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PŘEDVÁNOČNÍ
AKČNÍ CENY JIŽ NYNÍ

AKČNÍ CENY
TV LCD - PLAZMY

Svářecí invertor
GYSMI AC/DC

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
Dynamicky se rozvíjející společnost přijme pro nově vybudovanou Bioplynovou stanici v Jaroměři v Cihelnách:

z Technika bioplynové stanice
- Orientace v problematice anaerobní fermentace a čištění
odpadních vod
- Technické dovednosti
- ŘP skup.B,T
- Samostatnost, časová flexibilita
- Bydliště v Jaroměři a nejbližším okolí výhodou
- Písemné nabídky posílejte nejpozději do 1.12.2008 a dále

z Hospodářku střediska

Pro svařování hliníku,
nerezu, mědi a oceli
metodou TIG a obalenou elektrodou Možnost
uložení pěti nastavení
do paměti. Nastavitelné
funkce Hotstart, Antistick, ARC-force. Chlazení hořáku plynem, nebo
kapalinou.
Svářecí a vzduchová technika
Plhovské náměstí - Náchod
www.e-svareni.cz,
tel. 491 427 345, 608 36 50 36

Prodejna
strojů
a nářadí

Běloveská 168, Náchod

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

- Práce na poloviční úvazek
- Bydliště v Jaroměři a nejbližším okolí výhodou
- Nástup dle dohody

vše pro

Písemné nabídky se životopisem zasílejte na adresu:
AGRO CS a.s. Anna Fejklová, Říkov 265, 552 03
Česká Skalice fejklova@agrocs.cz
Bližší informace podá: Ing.Klaus vedoucí bioplynové stanice,
mob. 604 586 504

PROFI + HOBBY
* elektrické nářadí
* sváření
* kompresory * zahrada

GARÁŽOVÁ VRATA

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

5 995,-

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2008
TŘETÍ LISTOPADOVÝ ČTVRTEK

Zajímavé ceny
pro obce, hotely
a další organizace

Tel.: 608 963 288
www.snehova-freza.cz
Robert Matyáš, Pohoří 155, Dobruška, tel: 608 963 288

22 500 výtisků

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

dřevěný knoflík z malých dřevěných
koleček. Smirkovým papírem obrušovaly hrany a kůru, nebozízkem zkoušely provrtat dírky.
Po svačině pak odešly ven, aby
nasbíraly jablka a nakrmily kozy
pasoucí se v ohradě. Ty statečnější si
mohly vyzkoušet kozu podojit. Že to
nebylo zrovna jednoduché, vědí především ony.
Tento poznávací výlet se nám
vydařil a líbil se nejen dětem, ale i nám
dospělým.
JP, Mateřská škola Vančurova
Náchod

„Technikou
k rozvoji“
Ve dnech 14. - 20. 11. proběhne v Polici nad
Metují druhý ročník výstavy „Technikou k rozvoji“, přádané muzeem Merkur v Polici nad
Metují ve spolupráci s Hospodářskou komorou
Královéhradeckého kraje a města Police nad
Metují. Na této výstavě bude také zahájen velký
projekt Hospodářské komory s názvem „Volba
povolání“. Jedná se o výstavu různých technických výtvorů, kombinovanou se soutěžemi
technické tvořivosti a zručnosti, která je určena
jak pro širokou veřejnost, tak zejména pro školní
děti, jejichž účast očekáváme v poměrně
velkém počtu a to ze škol značné části Královéhradeckého kraje. K vidění budou modely
železnic, papírové modely měst, modely parních
strojů ze soukromých sbírek i ze sbírek Národního Technického muzea v Praze, letecké modely,
exponáty IQ parku z Babylonu v Liberci. Dále
budou navazovat prezentace vybraných technických středních škol, které populární formou přiblíží své obory, především ukázkami technických
pomůcek, učňovských prací, uplatnění výpočetní
techniky ve strojírenství a elektrotechnice, kreslení a modelování ve 3D v programu „Inventor“.
Cílem výstavy je motivovat děti k napodobení a následování tvůrců uvedených
modelů, probudit v nich zájem o technické
obory a tím o přípravu na budoucí povolání.
V ECHU č. 27 jsme vás informovali
o projektu Lenky Fišarové - studentky
tělesné výchovy z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Lenka
prostřednictvím své bakalářské práce sleduje
rozvoj síly u výzkumného „vzorku“ dobrovolníků. Tréninky probíhají v náchodském fitcentru Easy Gym (na Karlově náměstí). Právě
tam zastihl náš redakční fotoaparát Lenku (v
popředí) při tréninku dvojice frekventantek
výzkumného projektu. A nenechte se prosím
mýlit (zdánlivě pohodlnou ) pozicí „ležmo“,
právě z ní se totiž dobře (avšak při jisté dávce
píle a námahy) dosáhne optimálního posílení břišního svalstva. Inu, přijdeme se ještě s
fotoparátem podívat, jak se výzkumné dílo
daří...

 foto Mirek Brát

MISTŘI
Z KOSTELCE

AKCE STOLETÍ - NIBE OPĚT VEDE
Bonusy až 86 684,-

Náchod z Trutnov
Orlické hory z Jičín

www.realityeu.com

...VIDĚLI JSME

V Červeném Kostelci
sklidili tento podzim opravdu bohatou úrodu mistrů.
Hned tři rodáci a obyvatelé
tohoto města se stali mistry
ve třech sportovních disciplínách: Tomáš Nývlt mistrem ČR v pétanque, Karel
Sedláček mistrem Evropy
v šipkách v družstvu mužů
a Oldřich Šmída mistrem
světa veteránů v běhu do
vrchu.
/MB/
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Další nabídka na

Naše Mateřská školka Vančurova Náchod získala grand od odboru
Životního prostředí města Náchoda ve
výši 10 000,- Kč. Jeho část jsme využili 15. října na výlet do Ekologického
centra v Horním Maršově. Děti se zde
seznámily dopodrobna s pohádkou Z.
Müllera „Krteček a kalhotky“. Nejen
že pracovaly s příběhem, ale samy si
vyzkoušely nalámat a pročesat len,
usoukat vlákno a v neposlední řadě i
tkát na malém tkalcovském stavu.
Také si vyzkoušely, jak vyrobit

EU

VYJELI JSME ...

info:
777 602 884

Vila z r.1935 v rozlehlé zahradě u nách. zámku. Dům je udržovaný, má nové
el.rozvody, vod.přípojku. Na zahradě (celkem 3452 m2) je zahradní chatka a kolna.
Dispozice: přízemí: veranda, hala, kuchyň s jídelnou, obývák, WC, koupelna, 1.patro:2
velké pokoje, koupelna a WC, suterén: 4 místnosti včetně kotelny a dílny. Samostatná
garáž. Topení ústřední na el. nebo TP, studna (renovovaná),el. 220/380V, odpad do
jímky, vodovod na pozemku.
Cena: 4 995 000,- Kč

Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC ........120 550 EUR
Zděný družstevní byt 1+1 v Náchodě na Brance, v 1. NP,výměra 50 m2................849 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou a samostatnou garáží v Dobrušce-Křovice ....................489 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností .....................449 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci – Olešnice, započatá rekonstrukce ......399 000,- Kč
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části České Skalice ... 3 999 000,- Kč
Udržovaný domek v klidné části Jásenné u Jaroměře, včetně vybavení .............1 099 000,- Kč
Rodinný dům v blízkosti centra Náchoda s možností vybudování 4 byt. Jed........1 795 000,- Kč

Učitelé Academia Mercurii
na mezinárodním setkání
Učitelé z Academia Mercurii se v říjnu
2008 zúčastnili mezinárodního setkání učitelů středních škol na Slovensku. Setkání proběhlo v rámci evropského projektu
Comenius, který je zaměřený na ochranu
kulturního a přírodního dědictví. Přítomni
byli zástupci středních škol ze Slovenska,
Rakouska, Německa, Francie, Irska a České
republiky.
Zúčastnění učitelé měli možnost sdílet
zkušenosti spolupracujících škol, nahlédnout na slovenský způsob výuky a školství.
Absolvovali zajímavou exkurzi v jaderné
elektrárně Jaslovské Bohunice. V rámci cílů
projektu navštívili kulturní památku zámek
Bojnice a chráněnou krajinnou oblast Malé

Karpaty, která je důležitou součástí tohoto
projektu a jeho cílů.
Závěr projektu Comenius je zaměřen na
kulturu a mateřský jazyk každé zúčastněné
země. Připravené programy budou studenti prezentovat na jarním setkání v rakouském Schlierbachu. Studenti z každé země
předvedou tradiční lidový tanec v krojích a
zazpívají lidovou píseň. Přednesou v anglickém jazyce vybranou regionální pověst a
přivezou recept na typické jídlo.
Věříme, že tato práce má smysl a přinese
ovoce poznání pro studenty všech zapojených škol, pomůže rozšířit jejich jazykové i
kulturní znalosti a vybudovat nová přátelství.
Mgr. Jana Hofmanová

