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KRÁMSKÁ 29
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NÁCHOD
NÁCHOD

P�EDVÁNO�NÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT 

SUPERAK�NÍ CENY
DVBT, LCD, PLAZEM
  MY�EK - PRA�EK

SUŠI�EK I SPORÁK�  

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

Multifu
nk�ní svá�e�ky

Multifu
nk�ní svá�e�ky

www.svarecky-kompresory.cz

www.svarecky-kompresory.cz

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

D�kujeme všem zákazník�m za p�íze� a v novém roce p�ejeme hodn� zdraví, št�stí a úsp�ch�....   
Jarmila Jirásková

Jarmila Jirásková Pro váno�ní pohodu jsme pro Vás p�ipravili široký sortiment lahvových i sudových vín, sommiliérské pot�eby a dárková balení.                 

Ježíšek k Vám letos 
nepřijde ?   

  Pojistěte si dárek u nás zakoupením 
   vánoční poukázky na jazykový kurz
• Poukaz může být vystaven na libovolný počet lekcí
• Vztahuje se na všechny jazyky – AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ

• Ke každému poukazu získáte 3 lekce výuky jazyka zdarma
• Obdarujte své nejbližší dárkem, který se neobnosí a potěší

Více informací o vánočních poukazech získáte na recepci,  
na e-mailu magicenglish@magicenglish.cz 

nebo na telefonním čísle +420 603 508 779.VÝTVARNÝ 
PODZIM

   
Již 26. ro�ník p�ehlídky 

um�ní regionu
 - Náchodský výtvarný podzim

 - m�žete až do 10. ledna 2010 
navštívit v Galerii výtvarného um�ní 

v Náchod� (zámecké jízdárn�).
Prezentace je ve�ejnosti 

p�ístupna každý den 
mimo pond�lí 

(9 - 12 hod., 13 - 17 hod.)
Info též na www.gvun.cz

www.e-nachodsko.cz                portál  náchodského regionu www.e-nachodsko.cz                

NEJLEVN�JŠÍ
ÚHLOVÉ BRUSKY BOSCH
ÚHLOVÁ BRUSKA GWS 580
220V/50HZ
580W



PLOVOUCÍ 
PODLAHY
NOVÉ VZORY

58

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

s ochutnávkami 9. prosince a 13. ledna (vždy 15 - 16 hodin). 
Ochutnávky jsou p�íležitostí poznat n�které vybrané pokrmy z našeho celoro�ního 

cyklu o gastronomii zemí Evropské unie a �eska.

 �esko 
na talí�i

 Západní �echy jsou další oblastí, kterou jsme si vybrali pod náš gastronomický drob-
nohled. Tento region bychom mohli rozd�lit na dv� �ásti, láze�skou oblast a Chodsko. Zá-
pado�eské lázn� navšt�vovali v minulosti významní hosté a hotelié�i jejich slavná jména 
pat�i�n� využili. P�íkladem m�že být znamenitá �okoládová polévka, která je dnes opravdo-
vou raritou. Místo zeleniny nebo vývaru je totiž hlavní surovinou sladká �okoláda. Výbor-
n� ji prý p�ipravovala maminka n�meckého básníka Goetha, který pat�il mezi nejznám�jší 
láze�ské hosty Mariánských Lázní. Ty si oblíbil i anglický král Eduard VII. Navštívil je 
dokonce desetkrát! Uznávaný lev salon�, který udával módu celé Evrop�, si potrp�l i na 
dobré jídlo. Láze�ští kucha�i se p�edhán�li ve specialitách, které pro mlsného monarchu 
p�ipravovali. A protože mají Angli�ané slabost pro jehn��í, nau�ili se i naši kucha�i pro 
prince n�kolik oblíbených úprav. Chodsko zase pat�í mezi výrazné národopisné regiony. Po 
mnoho generací zde p�etrvávají rodinné a výro�ní ob�ady. Obyvatelé rádi oblékají chodské 
kroje, mluví zp�vným dialektem, zpívají chodské písni�ky. Návšt�vníky upoutá chodská 
keramika, architektura venkovských stavení i tradi�ní lidová gastronomie. S oblibou se zde 
pekly lívance z je�né mouky a �íkalo se jim „mochury“. Dodnes je živá také výroba typic-
kých chodských kolá�� - „to��“. Dalším p�íkladem je „ štrachanda“, pokrm ze zape�ených 
brambor se smetanou, vejci a sušenými houbami. V názvu „br�álka“ najdeme polévku z 
Pošumaví p�ipravenou z lístk� š�ovíku. Ale že by se vám kyselostí stahovala ústa, to se bát 
nemusíte. Originální vývar je zjemn�n lahodnou smetanou a jako k�upavý návdavek v n�m 
tr�ní opražené kosti�ky žemle. Výraz „kaldoun“ pochází z doby národního obrození. 	íkalo 
se tak dr�bežím drob�m v dobách proslulé kucha�ky M. D. Rettigové. Znamená také hustou 
zad�lávanou polévku z husích dr�bk�, která pat�ila na Chodsku k sváte�ní tabuli. Na pod-
zim, když se „dobejvaly brambury“ a pálila se suchá bramborová na�, pekly d�ti brambory 
ve slupce, kterým �íkaly „pe�ený jabka v kožiše“. Práv� v období, které nyní prožíváme, od 
sv. Martina a po celou zimu se ve�er scházely „dra�ky“, ženy a d�v�ata, které spole�n� draly 
pe�í hus, kachen, slepic nebo holub�. A s tím je spojena i další chodská specialita - „zelní-
ky“, šáte�ky z bramborového t�sta pln�né kysaným zelím se slaninou, va�ené ve slané vod� 
a p�elévané sádlem. Co se také ve�er sejít s p�áteli a pochutnat si na n�které se specialit?

