTRUM Náchod

Ricochet + Squash 
+ stolní tenis

Házenká�ská hala
- Hamra, Náchod
tel. 602 886 577

e - mail: 
squash-centrum@seznam.cz

POZOR: PLATÍ AŽ DO VAŠEHO VY�ERPÁNÍ...

VTIP DNES NA STRANĚ 1

 Nabídnu Vám ješt� jednou sépie, dnes 
v zeleninovém salátu. Zeleninu: ledový 
salát, okurku, cherry raj�ata a žlutou pa-
priku nakrájíme na menší kousky. Dáme 
do mísy, trochu osolíme, opep�íme, posy-
peme špetkou drcené bazalky, zamíchá-
me a pokapeme olivovým olejem. Steri-
lované sépie nakrájíme na malé kousky 
a vmícháme do zeleniny. Ješt� p�idáme 
2 natvrdo uva�ená nakrájená vejce. Vše 
dochutíme dresinkem, který p�ipravíme 
z majolky a jemného ke�upu. Vhodnou 
p�ílohou je celozrnné pe�ivo. Tak, a	 
Vám chutná...   p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
PODZIMNÍPODZIMNÍ

 SALÁT SALÁT

Penzion Harmonie 2,
Rybá�ská ulice 1819 Náchod

* �tvrtek 12. od 14 hodin
 O cest� po Etiopii bude vypráv�t a doplní 
snímky Roman Krej�i�ík

* �tvrtek 19.11. od 14 hodin
 KRÁSY JIŽNÍCH �ECH A RAKOUSKA 
pro vás k promítání p�ipravil Slávek Hlavá�

* pátek 20.11. od 15 hodin
 CECILSKÁ ZÁBAVA v restauraci Ple-
chovka u haly na Hamrech pro všechny se-
niory, kte�í se rádi baví, rádi si zazpívají a 
zatan�í za hudebního doprovodu pana Fran-
tiška �ížka - „FR�Í“

* �tvrtek 26.11. od 14 hodin
 rekonmdi�ní pobyty v r.2010, které p�i-
pravil ��K v Hradci Králové vám p�ijde 
nabídnout paní B�lohoubková

SENIOŘI V LISTOPADU

 Ani hronovské d�ti necht�jí stát stra-
nou oslav 650. let písemné zmínky o je-
jich m�st�. A tak se tamní DDM Domino 
rozhodl zasadit v lese pod Jírovou horou 
strom. Tento malý buk bude zasazen a za-
lit na míst� p�vodního buku Mistra Aloi-
se Jiráska.                                                             (r)

MISTRŮV BUK

   Vaöe spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ je spoleËenstvÌm 
lidÌ, kte¯Ì plnÌ svÈ z·vazky. M˘ûe se vöak st·t, ûe 
vaöe klidnÈ souûitÌ bude naruöeno nedodrûov·nÌm 
domovnÌho ¯·du, neplacenÌm ˙hrad za uûÌv·nÌ bytu. 
NabÌzÌme vedenÌ soudnÌch spor˘ s neplatiËi Ëi soud-
nÌch spor˘ vypl˝vajÌcÌch z nedodrûov·nÌ domovnÌho 
¯·du. Tyto pr·vnÌ ˙kony dok·ûeme ¯eöit rychle a 
efektivnÏ. VY budete bydlet, MY se o V¡S budeme 
starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

� nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

�� foto: Ivan Vávra foto: Ivan Vávra