Vysokovský kohout - celostátní festival amatérských filmů
s mezinárodní účastí -se uskuteční již tento víkend
V pátek 14. listopadu se ve 14 hodin opět po roce rozsvítí ve vysokovské hospodě promítací plátno a my budeme moci během dvou dnů prožít množství příběhů,
procestovat kus světa, seznámit se se zajímavými lidmi a jejich koníčky a určitě se i
zasmát při sledování téměř 40 filmů, které budou soutěžit o prvenství ve třech kategoriích. Nemusí vás odradit, že se jedná o amatérské filmy, protože jejich úroveň
by většinou obstála i ve srovnání s filmy profesionálními. Však je také bude hodnotit odborná porota, složená z režisérů a kameramanů z Prahy a Brna. Vysokovský
kohout, to není jen promítání, ale i další doprovodné akce, jako je páteční program a
sobotní společenský večer, který se pro svoji osobitost stal pověstným. Hlavně je to
však setkávání filmařů, kteří na rozdíl od některých jiných festivalů ten náš stále navštěvují. Jezdí naši staří známí, ale můžeme s radostí konstatovat, že každým rokem
se objeví i noví autoři, a tak Vysokovský kohout nestárne, přestože mu letos bude již
41. Je úžasné, že i po tolika letech zde potkáváte stejně nadšené a rozjásané tváře a
slyšíte pochvalná slova jako kdysi na začátku. Vysokovský kohout je prostě pojem, i
když se časy mění a s nimi i lidé a jejich způsob života. Během desítek let si vybudoval povědomí u filmařů celé republiky, získal si nejen jejich pozornost, ale pro mnohé
se stal jakousi filmařskou Mekkou, kterou s radostí navštěvuje a kam se rád vrací.

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
Oční optik
Radmila Řepková
na nové adrese!
Vedle podloubí nové radnice
na náměstí TGM v Náchodě

Těšíme se na návštěvu
tel.491 424 575

nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

DŮM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827

Městys Velké Poříčí
prodá obálkovou metodou

5 lukrativních parcel
pro stavbu RD
na nově budovaném sídlišti
„K Letišti“.
Termín podání nabídek:
do 31.12.2008.
Podrobnosti na tel. 491 482 732
nebo osobně na Úřadu městyse
Velké Poříčí.

Umístění parcel, výměry, vyvolávací
ceny a ostatní najdete také
na www.velkeporici.cz.

Pozvánka na oslavy 110. výročí
založení TJ Sokol v Bělovsi
TJ Sokol Běloves ve spolupráci s místním osadním výborem si dovoluje srdečně pozvat
všechny bývalé i současné členy TJ Sokol, jakož i všechny další příznivce sportu na výstavu běloveského kronikáře Antonína Samka o historii Sokola v Bělovsi - soubor počítačově zpracovaných fotografií s krátkým doprovodným textem. Vystaveny budou i vybrané
historické artefakty a dokumenty související s historií Sokola a sportu v Bělovsi. Součástí
bude podvečerní setkání účastníků, spojené s besedou a promítáním historických fotografií.
Ke zdaru akce přispěje i místní malířka Hana Koblížková-Šálová se svojí kolekcí obrazů.
Pozvěte i své známé. Zahájení bude v místní sokolovně v sobotu, dne 29. listopadu ve 14.
hodin. Doufáme, že se s námi také rádi společně vyfotografujete. Promítání bude zahájeno
v 17. hodin a následovat bude beseda. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Váš zájem.
Vstup volný.
Výbor TJ Sokol
Osadní výbor příměstské části Běloves

HERNA NA ZÁMEČKU
v Novém Městě nad Metují není místem, kde hráči krabatí čela nad tím, že
jim vyšel špatný list. Jedná se totiž o
hernu novoměstského mateřského centra Na zámečku, která byla po pravidelné
technické odstávce opět otevřena v říjnu t.r. Pro děti je zde připraveno pěkné
prostředí s hračkami, pro rodiče je
poté k dispozici i zázemí pro přípravu
dětských svačinek i dospělácké kávy.
V rámci doprovodných akcí se chystají i
přednášky, aerobik pro maminky a další
zajímavé aktivity.
/MB/

Během víkendu 17.-19.10.2008 proběhla první část projektu podporovaného z části Královehradeckým krajem - Víkendy s digitální fotografií pro děti se SVPU, kterého se zúčastnily děti
ze ZŠ Komenského Nové Město nad Metují. Využily nádherného počasí a místa na Novém
Hrádku, kde byly ubytovány v místní základní škole. Děti nadšeně fotily malebnou krajinu,
která Nový Hrádek obklopuje. Učily se pracovat nejen s kompaktními digitálními fotoaparáty, ale i jak se dají fotografie upravovat a dále používat. Na našem setkání nás navštívil
profesionální fotograf, který spolu s poradcem pro prodej digitálních fotoaparátů dětem jejich
fotografie vyhodnotili.
V kategoriích krajina, budova a portrét byly v
sobotu vyhodnoceny nejlepší záběry a v neděli proběhla soutěž o nejhezčí makro fotografii.
Samozřejmě se uskutečnila řada doprovodných
soutěží a her. Děti také obešlou svými dílky některé fotografické soutěže, protože se jim záběry
dle mínění profesionálního fotografa velmi zdařily. Všichni se těší na druhou část tohoto projektu, který se
uskuteční ve dnech 28.-30.11.2008 v Jestřebích
horách v obci Vižňov.
Bc. Soňa Novotná
vedoucí projektu

DŮM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092
Dříve

RENOVACE
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

ŽALUZIE

Nyní

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

z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří z textilní rolety
z těsnění z vestavěné skříně na míru
z renovace dveří z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

Opravdový šengen?
Koncem října se v Ostravě uskutečnilo již 14. zasedání Česko-polské mezinárodní komise pro
přeshraniční spolupráci. Na dvoudenním jednání se projednávaly podmínky života v příhraničí po vstupu do Schengenského prostoru. Před prvním výročím této významné události máme
v úmyslu zmapovat problémy s překračováním a přejížděním dnes již bývalé hranice. Máme
určité signály, že hranice není všude zpřístupněna v souladu se záměrem volného pohybu
osob. Všemi zjištěnými problémy se mezinárodní komise bude zabývat.
Obracíme se tímto především na Vás, kteří podnikáte nebo žijete v příhraničních okresech
Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Napište nám prosím o místech, kde
zůstalo dopravní značení znemožňující průjezd, závory, nesjízdné cesty (jedno jestli v Polsku
nebo v Čechách) a další překážky znemožňující volný průchod nebo průjezd.
nachod@komora-khk.cz

CASINO HAPPY DAY
přijme zaměstnance na pozici

KRUPIÉR / KA

pro středisko NÁCHOD (vhodné i pro absolventy)
Nástupní plat: 14.000 Kč + motivační osobní ohodnocení

Požadujeme:
spolehlivost, bezúhonnost, samostatnost

Nabízíme:
zaškolení na uvedenou pozici, možnost ubytování

Bližší info na tel.:
Pan HORÁČEK 608 740 020
(denně od 17-22:00 hodin)
casino@casinohappyday.cz

PRODEJ A MONTÁŽ

DRŽI
T
ISO 9 EL
001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU

LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY

AKČNÍ NABÍDKA:

HAVAJSKÉ OSTROVY

 sleva pro důchodce -10%
 sleva na žaluzie -20%  věrnostní slevy

Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří. Leoš Šimánek s manželkou, synem
a dcerou procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to nejen v létě, ale také v zimě. Havaj
poznali jako jen málokdo.
Pěšky, na koních, horských kolech a kajacích se dostali do nejodlehlejších míst souostroví.
Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu a znovu ověřoval tvrzení, že Havajské ostrovy jsou
přírodním unikátem, který nemá na světě obdoby. Novou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy. Více informací a termíny diashow - turné: www.leossimanek.cz

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

Nov
Plastová inka !
ok
z profilu na a dveře
R
za exluz EHAU
Velký vý ivní ceny!
běr deko
rů!

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

TURNÉ PODZIM 2008
Čtenářům Echa nabízíme termíny, zahrnující dosažitelnost naší distribuce.
* NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
úterý 2.12.
19.00 hod.
Kino 70
* NÁCHOD
středa 3.12.
19.00 hod.
Městské divadlo
Dr.Josefa Čížka (Beránek)
* HRONOV
pátek 5.12.
19.00 hod.
Jiráskovo divadlo
* ČERVENÝ KOSTELEC
sobota 6.12.
17.00 hod.
Divadlo J.K.Tyla

Švédská tepelná čerpadla
AGRO CS a.s., marketing,

Ing.Dušan Stejskal

Maloskalická 67, 552 03
Česká Skalice,
E-mail: janecek@agrocs.cz,
kontaktní osoba:

TEPELNÁ ČERPADLA

Jiří Janeček,
Tel. 491 457 219

Montážní
a servisní firma

Zpracování úvodní studie zdarma!