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

Jak voní chodská „štrachanda“?Jak voní chodská „štrachanda“?

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

KLIDNÉ A BEZPE�NÉ VÁNOCE

 Vánoce se již neodvratn� blíží, mnoho z nás si adventní �as zp�íjem�uje 
zapálením sví�ky. Pokud si sví�ky doma zapalujete v��ím, že si uv�domujete, 
že teplota plamínku sví�ky je dostate�ná, aby zapálila materiály, které se v 
domácnosti b�žn� používají.
 Zapálenou sví�ku proto nelze položit kamkoli a na cokoli. Sví�ka by vždy m�la 
být umíst�na na stabilní neho�lavé podložce. To je však velkým problémem p�e-
devším u adventních v�nc�. Pokud si jimi advent p�ipomínáte, rad�ji si ho pozor-
n� prohlédn�te, dokud jsou na n�m sví�ky ješt� velké. Pokud sví�ky v n�m nejsou 
umíst�ny v neho�lavé a tepeln� izolující misce tak, aby nebyly v p�ímém kontaktu 
s jehli�ím nebo ho�lavým základem v�nce,  tak v�nec rad�ji používejte jen jako 
dekoraci bez zapálených sví�ek. I v samostatných a na první pohled bezpe�ných 
svícnech, mohou být sví�ky nebezpe�né. Samoz�ejm�, že by m�ly být umíst�ny 
v dostate�né vzdálenosti od ho�lavých materiál� nap�. záclon, textilií a r�zných 
dekorací. Musí také být stabilní, aby se snadno nep�evrátily. To však neovliv�uje 
jen svíce samotná, ale i její umíst�ní. Nestabilní stole�ek, který se i p�i lehkém 
dotyku zat�ese, jist� není tím nejbezpe�n�jším umíst�ním. Ale ani stabilní svíce 
na stabilním stole však nejsou zárukou bezpe�í. Nap�íklad svíci m�že shodit do-
mácí zví�e, malé dít� �i jiná nyní obtížn� p�edvídatelná shoda náhod. Nikdy proto 
nenechávejte ho�ící sví�ku ani na chvíli, bez dohledu.
 Obdobná rizika p�edstavuje váno�ní strome�ek. Opatrnosti je t�eba dbát p�e-
devším tam, kde se na váno�ním strome�ku používají klasické sví�ky. Sví�ka 
musí být umíst�na v neho�lavém sk�ipci s kalíškem, který zachycuje horký vosk 
a zajiš�uje stabilitu sví�ky proti p�evrácení a pádu. Vždy je t�eba dbát toho, aby 
plamínek sví�ky byl v dostate�né vzdálenosti od jehli�í. Uchycení stromku do 
stabilního držáku, aby nedošlo k jeho p�evrácení, je snad již samoz�ejmostí. Tam, 
kde se používají elektrické sví�ky, je jist� bezpe�n�jší používání výrobk� s certi-

 kátem, u kterých je v�tší p�edpoklad, že elektrická instalace nezap�í�iní požár. 
Velmi nebezpe�né jsou také prskavky. I jiskra z prskavky, když dopadne na kobe-
rec, m�že zp�sobit požár. Chceme-li si tedy na strome�ku zapálit prskavku, m�la 
by pod ním být neho�lavá podložka.
 I o vánocích platí, že nešt�stí m�že být vykonáno b�hem okamžiku. O tom, že 
celý byt m�že být zni�en v �ádu sekund se m�žete p�esv�d�it nap�. na http://www.
stream.cz/video/215712-pozar-vanocniho-stromecku/.

    Klidné a bezpe�né vánoce Old�ich P�ibyl

 Dne 4.prosince 2009 vzpomínáme �tvrtého vý-
ro�í, kdy nás po záke�né nemoci opustil náš syn, 
pan Jaroslav Polá�ek.
   Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.

       Rodi�e, syn Tomáš a rodinou
a sestra Ji�ina s rodinou

VZPOMÍNKA

 Dne 1.prosince 2009 uplynuly 2 smutné roky, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, d�de�ek 
a prad�de�ek, pan Jan Škoda z P�ibyslavi u Nového 
M�sta nad Metují.
   V�nujte mu s námi tichou vzpomínku.

                 Stále vzpomíná manželka Eva,
synové Jan a Michal a dcera Eva s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA

K pronájmu se nabízí reprezentativní kancelář v Novém Městě nad Metují  .....................................  4 500,-Kč/měs.
Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2 ................................................399 000,-Kč
Obytná usedlost u přehrady Rozkoš v České Skalici – Spyta ............................................................... 4 990 000,-Kč
Velký zrekonstruovaný podkrovní byt 3+1 v Olešnici v Orlických horách  .........................................  549 000,-Kč 
Udržovaná rodinná vila z r. 1935,  v atraktivním prostř. u zámku v  Náchodě ................................... 4 795 000,-Kč

Byt 1+kk v Náchodě – Karlův kopec Zcela nově předělaný byt vznikl 
z původního 1+1 na moderní bytovou jednotku s mnohými praktickými řešeními. 
Byt má nová plastová okna, novou kuchyň IKEA se zárukou 25 let! Dále novou 
koupelnu, nový plynový kotel a nové podlahové krytiny (plovoucí a dlažba). Výhodou 
jsou velice nízké provozní náklady bydlení ve výši cca 1 700,- Kč. Byt je družstevní 
s možností převodu do os.vlastnictví a financování hypotečním úvěrem. Dispozice: 31 
m2,vytápění ústřední na plyn,vlastní parkoviště,sklep.             � Cena: 860 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

 St�ední škola Nové M�sto nad Metují, Hu-
sovo nám�stí 1218 Vás srde�n� zve na tra-
di�ní výstavu Vánoce s kv�tinou, tentokrát 
na téma „Vánoce v zámku a v podzám�í“
 Již po sedmnácté Vás rádi p�ivítáme v pro-
storách novom�stského zámku, kde ve dnech 
10. - 14. 12. 2009 prob�hne tradi�ní výstava 
Vánoce s kv�tinou. Letošní téma nám na-
povídá, že nahlédneme do �asu adventního 
a váno�ního ve vesnických chalupách i na 
zámku. Zám�rem naší výstavy je již tradi�-
n� propojení všech u�ebních obor�, které 
St�ední škola nabízí. Spole�ný tým složený 

ze žák� obor� záme�nické práce, aranžérské 
práce, provoz domácnosti, kucha�ské práce, 
cukrá�ské práce, pe�ovatelské práce �i prak-
tická škola dvouletá Vám zde svými pracemi 
názorn� p�edvede, co všechno dokážeme.
V pr�b�hu celé výstavy je zajišt�no bohaté 
ob�erstvení. Již tradi�n� je výstava dopln�na 
prodejními stánky se zbožím nejen s váno�-
ní tematikou a bohatý doprovodný program. 
Poj�te tedy s námi nahlédnout do minulos-
ti, zapome�te na všední starosti a nechte se 
unášet na k�ídlech fantazie p�edváno�ní at-
mosférou. Budeme se t�šit na Vaši návšt�vu.