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

Všem, kteří potřebují pomoc
v domácnosti nabízím:
úklid, dovoz vařené stravy, nákupy, doprovod
k lékaři, na úřady, péče o osoby, vyžadující
zvýšenou péči, krátkodobé hlídání dětí
do 3 let věku. Ceny dohodou, bezúhonnost
samozřejmostí, vlastním ŽL.

Nové Město nad Metují a okolí.
Info: 606 440 007
Do regionální pobočky v Náchodě
přijmu

2 asistenty(ky)
pro prodej.
Podmínky: SŠ vzdělání
schopnost komunikace se zákazníky
příjemný vzhled i vystupování
Informace na tel: 724 806 546 PO-PÁ

Pronajmu
zavedený hostinec
na Lipí,
od března 2009

Tel. 722 711 921

ZEDNICKÉ PRÁCE
Příjem zakázek
na rok 2009
Tel.: 737 462 989, 602 380 709

VÁNOČNÍ BOMBA
Směnka na 200 000,* bez registru
* bez prokazování příjmu
* průchodnost !!!!
Tel.: 732 635 109

ÚVĚRY NARUBY
Pro předlužené domácnosti
Pro rozšířené podnikání
Pro všechny bez omezení
Pro ty, kteří jinde nemají šanci
Pro velký zájem
KOMBINACÍ DVOU PRODUKTŮ ÚVĚR
NEMUSÍTE SPLÁCET
TEL.: 724 427 070

PRODEJ ZAVEDENÉ
RESTAURACE V BROUMOVĚ
včetně zařízení.
Kapacita 50 míst + letní zahrádka,
na atraktivním místě,
zastavěná plocha 215 m2 vč.garáže
na pozemku 770 m2. Kolaudace listopad 2000.
Vše dle norem EU.
Cena - osobní jednání. TEL.:739 637 400

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 rekonstrukci.
Cena 1.050.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52 m2, DV/L/ 2.patro,v
centru Náchoda, porekonstrukci.
Cena 1.395.000 Kč.
* Prodej bytu 2+kk, 44m2, DV/L/2.patro,
Náchod-sídliště SUN, po rekonstrukci.
Volný ihned.
Cena 920.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 30m2, DV/B/6..patro,v
centru Náchoda, po rekonstrukci,cena
včetně zařízení.
Cena 1.060.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce
Bezděkov, po rekonstrukci.
Cena vč. vybavení. 1.800.000 Kč.
* Prodej staveb. pozemku Náchod
-Klínek, svažitý, plocha 1640 m2.
Cena vč. 1.380.000 Kč.
* Prodej stavebního pozemku v obci
Borovnička – polosamota,plocha 1350 m2.
Cena vč. 233 550 Kč.
* Prodej 2 pozemků v obci Slavoňov
Cena 490 Kč/m2
1500m2 a 1300 m2.
Pobočka Náchod:
lsramarova@orangeconstruction.cz
tel. 775 972 763
mzdvihal@orangeconstruction.cz
tel. 605 844 735

* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ * RYCHLE
SEZNÁMENÍ

NEMOVITOSTI

* Rozvedený 37-letý hledá ženu pro báječný vztah, lásku i vášeň.TEL.:777 037 210
* 40-letý muž vyšší postavy hledá ženu do 40ti let pro
hezké chvíle. TEL.:731 122 673
* Mladý muž z Náchoda (bez závazků) hledá ženu do
33 let (dítě není překážkou) - zájmy cestování, plavání,
turistika, kolo. Tel. 721 095 186

* Prodám zachovalou rekreační chatu v blízkosti
Náchoda. Tel.: 604 297 867
* Pronajmu občerstvení na atraktivním místě v Deštném v Orl. horách. Tel. 732 167 291
* Prodám 2 prodejní stánky (buňky). Tel. 732 167
291
* Prodám velký RD v N. Městě n. Met., ul.
T.G.Masaryka. Zastavěná plocha 200 m2, parcela 700m2,
6 velkých + 5 menších obytných místností, hala, 3 WC, 2
koupelny. Celý podsklepený v úrovni výborně přístupného dvora - vhodné k podnikání. Tel. 608 239 412
* Hledáme chalupu nebo chatu po rekonst. 4+1, zavedená voda, k celoročnímu užívání, spíše okraj, do 3 mil.,
okr. NA, RK, TU, pozemek cca 500-800m2. Tel.: 608
667 734
* Prodej pozemku Náchod-Klínek, určen k výstavbě RD, výměra 11200 metrů, cena 480 Kč. Tel.:
602875915
* Nabídněte prosím rodinný dům popř. byt v Novém
Městě n.Met. a okolí na tel. 724 869 259.
* Sháním menší chatu, byt, rodinný domek (1+1,
2+1) v N. Městě n/Met. nebo možná výměna za RD 3+1
v České Skalici + doplatek. Tel.: 608 883 012
* Prodáme pozemek o výměře 1.227 m2 v Sendraži u
N.Města n.Met. určený k výstavbě RD. Sítě na pozemku.
Cena: 200,- Kč/m2. Tel.602 204 002 - Ideal Reality.
* Prodáme pozemky k výstavbě RD v Bohuslavicích u
N.Města n.Met. na pěkném a klidném místě. Sítě do 50
m. Cena:390,- Kč/m2. Tel.602 204 002 - Ideal Reality
* Nabídněte ke koupi rodinný domek nebo cihlový byt
v N. Městě n/Met., Náchodě, Velkém Poříčí nebo Hronově, vhodné na jaře. Hotovost. Tel.: 773 50 90 14
* Prodám velký RD 4+1, jednogenerační v Č.K. Lhota
na klidném místě v dobrém stavu, cca 10min do centra.
Dům je komplet podsklepený (prádelna, garáž, sušárna,
kotelna, sauna atd.). Pozemek 720 m2. Možné i s vybavením. Ihned k nastěhování. Cena 3.100.000. Tel.: 736
764 142