Výstavní doba:
�tvrtek 10. 12.   14.30 - 18.00 hod.
Pátek 11. 12.        9.00 - 18.00 hod.
Sobota 13. 12        9.00 - 18.00 hod.
Ned�le 14. 12        9.00 - 17.00 hod.

„ Vánoce v zámku
a podzámčí „

 V t�chto dnech, od �tvrtka 3. prosince do ned�le 6. prosince, 2009 probíhá na zámku, 
Starém b�lidle a Rudrov� mlýn� tradi�ní Advent, denn� od 10 do 16 hodin. V Babi��in� 
údolí jsou k vid�ní sváte�n� vyzdobené objekty, zn�jí váno�ní zp�vy a zvyklostí prostého 
lidu. Již tradi�n� se koná váno�ní trh a zve Vás stylová hosp�dka s bohatým sortimentem 
ob�erstvení. V zahrad� Rudrova mlýna je k mání domácí zabíja�ka s jitrni�kami, jelítky, 
ovarem, kroupami a dalšími pochoutkami od pana Rosy. V kiosku u zámku ochutnáte do-
mácí salát a �ízky, sva�ák, pun� a atd.                                                                Ivan Vávra

Advent v Ratibořicích

P�IJ�TE SI U�ÍZNOUTP�IJ�TE SI U�ÍZNOUT
SV�J VÁNO�NÍ STROMEK!SV�J VÁNO�NÍ STROMEK!

Vyberte si nejhez�í stromek
s celou rodinou!

M�žete použít svoji oblíbenou
pilku nebo Vám pilku p�j�íme,

p�ípadn� vybraný stromek
u�ízneme sami.

od soboty 12.12.
- do st�edy 23.12.2009
denn� od 13.00 - 16.00

Plantáž váno�ních stromk	
Jugoslávská ulice, naproti

Prádelnám a �istírnám v Náchod�.
Ceny stromk�

/smrky, borovice, jedle/
jsou již od 200,- K�

Informace tel. 736 270 480
„Spokojené vánoce za�ínají u nás!“



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

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

RESTAURACE RESTAURACE 
U MEDVĚDA U MEDVĚDA 

VE STÁRKOVĚ VÁS ZVE 
DNE 5.12.2009  OD 20.00.HOD.

NA MIKULÁŠSKOU 
ZÁBAVU

DO NOVĚ OTEVŘENÉHO SÁLU 

VÍKEND S FOTOGRAFIÍ
   Ve dnech 23. - 25.10 2009 se žáci ZŠ Ko-
menského Nové M�sto nad Metují zú�astnili 
víkendové akce - podporované z grantu m�s-
ta Nové M�sto nad Metují „ VÍKENDY S 
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ“.
Tato první �ást prob�hla v Teplicích nad Me-
tují, kde jsme využili pohostinnosti místní 
ZŠ, kde jsme byli ubytováni. Když jsme se 
seznámili s ovládacími prvky svých nebo 
zap�j�ených fotoaparát�, tak jsme mohli v 
sobotu vyrazit sm�r Adršpach.
Došli jsme pod z�íceninu hradu Adršpach a 
posléze probádali skalní m�sto. I když tento 
den sluní�ko ukazovalo svoje záda, d�ti si 
poradily a ulovily mnoho krásných záb�r� 
p�írody a hlavn� se zam��ily na makro foto-
gra� i. Detaily muchom�rek, lišejník� a skal 
k tomu p�ímo vybízely. Po skv�lém ob�d� v 
hosp�dce „U Tošováka“ jsme pomalu došli 
zp�t do školy, kde jsme m�li t�žký úkol - vy-
brat si z cca 400 záb�r�, t�i nejpoda�en�jší 
v kategoriích - makro, krajina a portrét. Pak 
jsme si všechny úlovky promítali pomocí 
dataprojektoru na velké plátno a zam�st-
nanci � rmy FOTOLAB a. s. Náchod nám 
zhodnotili naše záb�ry, které pak ocenili su-

per cenami od � rem Olympus a Canon. V 
ned�li nás mile p�ekvapila modrá obloha bez 
mrá�k�.
To jsme samoz�ejm� museli využít. Vypravi-
li jsme se do okolí Teplic nad Metují a poda-
�ilo se nám nafotit mnoho krásných záb�r� 
podzimní krajiny. Pak už jsme jen sp�chali 
na ob�d a na vlak dom�. Týden jsme m�li 
�as, abychom si znovu prohlédli všechny 
fotogra� e a vybrali si podle nás 6 nejzda�i-

lejších, se kterými bychom se rádi zú�astnili 
r�zných fotosout�ží. Všichni se moc t�šíme 
na 2. �ást tohoto projektu, která prob�hne ve 
dnech 4. - 6.12.2009 v obci Viž�ov u Me-
zim�stí. 

So�a Novotná                                                                                                                                          

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Valná hromada společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o.,

náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

JEDNATELE/JEDNATELKY JEDNATELE/JEDNATELKY 
a ŘEDITELE/ŘEDITELKY a ŘEDITELE/ŘEDITELKY 

 SPOLEČNOSTI SPOLEČNOSTI
Místo výkonu práce:                                                  Nové M�sto nad Metují

Spole�nost:                                            První novom�stská teplárenská s.r.o.

P�edpoklad nástupu do zam�stnání:  leden 2010 nebo dle dohody

Doba trvání pracovního pom�ru:       pracovní pom�r na dobu ur�itou
                                                                ( zástup za mate�skou a rodi�ov-
                                                                skou dovolenou )

Plat:                                                        od 25.000 K� hrubého m�sí�n� 

Jeho skute�ná výše bude závislá na stupni vzd�lání,
délce praxe a spln�ní dalších p�edpoklad�

Pozn.: platové rozp�tí ur�uje valná hromada spole�nosti, odm��ování
se �ídí na�. vl.  �. 564/2006 Sb.

Kvalifi kační předpoklady:
- VŠ vzd�lání, nejlépe ekonomického �i  technického sm�ru, nebo vyšší
   odborné vzd�lání, nebo st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou

Další předpoklady:
- komunikativní schopnosti 
- manažerské, organiza�ní a �ídící schopnosti 
- p�ehled o právních p�edpisech p�i �ízení obchodní spole�nosti
- znalost fungování obchodní spole�nosti
- orientace v oblasti teplárenství a bytové problematiky
- orientace v oblasti státní správy a samosprávy
- �idi�ský pr�kaz sk. B 
- aktivní znalost alespo� jednoho sv�tového jazyka

dále uvítáme:
- 3 roky praxe v oboru pro vysokoškolsky vzd�laného uchaze�e, 5 let praxe 
   v oboru pro uchaze�e s vyšším odborným vzd�láním a st�edním vzd�láním
   s maturitní zkouškou

Náležitosti přihlášky:
- jméno, p�íjmení, (titul)
- datum a místo narození, státní p�íslušnost
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- ú�edn� ov��ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd�lání, 
- strukturovaný životopis 
- údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchaze�e 
- výpis z rejst�íku trest� (ne starší jak 3 m�síce) nebo �estné prohlášení
  o bezúhonnosti

Termín podání přihlášek: do 18. 12.2009
P�ihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a p�ílohami, bez nich není Vaše p�ihláška úplná a nem�že být zahrnuta mezi žádosti 
dalších uchaze�� na obsazované pracovní místo. P�edpokládaný termín výb�rového �ízení, pohovory s uchaze�i, prob�hnou v týdnech 
od 28.12. do 30.12.2009 a od 4.1.2010 do 8.1.2010. P�esný datum,�as a místo konání výb�rového �ízení bude písemn� sd�leno všem ucha-
ze��m, kte�í budou na základ� zaslaných p�ihlášek spl�ovat podmínky pro za�azení do výb�rové �ízení.

Bližší informace podá ing.Renata Weberová, První novom�stská teplárenská s.r.o.,nám.Republiky 6,(budova Radnice)  Nové M�sto 
nad Metují, tel. 491 419 649 P�ihlášky doru�te bu� osobn� na podatelnu M�Ú Nové M�sto nad Metují, kde budou uloženy do schránky 
spole�nosti nebo zašlete na adresu:
První novom�stská teplárenská s.r.o., nám. Republiky �. p. 6, PS� 549 01 Nové M�sto nad Metují
P�ední stranu obálky ozna�te slovy: “Výb�rové �ízení –Jednatel,�editel  První novom�stské teplárenské spole�nosti s.r.o.- Neotvírat“

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD�LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Na Vánoce maminka
upeče nám cukroví.