BYTY
* Pronajmu zařízený byt 3+1 v Náchodě na Brance.
Tel. 732 167 291
* Prodám byt OV 1+1 (38 m2) v N.Městě n.Met.Krčín. Je v okálovém domě, s plastovými okny a
ihned volný. Cena: 576.000,-Kč. Tel.724 869 259.
RK-nevolat!
* Pronajmu nově zrekonstr. zděný byt v OV 1+1
42 m2 v Jaroměři. Vytápění - vl.plyn.kotel. TEL.:603
760 858
* Prodám byt 3+1 v OV Náchod - cihla, plast.okna,
velký dvůr - cena 1.38. mil.Kč. TEL.:608 540 491
* Pronajmu lidem nově vybav. byt 1+1 jako 1+2, 65
m2, jih, u N.Města nM., příroda, garáž. tel.602 13 42
13
* Koupím byt 2+1, 3+1 v Náchodě s pěkným výhledem, vyšší patro podmínkou. TEL.:608 883 012
* Pronajmu dlouhodobě 3+kk v podkroví RD se
zahradou v Černčicích. Nájemné 5000 Kč + zál. na
energie. Kauce 20.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s balkonem, 47 m2 ve
2. NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájemné
+ zál. na energie 5100,- Kč. Kauce 15.000 Kč, tel. 608
90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Náchodě, 37 m2
v 1. NP poblíž centra. Nájem + zál. na energie 5.100
Kč. Kauce 15.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk v Náchodě, 31 m2, ve
2. NP poblíž centra. Nájem + zál. na energie 5.100 Kč.
Kauce 15.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu byt v centru Náchoda - cca 65 m2 - po
rekonstrukci. Nájem 4500,-Kč - kauce 12 000,-Kč.
Volný od 1.12.2008. Tel. 604 777 115
* Prodáme DB v Náchodě na Brance 3+1, převod do
OV možný v r.2009, cena 1.4 mil.Kč. TEL.:776 157
399 - RK NEVOLAT
* Prodáme v HK (ul.E.Beneše) byt 2+1, 80 m2, III.
podlaží, 2 lodžie, OV, panel, plast.okna, parkety, slunce
V-Z, 2 výtahy, cena 2 199 000,-Kč. Tel. 777 071 593
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Hronově. Nájem
6.500 Kč + inkaso. Tel. 602 364 692
* Prodej bytu 4+1 77 m OV Náchod-Plhov plastová
okna Cena 1470000,- atrk@email.cz Tel.733386573
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v panelovém
domě v Hronově. Cena 1150000 Tel. 739 262 846
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda, Palachova
ul.1457, kauce 20 tis.Kč. Nájemné 4000,-Kč + 1500,inkaso. TEL.:775 061 233, e-mail:faifr@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví 72m2
(možnost hypotéky) v Hronově-na sídlišti. Cena
1.190.000,- Kč. Tel. 731 618 486
* Pronajmu 2+1 v NA od 01/09. 5000 Kč + ink. +
kauce. Tel. 739138851
* Pronajmu samostatnou bytovou jednotku 2+1 v
RD 5 km od Náchoda. Bližší informace na tel. 602
352 660
* Pronajmu byt 3+1 v TU a byt 3+1 v Č.Skalici. Tel.
491 427 880
* Pronajmu patro v RD v Novém Městě n.Met Františku, 3+1 + terasa. Cena 7500 Kč včetně energií.
Tel. 731 572 044
* Prodám byt 3+1 v OV, ul. Bílá v Náchodě. Nová
okna a zateplení domu. Volný po dohodě. Možno i
s vybavením. Nejvýhodnější nabídce. RK nevolat.
Tel.:603/997386
* SLEVA! Prodám velký slunný byt 4+1 90 m2 v
OV v Náchodě Běloves.ul., plast.okna, část.rekonstr.,
vyšší posch.. Volný dohodou. Cena k jednání 1.880
mil.Kč. TEL.:604 918 897
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě po celkové
rekonstrukci, dobréparkování, kousek od centra, cena
1.320.000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 603 549
451
* Pronajmu byt v ul. Běloveská v Náchodě, 2+1, od
1.12.2008, tel.608 241 312
* Pronajmu byt 1 + kk na sídlišti U NEMOCNICE v
Náchodě. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Dlouhodobě pronajmu garsonku v Náchodě Plhově, nižší nájem. Kauce. Tel. 731 033 040 - večer
* Hledám pronájem bytu 3+1 nebo 4+1 v Náchodě
na 6-12 měsíců, do 5000,-Kč + inkaso. Od XII/2008
popř.I/2009. TEL.:731 491 839
* Prodáme v Náchodě na Běloveské ul. byt v OV
4+1, 86 m2. Volný k 1.12.08. Cena dohodou. TEL.:774
329 994
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 3500,-Kč
+ inkaso. TEL.:775 061 233
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného bytu
1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. Byt se
nachází v 1.NP cihlového domu v klidné části města. Ve městě je veškerá občanská vybavenost cena
890.000Kč. Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo email: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+1+komora cca 90 m2 I.kateg. na
atraktivním místě v Náchodě. Po rekonstrukci - nová
plast.okna, plyn.topidla atd., kabel.TV, internet, tel.,
půda, sklep. Volný cca XII/2008. Kauce. TEL.:602
79 00 44
* Pronajmu byt v Náchodě 1+1, náj.4000,-Kč +
2000,-Kč služby, kauce 20 tis.Kč. TEL.:774 699 600,
faifr@seznam.cz
* Prodám družstevní byt 1+1 /44 m2/ s vlastním balkonem a koupelnou s vanou upravený na 2 + kk.byt je
velice slunný, 2.poschodí u nemocnice v klidné části.
Cena 820 tisíc. Tel.739 282 487
* Prodám byt 2+1 v OV v Novém Městě nad Metují,
56 m2, I. patro, cihl. dům, s lodžií a sklepem, v centru
města Klosova ul., v blízkosti parku s vyhlídkou na
město. 3 vestavěné skříně, internet. připojení v bytě.
Cena 1 680 000,-Kč. Při rychlém jednání sleva možná. Tel. 602 445 162
* Koupím byt 1+kk nebo 1+1 v OV v Náchodě,
TEL.: 776 165 242.
* Pronajmu 3+1 v Hronově, 70 m2, 7.p., nájem
7.000,-Kč + elektřina, kauce 15.000 Kč + 7.500 Kč
poplatek SBD. Volné od 1.1.2008. Tel. 774 996 592
* Prodám (vyměním) 1+kk zděný v Hronově, pěkný.
Nová koupelna, 32 m2, cena 540 tis.Kč. TEL.:777 038
022 - RK NEVOLAT

* Hledáme chatu nebo stavební pozemek k rekreaci do
1mil., nejl. okolí Plhova. Tel.: 607 939 657
* Pronajmu garáž v blízkosti hotelu Hron v Náchodě.
TEL.: 604 576 310
* Prodáme slunný pozemek v Náchodě o vým.800 m2,
na poz. je zahradní chatka a ovocné stromky. Inž.sítě na
hranici poz.. TEL.:607 578 663 19 - 20 hod.
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2 cena
790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 600, 775
061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodáme pozemek v centru Náchoda 325 m2.
TEL.:607 578 663 8 - 9 hod.
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podsklepený,
dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 233, email: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se nachází v blízkosti Plusu a centra města Hronov.Jeden byt o
velikost 3+1 je již obsazen na dobu určitou a druhý byt
o velikosti 1+1 na dobu neurčitou, zbylé dva byty jsou
prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- email: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061
233
* Prodám v Broumově objekt k podnikání (600 m2) s
bytem 3+1 (cca 100 m2). K nemov. náleží poz. 1150 m2
čáat. zpev., vhodný pro dílnu, služby, kanceláře, sklady.
Tel. 774 521 667, RK NE.
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, cena
2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodej řadového domu v Hronově, 3+1+K. Dům po
rekonstr. v r.95, část. podsklepený, možnost garážování,
blízko centra a nádraží ČD. Možnost garážování os. auta.
Na vyžádání zašlu foto. Cena 1.250.000,- Kč. Dohoda
možná. Tel.777 200 452
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč.
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Koupím byt nebo domek - Hronov, Náchod,
Č.Skalice, Č.Kostelec nebo Nové Město nad M.. Cenu
respektuji, RK nevolat! Tel. 723 735 740
* Koupím stavební parcelu v Novém Městě nad Metují
nebo blízkém okolí. Tel.: 604 73 43 45
* Koupím pozemek v Hronově nebo okolí pro stavbu
menšího RD. Tel:604 265 299
KOUPĚ
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v jakémkoliv
stavu i příslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti.
Tel. 603 549 451
* Vykupuji staré pohlednice - fotografie s motivem
náchodských lázní - interiér, dokumenty z rekonstrukce, videozáznamy apod.. Dne 15. a 16.listopadu
2008 v lázeňské knihovně - naproti Hotelu Bonato od
10 do 15 hodin.. TEL.:776 552 658 p.Troutnar
* Provedu odhad vašich poštovních známek a
pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, odznaky a
vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593
* Hledám starou chalupu (zbořeniště) s větším
pozemkem na okraji obce v okolí N.Města n/Met. směr
Orl. hory. 608 66 77 34
PRODEJ
* Prodám bojler kombi 120L, 15 modřín schodů s
podestou a zábradlím, skříňku (chlebovku), zrcadlo
vyřezávané, 2x komoda modřín. Tel.739 175 095

2813Te! Používaný 5 let a v dobrém stavu. Cena 3500,Kč. Kontakt: +420 606 832 685
RŮZNÉ
* Pronajmu dlouhodobě garáž v Náchodě. Tel. 732
167 291
* Přenechám internet T-Mobile, měsíční splátka 475,Kč vč. DPH, modem zdarma. Tel. 776 784 927
* ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA - soukr. výuka v
Náchodě. Mám státní jazyk.zkoušky. Tel. 737 877 468
* Mikuláš s čertem hledají anděla, na 5.12., kostým
máme. Tel. 603 91 25 60
* Začínající hud. skupina hledá kytaristu, klávesáka,
apod. na pravidelné víkendové hraní v jedné náchodské
restauraci. Hrajeme country ale i bigbeat. Volejte na
mobil 739 590 406 (možno i SMS)
* Svědomitá, bezúhonná, kvalifikovaná učitelka MŠ s
dlouholetou praxí od 1.10.2008 pohlídá Vaše dítě (děti).
Broumovsko a Police n.M.. TEL.:605 145 004
* Zajišťujeme osobní asistenci pro klienty různého
věku. Vy si určíte kdy k vám asistent přijede a na jak
dlouho. Koupání, pomoc při osobní hygieně, doprovody,
rehabilitace, pedikúra. 85 Kč/1 hod. Lze hradit z příspěvku na péči. Tel. 491 520 308, 739 439 063
PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

APARTMÁN
NOVÁKOVI

NÁCH

OD

Příjemné ubytování
pro rodiny i obchodní partnery
apartment.novak.googlepages.com
Tel. : +420 602 747 024
+420 606 709 207