Domem voní vanilka,
táta stromek ustrojí...

  
 Když podzim kon�í a Advent za�íná, ve ŠD Komenského Náchod p�ipravují vychovatelky 
spole�n� s d�tmi I. t�íd „Týden váno�ních tradic, zvyk� a oby�ej�“. Za�ínáme s p�ípravou 
Mikuláš�, �ertík� a andílk�. Zhotovujeme a vyrábíme s d�tmi váno�ní ozdoby, dekorace a 
p�ání�ka z r�zných materiál�. Pe�eme váno�ní cukroví, které pak d�ti nazdobí, aby nám zpes-
t�ilo st�l p�i váno�ní besídce. Zpíváme a posloucháme váno�ní koledy a písn�, p�ipomínáme 
si básni�ky o Vánocích. 

Krásné a kouzelné Vánoce p�ejí vychovatelky Rejzková a Flašková 
a samoz�ejm� všechny d�ti ze ŠD Komenského Náchod.

AGRO CS a.s., marketing,

Nyklíčkova 107, 

552 03 Česká Skalice,

E-mail: janecek@agrocs.cz, 

kontaktní osoba:

Jiří Janeček, 

Tel. 491 457 219

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

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

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

Provádíme 
ekologickou 

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    



Stavební bytové družstvo Náchod přijme
podnikového právníka na plný pracovní úvazek. 

Požadujeme: vysokoškolské vzd�lání - právnická fakulta, znalost práce na PC, 
dobrá orientace v právních p�edpisech, �P sk. B, životopis spole�n� s motiva�-
ním dopisem - zaslat p�edem na uvedený e-mail.
Nabízíme: služební byt 3+1, 5 týdn� dovolené, další bene� ty.

Kontaktní osoba: Jana Kutinová, tel. 491 419 172
e–mail: Jana.Kutinova@sbdnachod.cz.

Nástup ihned.Nástup ihned.

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

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

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

Nabízím modeláž nehtů
na rok zdarma

vyučené kosmetičce

za služby garanta

na Živnostenském úřadě.

Tel.: 605 725 722

 V úterý 17. listopadu p�išel do haly Rube-
na v Náchod� na Hamrech Mikuláš se svým 
doprovodem. D�tem, které se zú�astnily 
tradi�ní „Mikulášské sout�že v aerobiku“, 
po�ádané ob�anských sdružením STEPÍK z 
Nového M�sta nad Metují, rozdal dáre�ky 
od sponzor�.
 Radost, ale i slzi�ky to vyvolalo hlavn� v 
nejmladší v�kové kategorii, ve které sout�ží 
d�ti od 3 do 7 let. Sešlo se jich 70 z celé �R, 
takže m�l Mikuláš plné ruce práce. Lektor-
kou, která d�tem v této kategorii p�edcvi-
�ovala byla dlouholetá oblíbená cvi�itelka 
Ká	a Dušková ze STEPÍKU z Nového M�s-
ta n. Met.
 V pr�b�hu celého dne se v sout�ži postup-
n� vyst�ídaly další �ty�i v�kové kategorie, 
kterým p�edcvi�ovaly instruktorky: Hanka 
Rousková - STEPÍK Nové M�sto n. Met. 
(1. kategorie) Alice Tomanová - Pardubice 
(2. kategorie) Iveta Karbulová - Dv�r Krá-
lové nad Labem (3. a 4. kategorie). V každé 
z t�chto v�kových kategorií bylo ocen�no a 
odm�n�no 6 nejlepších sout�žících. Drob-
né dárky od sponzor�, samoz�ejm� dostali 
všichni.

 Zahanbit se nedaly ani maminky, které na záv�r roztan�ily halu pod vedením instruktorky 
Ivety Karbulové. Jejich nadšení dokládá, že r�zné formy aerobiku mohou být láskou na celý 
život.
 Pochvala za uspo�ádání této krásné sout�že jist� pat�í STEPÍKU z Nového M�sta n. Met., 
ale také všem, kte�í se rozhodli strávit sváte�ní den zdravým pohybem. A možná se práv� tady 
na Mikulášské sout�ži zrodil v mnohé dív�í hlav� sen o budoucí Miss Aerobik. 

P�ipravila Lenka Da�ková, foto Michal Fanta

Radost i slzičkyRadost i slzičky
na Mikulášské soutěži v aerobiku.na Mikulášské soutěži v aerobiku.

� Otev�ení obchvatu �eské Skalice bylo p�íležitostí pro setkání tamních obyvatel s 
hejtmanem Lubomírem Francem. Možnost setkání s hejtmanem Francem si nenechal ujít 
ani Pavel Kollert, p�edseda MO �SSD v �eské Skalici.                          Foto Ivan Vávra

 Na zimním stadionu TJ Spartak Nové M�sto nad Metují byly slavnostn� otev�eny nové 
šatny a p�iléhající sociální za�ízení. Na tuto akci se poda�ilo získat � nan�ní prost�edky dílem 
ze státního rozpo�tu, dílem p�isp�la m�stská pokladna Nového M�sta nad Metují.

NOVĚ ŠATNY NA NOVOMĚSTSKÉM ZIMÁKU

� P�est�ižení slavnostní pásky u nov� zrekonstruovaných šaten se zhostila i Mgr. Broni-
slava Malijovská - starostka Nového M�sta nad Metují.

Svaz d�chodc� v Náchod� Vám nabízí programové �tvrtky v klubovn� senior� v Harmonii II, 
Rybá�ská 1819, kde se sejdeme v prosinci p�i následujících programech:
� �tvrtek 10.12. od 14 hodin pan Antonín SAMEK nám bude vypráv�t o historii kladského 
pomezí
� �tvrtek 17.12. od 14 hodin VÁNO�NÍ KONCERT 15-ti �lenného souboru žák� LŠU pod 
vedením pana FIALY z Police nad Metují. P�ij
te svoji návšt�vou povzbudit mladé muzikan-
ty. Akce se bude mimo�ádn� konat v klubovn� HARMONIE I (budova u rybní�ku)
� úterý 29.12. od 14 hodin již tradi�ní SILVESTROVSKÁ VESELICE v klubovn� Har-
monie II si zazpíváme a zatan�íme za hudebního doprovodu pana Františka �ížka - „FR�Í“ 
Ob�erstvení bude zajišt�no Na Vaše návšt�vy se t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�.

SENIOR KLUB NÁCHODSENIOR KLUB NÁCHOD

 Novým titulem do vaší knihovni�ky v p�edváno�ním �ase je další kniha broumovské ro-
da�ky So�i Peroutkové  „ Láska, peníze, slzy a smích“. Zda�ilými ilustracemi knihu vybavil 
Filip Burdych a jak slibuje v úvodu sama autorka, „kniha je sepsána dle skute�ných událostí. 
Obsahuje jak humorné, tak i bolestné zápletky“. Publikaci vydala a vytiskla Nová � rma s.r.o. 
�eské Bud�jovice. www.novaforma.cz, www.stahujknihy.cz

NOVÁ KNIHA SONI PEROUTKOVÉ

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

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

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

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

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

DARUJTE VAŠIM BLÍZKÝM
KRÁSU A ZDRAVÍ

služby solária, hydro-jetu,
sportovní i zdravotní masáže

FORMOUFORMOU
DÁRKOVÉHODÁRKOVÉHO

POUKAZUPOUKAZU
POD STROME�EKPOD STROME�EK

Ergoline - Hana �ermáková
Prodloužená 243, 547 01

Náchod - Babí,
mobil 728 547 283

JAROSLAV PA�ÍZEKJAROSLAV PA�ÍZEK
KOVOVÝROBA a ZÁME�NICTVÍ

Padolí 296, Hronov Zbe�ník

P�ijme soustružníka
a stavebního záme�níka,
s platným svá�e�ským pr�kazem

 a praxí.