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ

* Práce z domu. Podnikání s úspěšnou mezinárodní
firmou v oblasti wellness s využitím internetu. Tel.602
109 096

a další služby do 100 osob
Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

* Práce doma, info za SMS s adresou na tel.732 635
109
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-Kč/
týden. TEL.:603 731 609
* Přijmeme lektory cizích jazyků. TEL.:603 508 779

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

AUTO-MOTO
* Prodám PEUGEOT 309, r.v. 91, STK + E 5/09, levně. Tel. 724 344 359
* Prodám zachovalou ŠKODU FAVORIT 136 L, r.v.
1989, plně pojízdný, spolehlivý,, nové brzdy + chladič,
spojka. Spotřeba do 7,2 l/100 km, STK + Emise do
11/2009. Mírná koroze, 2. majitel. Levně - cena dohodou. Tel. 732 777 932
* Prodám 4 zimní pneu na diskách, 175/70 R14. Cena
dohodou. Tel. 721 365 223
* Prodám plechové ráfky (14“) jako nové na MAZDU
323. Zn. Levně. Okr. Náchod. Tel. 605 517 778
* Prodám PEUGEOT 607 2,2 HDi, automat tiptronic,
xenony, 160 koní, servisní kniha, koupeno nové v ČR,
r.v. 10/2001, tmavě modrá metalíza, ABS, ESP, ASR, lité
disky, automatická klima, CD měnič, telefon, parkovací
čidla, tempomat, vyhřívané a el polohované sedadla,
letní i zimní pneu, spotřeba 8 litrů nafty. Cena 198.000,Kč. Tel: 608 480 700
* Prodám nákladní automobil MERCEDES ATEGO
818 L, 7,5 t, dlouhá skříň s čelem MBB, r.v. 2002, 180
koní, 6 rychlostí, navigace, ABS, tempomat, el zrcátka,
vzduchová i vyhřívaná sedačka řidiče, tachograf, regulace výšky podvozku, CD přehrávač, motorová brzda, velká HF NOKIA i s telefonem, spoiler i kšilt, bílá barva,
dobré pneu, nové baterie, EURO III, velmi pěkny vůz.
Cena 499.000,- Kč bez DPH. Tel: 608 480 700

Pro zaměstnance, podnikatele,
důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!
731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

* Nová Fabie za 10.000,-Kč. Nejedná se o hru. TEL.:
724 427 070
* Prodám Peugeot 405 1.6, r.v. 91, červený, tažné zařízení, centrál, RMG, alarm, STK 7/09. Cena 10 000,-Kč.
Tel. 777 583 458
* Prodám VW PASSAT 1.9 TDi, r.v.2000, plná výb.,
4x airbag, climatronic, orig. alu kola, nové pneu a STK,
nebouraný, bez investic. Cena 132.000 Kč. Tel. 774 33
22 54
* Přestavby aut na LPG, splátkový prodej, akontace
již od 10%. Zápis do TP i na zahraniční vozy. www.
autonaplyn.cz, Jaroměř, Tel. 777 96 22 05
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Knírač malý p+s -CHS Peltatum prodá poslední
dvě štěňátka, pejska a fenečku s PP, odchovávaná v
bytě-rodině, mazlivá se super povahou a předpokladem
výborného exterieru . Plemeno vhodné na rodinného
mazlíka, agility, výcvik, ale i na výstavy, chov. Úpravu naučím. Pejsek 5000,--Kč, fenka 6000,--Kč. Tel.
491431269, 776022550.
* Prodám ČIVAVA dlouhosrstá a krátkosrstá s PP.
Malinké fenečky a 6 měs. pejsek. Pouze na mazlíka hodným lidem. Tel. 491 426 680, mob. 603 206 743
* Britská modrá koťata k zadání. Jsou s PP i bez PP.
Odběr začátke prosince. Tel. Tel. 491 426 680, mob. 603
206 743

Čištění koberců,
sedacích souprav
a interiérů vozidel.
Strojové mytí podlahových krytin.
Firma :Marek Musil, Červený Kostelec
E-mail: marecek.musil@seznam.cz

mob.:608 053 300

NE

JVYŠŠÍ CENY

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,
prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

Půjčky!

Pro zaměstnance, maminky,
důchodce a podnikatele
BEZ POPLATKU!
BEZ RUČITELE!
LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance
Žádné poplatky
Solidní jednání

tel.: 775 979 589

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282
Kramolna-Trubějov u Náchoda - Pozemky (43.856 m2),možnost odkoupení menší části,sítě v dosahu ....................500,-Kč/m2
Šonov u Broumova - Nadstand.pěkný, zděný byt 3+1(74 m2) po celk.rekonstrukci, s 2 garážemi ........................1.055.000,-Kč
Svídnice u Kostelce n.Orlicí - RD (3+1)k částeč.rekonstr., u vedl.komunikace, 2 garáže,poz. 441m2 ......................790.000,-Kč

* Prodáme starší divadelní lavice - čtyřsedačky po
200,- Kč. Tel. 491 547 121 nebo 604 569 525

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

* Prodám el. krouhačku na zelí za 1000 Kč. Tel. 721
210 437
* Prodám myčku nádobí AEG Elektrolux FAV - 5870,
koupenou 8.11.2007, ještě v záruce (do června 2008
málo používanou, od června 2008 nepoužívanou). Za
8900,-Kč. Tel. 731 719 308
* Prodám bílé beránčí kožešiny, vhodná dekorace
nebo předložka Tel. 603 440 969
* Prodám použité zařízení z FIT KLUBU. Nové.
TEL.:776 070 915
* Nabízím k prodeji multifunkční elektrický sporák
se sklokeramickou deskou od firmy AMICA typu SEC-

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

Vernéřovice u Teplic n.Met - RD-2 byty 2+1, na pěkném a klidném místě, pozemky celkem 3.421 m2 .............1.190.000,-Kč
Teplice n.Met.-Zdoňov - Pěkný RD(4+1) na klidném místě, 2 koupelny, u domu zděná kolna, poz. 581 m2................ 1,5 mil Kč
Lhota p.Hoř.u Č.Skalice - Restaurace (200 osob), s barem-vše po rekonstr., byt(4+1), vel.poz.6096 m2 ............ 3.400.000,-Kč
Dobřany v Orl.horách - RD po část.rekonstr.(6+1) s možností dvougener.užívání, pozemek 327m2 ........................795.000,-Kč

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Dukelská 662, N.Město 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, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

S NÁMI JE KAŽDÁ ZEMĚ BLÍZKO

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHODĚ

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, Viamare, Parkam, Kovotour
Výrazné slevy do 31.12.2008. Neváhejte a přijďte si vybrat.
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. – 8.2.2009
Vila se nachází přímo u vleku na sjezdovce Aloch s večerním lyžováním, 300 m od centra obce.
Cena: 4.299,-Kč/osoba (doprava, 3xubytování s polopenzí, turistické taxy, služby delegáta)
Nástupní místo: Hradec Králové, při zájmu více jak 10 osob z Náchoda - na místě je nutné dokoupit si skipas
****
Jarní lyžování v Itálii – Alta Badia – Sella Ronda 7.3.-12.3.2009
Cena: 11.590,-Kč/osoba (doprava, pobytová taxa, 4-denní skipas Alta Badia, 3/4 ubytování a 3/4 polopenzi, organizátora CK,
pojištění CK proti úpadku ODJEZD Z NÁCHODA
****
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
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
zakázková výroba

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

Povinné ručení
2009
Auto Do 1000
1001-1350
1351-1850
1851-2500
Nad 2500

Pojišťovna

1 381 Kč
1 482 Kč
2 122 Kč
3 224 Kč
4 631 Kč

Tel.737355156,491421551
Kanc. Náchod, Weyrova 3
Václav Hrudík
S bonusem 45% a se slevami

VÝHODNĚ
Náchod
Běloveská 316
(Pod Montací)
směr hranice s PL
tel./fax: 491 431 745
email:
bosnachod@tiscali.cz
www.bosauto.cz

Volit budou tentokrát žáci základních škol
ﬁtnes

squasch

tenis

badminton

spinning

SPORTOVNÍ CENTRUM NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Síla, rychlost, zábava a relaxace pod jednou střechou
Sportovní centrum Nové Město nad Metují vám nabízí špičkově vybavené zázemí s
nabídkou mnoha sportovišť. Jeho umístění
v hale u novoměstského areálu Generála
Klapálka umožňuje celoroční trénink rychlosti, síly a obratnosti. Výhodou je, že zde
vše najdete pod jednou „střechou „ a navíc
můžete využít propracovaný systém rezervací prostřednictvím internetu. Co všechno
Vás ve Sportovním centru čeká?

Tradiční raketový sport zpestří podzimní a zimní tréninky tenistům, ale vyzkoušet by ho měl každý,
kdo má rád pohyb a dobrou zábavu. Stejně jako u všech výše jmenovaných raketových sportů
můžete očekávat zapůjčení výbavy za příznivé ceny.

SPINNING
Moderní forma tréninku rozvoje vytrvalosti.
K dispozici je 10 + 1 spinningový trenažér.
Do tajů spinningu vás uvede našich 6 kvalifikovaných instruktorů. Připomínáme, že
spinning pochází z USA, kde byl vyvinut jako
technika tréninku pro extrémní cyklistické
závody napříč kontinentem.
TENIS
Hala ukrývá regulérní tenisový kurt s rozměry 36 x 18 metrů a výškou 9,5 metrů. Osvětlení
kurtu s olympijským povrchem TARAFLEX
dosahuje 700 luxů, takže můžete očekávat příjemné klimatizované prostředí včetně nutného
zázemí - šaten atd..
BADMINTON
Sportovní centrum v Novém Městě nad
Metují nabízí hru na čtveřici badmintonových
kurtů s profesionálním hracím povrchem.
Badminton je sport rozvíjející obratnost, zlepšující reflexy, uvolňující endorfin_ Přijďte si
k nám zkusit, jak dobře se můžete cítit po hře
s opeřeným míčkem.
SQUASH
Squashový kurt (renomované značky FIBERESIN) v naší nabídce samozřejmě nechybí.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje byla úspěšná při žádosti o podporu
projektu VOLBA POVOLÁNÍ se zaměřením na zvyšování podílu technických profesí na trhu
práce z OP VK. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci základních a studenti středních
škol v Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je výrazné posílení zájmu a motivace žáků
a studentů o technicky orientované obory, zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce, záležitosti klíčové pro posílení konkurenceschopnosti ČR s
předpokladem pro zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji průmyslu České republiky. S tím
souvisí i rozvoj podnikatelských schopností a dovedností žáků. Projektové aktivity: 1. Organizace exkurzí do technicky zaměřených firem (strojírenství, elektronika apod.). 2. Tvorba a
distribuce materiálů o zaměstnavatelích v KHK kraji. 3. Přednášky pro výchovné poradce a
rodiče na téma Podnikatelské prostředí v regionu. 4. Tvorba podkladů pro internetový portál
Školský informační a poradenský systém KHK kraje. 5. Zvýšení prestiže výuky
manuálních dovedností ve školách - soutěž o nejlepší výrobek v rámci praktického vyučování
a literární soutěž tímto směrem zaměřená. 6. Mediální podpora technických oborů.
V souvislosti se zahájením projektu dne 1.11.2008 byla všem úplným základním školám v
celém Královéhradeckém kraji rozeslána 1. výzva k přihláškám k účasti v tomto projektu a
také první možnost požádat o pomoc při zprostředkování dotovaných exkurzí.
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje nabídla školám velmi jednoduše
dosažitelný produkt tohoto projektu k okamžitému využití, k možnosti naplánování školních
akcí zejména pro žáky 8. a 9. tříd. V případě jakýchkoli dotazů mohou školy kontaktovat
oblastního manažera projektu, který má sídlo v každém okresním městě kraje. Manažerem
pro okres Náchod je Andrea Hofmanová, Masarykovo nám.1, Náchod, tel: 491 405 332,
e-mail: andrea.hofmanova@komora-khk.cz

spol. s r.o.

FITNESS
Na 200 metrech čtverečných najdete v našem „fitku“ 30 profesionálních posilovacích strojů, 2
rotopedy, stepper, crossový trenažer, lavičky, jednoručné činky s hmotností od 1 do 50 kg. Přijďte
si zacvičit i s vašimi ratolestmi. Posílíte si u nás nejen tělo, ale i nervy, protože k dispozici je i
dětský koutek. A pokud jste začátečníci, nenecháme Vás bez pomoci! Se sestavením kondičního
tréninkového plánu, programu redukce hmotnosti či v jiných otázkách výživy a treninku Vám rád
poradí Libor Voborník - Mistr Čech a Vicemistr Světa NABBA (www.liborvobornik.cz), trenér
fitness a poradce pro výživu. Také nabízíme sportovní výživu a doplňky stravy za zajímavé ceny!
Kontakt fitness 603 49 00 56

Í
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Pronájem, montáž, prodej

POD JEDNOU STŘECHOU
Všechna sportoviště ve Sportovním centru v Novém Městě nad Metují nabízejí špičkové zázemí. Rezervovat i platit (prostřednictvím elektronického depozitu) můžete díky internetu z pohodlí
Vašeho domácího křesla. Potom si jen stačí sbalit si vhodné oblečení, obuv, ručník a CHUŤ něco
pro sebe a svoje tělo udělat. Čekáme Vás na adrese Sportovní centrum Nové Město nad Metují.
Telefon recepce 775 770 700, www.sportovnicentrum.cz
(ECHO-pi)

od firmy KJ MAX spol. s r.o., Hostovského 247, Hronov

tel.: 777 858 112

gg

Komenského 1472,
Náchod (vedle asijského bistra),
tel.: 602 190 040
z kosmetické studioz kadeřnictví L´ORÉAL z masáže
z nehtové studio z solární nástřik
AKCE DO
23.12.2008

- 50%
- 30%
- 25%
- 10%

SLEVA na kosmetické ošetření
SLEVA na veškeré kadeř. služby
SLEVA na výrobky L´ORÉAL
SLEVA na masérské služby

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ KOSMETICKÉ BALÍČKY: Vlasová kosmetika L´ORÉAL
a Kosmetika MRTVÉHO MOŘE

Pešta
491 421 711

NEJLEVNĚJŠÍ KOLA V REGIONU

ka
Nejširší nabíd
dětských kol

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

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

Zemědělské družstvo Dolany nabízí

PNEUSERVISY

prostory pro celoroční skladování
o celkové ploše až 1.500 m

Náchod, U Cihelny 1751, tel.491422797
Broumov, Soukenická 169, tel.491523653
Trutnov, Petříkovická 32, tel.499841369

s možností zapůjčení VZV i využití kanceláří.
Na okraji obce Dolany u hlavní silnice.

tel.: 491 451 105

e-mail: ovoce@zddolany.cz

MEDIASERVIS s.r.o. hledá

DORUČOVATELE
PRO ROZNÁŠKU
DENNÍHO TISKU
pěší doručování: Červený Kostelec
pro motorizované doručování
(vlastním autem)
okolí NOVÉHO MĚSTA n.M.
okolí NOVÉHO HRÁDKU
Práce je v ranních hodinách (pondělí
- sobota) vhodné jako přivýdělek
Info: Doručovací středisko,
Hrašeho 15, 547 01 Náchod

mikroregion

SVAZEK OBCÍ l866
Pořádá tradiční

SOSEDSKOU VESELICI
PROVODOV - ŠONOV – ORELNA
pátek 21. listopadu 2008 v 19:30 hod
divadelní soubor „SPONA“ Suchý Důl
divadelní spolek „KOUČ“ Šonov
K tanci i poslechu hraje „PRO RADOST“
Bohatá tombola Vstupné 50 Kč rozvoz zajištěn

TEL.: 491 422 337, 602 687 833,
724 006 879

Přijme pracovníka na pozici:

* ROZPOČTÁŘE v oboru TZB
(instalace voda, topení, plyn).

* PŘÍPRAVÁŘE
Ing. Jaroslav Král,
daňový poradce e.č.1098

Praxe v oboru výhodou.
Kontakt: 491 471 153, e-mail:info@cvejn.cz

z vedení účetnictví a daňové evidence
z konzultace účetních
a daňových problémů
z zastupování před úřady
z zpracování a odklad daňových přiznání
z zpracování mezd

Kancelář : Mírové nám. 128,
Broumov
Husovo nám.1022, Náchod
Tel. 724025122,
491422742 (Náchod)
mail : acount@centrum.cz,
acount@udane.cz
web : www.udane.cz

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec
hledá

KAMENÍKY
nebo

ŠIKOVNÉ ZEDNÍKY


 pro práci s kamenem
Možnost dobrých výdělků

Informace na telefonním čísle 491 462 706

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
Pro podnikatele, zaměstnance a
důchodce úvěry již od 6.000,-Kč

* žádné poplatky předem!!
* peníze do 24 h.
Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

AMETEK elektromotory s.r.o. Náchod
Člen nadnárodní americké skupiny Ametek Inc,
přední výrobce elektromotorů do spotřebičů pro domácnost,
dům a zahradu vypisuje výběrové řízení na pozici:

PRACOVNÍK KVALITY
Požadujeme:
* ÚSO/SOU technického směru (elektro - výhodou)
* Praxi v oboru (výhodou)
* Znalost ISO 9001 – 2000 vítána
* Samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost
* Znalost AJ vítána
Náplň práce:
* Provádění zkoušek spolehlivosti motorů
* Provádění statistické kontroly
* Povádění kontroly procesu
Nabízíme:
* Stabilní, dlouhodobé zaměstnání
* Zázemí silné, dynamicky se rozvíjející společnosti
* Odpovídající platové ohodnocení
* Zaměstnanecké beneﬁty
* Možnost profesního růstu
Písemné přihlášky do výběrového řízení zasílejte na kontakt:
AMETEK s.ro., Běloveská 318, Náchod
Tel: 494 943 012, 494 943 070
e-mail: ivana.tomkova@ametek.cz

NEPŮJČILI VÁM
V BANCE?
TAK ZAVOLEJTE
NÁM!
* 100.000 Kč za 1.600 Kč/měs.
* nebankovní půjčky pro každého
* bez prokazování příjmů
* nejnižší úrok v ČR
* vyhodnocení zdarma
* půjčky i pro nezaměstnané a ženy na MD
* VYHODNOCENÍ ÚVĚRU ZDARMA
* rychlá realizace
NEJDEME DO REGISTRU

Tel. 775 271 693

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

099578

zdarma: 800 100 446

100723

zdarma: 800 100 446

098556

zdarma: 800 100 446

098951

zdarma: 800 100 446

096757

zdarma: 800 100 446

Byt 2+1 v OV, DOBRUŠKA
Byt 2+1 v OV o CP 56 m2. Byt prošel celkovou rekonstrukcí. K nastěhování bude od
února 2009.

DB 3+1, ČESKÁ SKALICE
Družstevní byt
3+1 s lodžií ve zděné
výstavbě. CP 76 m2. Byt je zachovalý a náleží
k němu 2 sklepy.

DB 3+1, NÁCHOD
DB 3+1 s výhledem na zámek. CP 77 m2.
Byt má vyměněná okna a probíhá zateplení
domu. Možnost převodu do OV.

DB 3+1, NÁCHOD
Menší družstevní byt 3+1 v žádané lokalitě
Plhov. Celková plocha bytu je 60 m2. Ihned
k nastěhování.

Byt 3+1 v OV, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Byt 3+1 s balkónem v 1. patře. CP 68 m2.
Nové stoupačky a zateplení domu. V příštím
roce výměna oken.

Prodej 1 300 000,-

Prodej 1 360 000,-

Prodej 999 000,-

Prodej 960 000,-

Prodej 1 390 000,-

099740

zdarma: 800 100 446

DB 2+1, NÁCHOD
Družstevní byt 2+1 cca 5 minut od náměstí.
CP 65 m2, nové stoupačky, střecha a výtah.
Plánována výměna oken.
Prodej 999 000,-

094202

zdarma: 800 100 446

Zemědělská usedlost, CHOTĚVICE
Zem. usedlost nedaleko Trutnova. K objektu
náleží velký dvůr a přilehlé pozemky. Interiér
je kompletně nový.
Prodej 2 200 000,-

097888

zdarma: 800 100 446

100639

zdarma: 800 100 446

100378

zdarma: 800 100 446

100674

zdarma: 800 100 446

Byt 2+1 v OV, NÁCHOD
Byt 2+1 po kompletní rekonstrukci. Plastová
okna, nové stoupačky, nové jádro atd.
Vybavená kuchyň. CP 53 m2.

DB 2+kk, NÁCHOD
Udržovaný byt 1+1 předělaný na 2+kk o
CP 49 m2. Zděné jádro, balkón s výhledem
do přírody.

Byt 1+kk v OV, NÁCHOD
Byt 1+kk v dobrém stavu s balkónem. Klidná
lokalita nedaleko centra. CP 40 m2, dům
je zateplen.

RD, ČERVENÝ KOSTELEC
Rodinná vilka z 1. poloviny 20. stol. v klidné části
obce. Dům je po část. rekonstrukci, CP 932 m2,
vlastní garáž.

Prodej 1 250 000,-

Prodej 830 000,-

Prodej 785 000,-

Prodej 2 985 000,-

071702

zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV
Obytný dům v centru Hronova se 3 byty, 2 prodejnami a skladovými prostory. Objekt je částečně
podsklepen.
Prodej 5 200 000,-

094038

zdarma: 800 100 446

RD, LIPÍ U NÁCHODA
RD s udržovanou zahradou po částečné rekonstrukci - nutno dokončit. Součástí prodeje je garáž
s dílnou. CP 774 m2.
Prodej 890 000,-

098689

zdarma: 800 100 446

RD, Přepychy
Řadový RD v obci Přepychy o CP 250 m2.
Součástí domu je garáž, koletna, sklep a dílna.
Nově zatepleno.
Prodej 2 980 000,-

099091

zdarma: 800 100 446

Podnikatelský objekt, Pohoří
Areál sloužící jako velkosklad a výrobní objekt
vč. kanceláří. K areálu náleží obytný dům a
stánek s občerstvením.
Prodej 4 300 000,-

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

Vážíme si našeho zákazníka!

Otevřeno od 1. září 2008

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

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

IZOLACE VLHKÉHO
ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODŘEZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNŮ
Venclík J. 604 715 135, 737 672 191

www.venclik.com

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM CS LINK,
GITAL LINK
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, pensiony
profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projekty, rekonstrukce stávajících systémů, prodej technologie, montáž,
servis
TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na tel.:
Českých Bratří 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

PEDANT
Celoživotní vzdělávání dospělých

* PROFESNÍ KURZY
z možnost kvalifikace - ZK při SOU Služeb Praha
z rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA,
PEDIKÚRA, MANIKÚRA
* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
z nehtová modeláž z profi make up
z akvanails z 3D efekt
z UV gely .....a další odborné techniky
* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDĚLÁVÁNÍ
vč. materiálu v daných oborech
Možnost uplatnění dotace.
Možnost splátek.
Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové Město n.Metují

Realitní kancelář RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Červ. Kostelec - pronájem kanceláře .........................................................................................................4 000,-Kč/měs.,
Náchod - pronájem prodejny........................................................................................................................2 000,-Kč/měs.
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, pěkné místo ................................4.200 000,-Kč
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 5+1 se zahradou 654m2, pěkné místo ................................4.550 000,-Kč
Světlá u Hořiček - býv. zem. usedlost, klenuté stáje, stodoly, pozemek 1 392m2.......................................890 000,-Kč
Maršov u Úpice - pozemek vhodný na stavbu 1-7 rekreačních domů, pěkný výhled .................................350,-Kč/m2
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem .........................4.100 000,-Kč
Šonov u Broumova - stylová udržovaná usedlost s vybavením a pozemkem .........................................2.200 000,-Kč
Horní Radechová - velký dům 2 x 3+1vhodný k víceúčelovému využití se zahradou .........................3.800 000,-Kč
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ............................................1.230 000,-Kč
Nahořany, 4km od N.Města n/Met. - byt 3+1 v OV ve zděném domě se zahrádkou .............................1.400 000,-Kč
Hronov - nově zrekonstruované byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+ kk, 3+1....................................cena dle velikosti
Nové Město n/Met. - byt 1+1 v os. vl. ..........................................................................................................580 000,-Kč,
Náchod - byt 3+1 v os. vl. ..............................................................................................................................1.450 000,-Kč
Horní Rybníky - rovinatý slunný pozemek o výměře 1 918m2 vhodný na stavbu RD .............................750 000,-Kč
Náchod - byt 1+kk v OV s balkónem .............................................................................................................655 000,-Kč,
Náchod - Plhov - byt 4+1 v OV .....................................................................................................................1.450 000,-Kč
Broumov - DB 1+1 na Spořilově .....................................................................................................................480 000,-Kč
Broumov - DB 3+1 po rekonstr........................................................................................................................890 000,-Kč
Náchod - podsklep. krajová zděná chata s bazénem u lesa se zahradou o výměře 398m2 ..........................970.000,.Kč
Zábrodí u Č. Kostelce- chatka u lesa s vl. zahradou 1024m2 s výhledem na rybník .................................799 000,-Kč
Náchod - DB 1+kk -nadstandard,centrum.........800 000,-Kč, kancelář v centru Náchoda....................3 000,-Kč/měs.
Červený Kostelec - rod. dům-vilka zastavěná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2.................................3.620.000,-Kč
Náchod - byt 2+1 v OV ve zděném domě ..........................................................................................................1,190 mil.,
Česká Skalice - zděná garáž................................................................................................................................ 89 000,-Kč
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV ........... 850.000,-Kč a byt 1+1 v os. vl., ihned volný................650 000,-Kč
Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního
systému

STŘECHY

provedeme práce:
* pokrývačské * klempířské
* malby a nátěry * zednické
* tesařské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

Vám nabízí prodej
z sádrokartonů z tepelných izolací z zateplení fasád
z maltové směsi z omítky Terranova z desky dřevoštěpkové a cetris
z okna Velux z dveře PORTA, KRONODOOR
Provádíme
z montáž sádrokartonů

Běloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767
Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK
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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiálů z kuchyňských desek
z parapetů z bytových doplňků
z veškerý sotiment truhlářské výroby

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

z nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro společenství vlastníků
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

Nabízíme Vám pojištění bytových domů včetně
administrativních budov u pojišťovny Generali
a.s., se kterou máme uzavřenou exkluzivní
smlouvu. Vyřešíte tím pojistná nebezpečí, která
mohou postihnout váš dům: požár, přímý úder
blesku, výbuch, kouř, únik vody. Samozřejmě
tím řešíte i škody způsobené vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu či pádem stromu. VY budete
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

e-invent s.r.o.
VÁŠ INTERNETOVÝ SPECIALISTA
11. díl: Reklama na internetu - efektivní zdroj nových klientů
V dnešním díle Vám představujeme zcela
nový produkt s názvem PageFlip, který je
vyvinutý pro všechny, kteří se chtějí na webu
prezentovat nejen pomocí klasických www
stránek, ale také formou efektního zobrazování dokumentů, letáků či katalogů.
Ptáte se, zda právě Vám se pořízení PageFlipu jakkoliv vyplatí? Je to jednoduché.
Pokud si alespoň na jednu z následujících
otázek odpovíte ANO, pak PageFlip je tím
pravým řešením pro úspěch Vaší internetové
prezentace a propagace.
• Chcete se odlišit od konkurence formou
efektního zobrazení dokumentů na webu?
• Posíláte nabídky či poptávky v příloze
formou elektronické pošty a víte, že mnohdy
není rozhodující cena, ale forma zpracování
vlastní nabídky či poptávky?
• Chcete na první pohled upoutat pozornost návštěvníka webu něčím zcela novým?
• Účastníte se výběrových řízení a chcete
zadavatele zaujmout na první pohled?
• Chcete vystoupit ze stereotypu a oživit
své letákové kampaně na internetu?
• Sdílíte názor, že v dnešní době se pro
úspěch musíte odlišit od konkurence?
Pokud jste si alespoň na jednu otázku
odpověděli kladně, pak PageFlip je tu právě
pro Vás.
Co všechno tento nový produkt přináší?
Jde o zcela nový způsob zobrazování PDF

dokumentů na webu,
který má za úkol nejen
zaujmout na první
pohled návštěvníka internetových stránek, ale
díky PageFlipu si i web
zapamatovat, nabídku
nebo leták si opravdu
přečíst a pozitivně na ně reagovat.
Mezi hlavní integrované funkce patří?
• Efektní otáčení stránek pomocí
přirozeného listování dokumentu.
• Možnost prohlédnout si celý dokument jako miniatury jednotlivých stránek
s možností přímého přístupu na konkrétní
stránku, která vás zajímá.
• Pouhým jediným kliknutím nebo rolováním kolečkem myši můžete „zoomovat“
na jakoukoliv část stránky.
• PageFlip se přizpůsobí všem rozlišením
obrazovky (Váš dokument se objeví vždy
všem v největší možné podobě a kvalitě).
• Jedním kliknutím myši můžete ihned
vytisknout celý dokument nebo pouze Vámi
vybrané stránky, dokument exportovat do
PDF souboru a spousta dalších funkcí.
Zaujal Vás PageFlip? Navštivte webovou stránku www.pageflip.cz, kde se dozvíte
podrobnosti a můžete si vyzkoušet DEMO
verzi tohoto produktu. V případě zájmu nebo
dalších otázek nás kontaktujte.

Příště: 12 . díl: Statistiky webu a práce s nimi (analýzy a vyhodnocování)
Ing. Pavel Houser (ředitel pobočky)
e-invent s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod
tel.: 739 544 215 | e-mail: nachod@e-invent.eu | www.e-invent.eu

VTIP DNES

NA STRANĚ 2
ECHO V KUCHYNI
KUŘE S RÝŽÍ V PĚTIVŮNÍ
Do naporcovaného kuřecího masa
vetřeme Směs koření 5 vůní a lehce
osolíme.
Nakrájíme pórek a jarní cibulku,
vše dáme do pekáče a na sádle
pečeme. V průběhu pečení zalijeme
jednou rozpuštěnou kostkou hovězího masoxu.
Rýži vaříme dle obvyklého způsobu
- 3 varné sáčky, spolu s mraženou
Lahůdkovou zeleninovou směsí a přidáme do vody Směs koření 5 vůní.
Uvařenou rýži a zeleninu smícháme
dohromady a vmícháme do hotového sosu z porku a cibulky, na kterém
jsme upekli kuře.
Při podávání posypeme rýži
nastrouhaným tvrdým sýrem.
Tak, ať Vám chutná...
přeje Laďka Škodová

POZOR!!!

V současné době probíhá rekonstrukce mostu ev. č. 303-002 Velké
Poříčí („Železňák“).
Z důvodu pokládky živičných směsí bude most ve dnech 29. - 30. 11.
2008 zcela uzavřen!
Objízdná trasa pro osobní dopravu
a linkové autobusy bude vedena po
silnici III/3034 přes Studýnka, Pavlišov a Babí do Náchoda a opačným
směrem.
Nákladní automobily pojedou po současné objízdné trase přes Červený
Kostelec.
N.A.
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foto Karolína Trudičová
www.traudy.estranky.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

POTŘEBUJETE PENÍZE?
Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

Tak proč si nepůjčíte?
Výše úvěru
30 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč

Délka splácení
58
58
58
58
58

měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců

Výše splátky
1
2
4
6

770
250
350
400
600

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem zaplatíte
44
72
136
255
382

660
500
300
200
800

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Zavolejte: 724 725 799

„ŠKOLKA PERE“
Podnikání prostupuje stále hlouběji do
všech vrstev české společnosti. Podnikat se
rozhodla i jedna mateřská školka v České
Skalici, která nabízí praní prádla firmám,
hotelům, podnikatelům. Pro škarohlídy
hned dodáváme, že předškoláky ovšem u
pracího bubnu, mandlu ani žehlícího prkna
neuvidíte.
/MB/

ORIENT

V SOKOLOVNĚ
V červenokostelecké sokolovně se konají
pravidelné kurzy orientálního tance. Ženy a
dívky jejich absolvováním nezvyšují možná svoje šance v rámci nějaké prázdninové
cesty do arabských zemí. Hodně si ovšem
mohou slibovat v rámci zlepšení vlastního
zdraví: Zvětšení kloubní pohyblivosti,
odstranění bolesti zad, zažívacích a jiných
zdravotních neduhů.
/MB/

Kdo chce,

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

INY
ÉHO
NOV HODSK
NÁC IONU
REG

Každý z nás určitě zažil pocit, že se sebou
musí něco udělat. Podniknout kroky, které
mu pomohou k lepšímu zdravotnímu stavu
a duševní pohodě. Proč tedy nezkusit fitness
a služby osobního trenéra. Jednou z výhod
fitness je možnost individuálního přístupu,
který Vám jako osobní trenér nabízím.
Naučíte se s mojí pomocí nejen správně
cvičit v posilovně, ale také Vás budu motivovat ke správné životosprávě. Osobní trenér
řeší individuální osobní cíle, je tu prostě kvůli
Vám a pro Vás. Ukáže Vám nejen jak vhodně cvičit a zdravě se stravovat,
ale naučí Vás i disciplíně a vytrvalosti, tedy
vlastnostem, které se Vám budou v životě
ještě mnohokrát hodit při
překonávání nejrůznějších překážek. Sami
nakonec zjistíte, že peníze a čas, které jste na
tuto výuku vynaložili, budou jednou z Vašich
nejlepších investic.
Proč tedy pravidelně cvičit ?
- cvičení přispívá k zlepšení paměti,

může více, než ten kdo může
výkonnosti a zároveň posiluje imunitu
- vybudujete pevnější a odolnější kosti
a silnější svaly
- podpoříte stav krevních cév
- sníží se Váš stres a duševní nervozita
- zredukujete podkožní tuk a zároveň

zformujete postavu
- vzroste nejen Vaše kondice ale i sebevědo
mí
Proč využít služby osobního trenéra ?
- naučíte se správně provádět veškeré
cviky
- trenér Vás bude podporovat, motivovat
- s Vaším osobním trenérem dosáhnete
svůj cíl rychleji a efektivněji
Zdravá výživa spolu s pravidelným pohybem je jediná cesta ke zdravému a pevnému
tělu. Rozhodnete-li se kontaktujte mě, budu
se na Vás stejně těšit jako Vy se budete těšit z
toho nového, co Vás čeká.
Kontakt: Lenka Dynterová / osobní trenér fitness, poradce výživy, certifikovaný
instruktor spinning/
Tel. 604 644 550
email: lenkadynterova@centrum.cz
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