Nástup možný ihned.
Kontakt: 603 887 304

RYBAŘINA-MYSLIVOST-ZVERIMEX
 

K.ŠOLC-Náchod-Plhov
- Potraviny Verner-I.patro

Dárkové poukázky 200, 500
a 1000 Kč, Vánoční balíčky

 PRUTY-NAVIJÁKY-LEHÁTKA-PODBĚ-
RÁKY-KRMIVO SLUNEČNICE-GRANU-

LE-KONZERVY-PODESTÝLKY
 MYSLIVECKÉ ODĚVY-NOŽE

-ŘEMENY-HOLÍNKY aj.
 Od 1.1.2010 bude zprovozněn 

e-shop na adrese:

 www.rybarina-myslivost.cz

Vánoční
   stromky
k prodeji pocházejí ze specializovaných plantáží

přesně dle Vašich představ a 
představ vašich dětí:

*  nizoučké či naopak vysoké
*  košaté nebo štíhlé

*  v širokém sortimentu: borovic, jedlí,
smrčků či smrčků střibrných
Vánoce jsou pouze 1x ročně !!!  

Pravý vánoční stromek z lesa provoní Váš byt 

a pro Vaše děti bude tím jedinečným, 

neopakovatelným a nesmazatelným zážitkem 

letošních Vánoc. Myslete na své děti a dopřejte jim

 i sobě tradiční atmosféru Vánoc…

Neváhejte tedy a  spolu se svými dětmi si 

přijďtevybrat svůj vánoční stromek! 

Kam ?

Ovoce a zelenina GLOBUS (proti bývalé 
jídelně TEPNA Náchod, vedle LIDLU)



Pot�ebuješ zhubnout a nejde ti to samotné?Pot�ebuješ zhubnout a nejde ti to samotné?
Nemáš ten správný pohyb pro spalování tuk� nebo nemáš pohyb žádný? 

Nemáš režim v jídle a pití – dopoledne nejíš a ve�er to doženeš?

8. a 15.12. od 18 – 19 hod. KONDI�NÍ CVI�ENÍ
pro všechny v nadváze a obezit�, pro všechny co �eší kila navíc…  

Možnost m��ení Vašich t�lesných hodnot, spalování tuk�, cholesterolu, glykémie, bazální-
ho metabolismu a další.. Jsme v�kov� a váhov� namíchané – cvi�ení je nenáro�né

– žádné t�žké aerobní sestavy
 

12. ledna 2010 každé úterý od 17.30 – 19.30 hod. se m�žeš za�adit
do t�ím�sí�ního KURZU SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY

se cvi�ením otevíráme 55.skupinu na  ZŠ Plhov Náchod / vchod do t�locvi�ny naproti
�erpací stanici Shell / první hodina zdarma – m�žeš se p�ijít jen podívat jak kurz probíhá

Kurzy probíhají každý rok /Solnice/Rychnov n.Kn./Opo�no/Jarom��/Vlkov/Smi�ice
/Náchod/Nové M�sto n.Met.

   

Bližší inform. a p�ihlášky do kurz� v každém m�st�:Bližší inform. a p�ihlášky do kurz� v každém m�st�:
e-mail: eden-relax@seznam.cz tel.: 777 610 954e-mail: eden-relax@seznam.cz tel.: 777 610 954

   Unikátní mimoúrovňová křižovatka, která spojí budoucí rychlostní 

komunikaci R35 se silnicí I/37 u obce Opatovice nad Labem u Hradce 

Králové je dokončena. Stavba je součástí rozsáhlého projektu silnice 

R35 v úseku Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice, který vybudovala 

společnost Skanska DS za 30 měsíců.

   Více než tři kilometry dlouhý úsek Sedlice - Opatovice propojí dál-

nici D11 se silnicí první třídy I/37. Jeho dominantou je unikátní mimo-

úrovňová křižovatka u Opatovic spojující R35 s modernizovanou I/37. 

Mimoúrovňová křižovatka má tři podlaží. První podlaží, tedy silnice 

I/37 známá jako „Hradubická“, je tvořena čtyřmi novými pruhy. 

(red, foto SKANSKA)        

TRADIČNÍ 
ZVĚŘINOVÉ HODY

Kde? 

Hostinec U Doležalů, 
Hlavňov 13

KDY? 
11.-13.12.2009

(PÁ od 17 hod., SO od 12 hod. + navečer 
živá hudba, NE od 12 hod.)

Zveme na zvěřinové speciality. 
Bezkonkurenční ceny!

TEL.: 606 63 88 92          

Dálniční křižovatka už slouží řidičům



NEHTAŘKA hledá k sobě 
KADEŘNICI a KOSMETIČKU na ŽL

pronájem křesla v Náchodě, 
poblíž restaurace Vatikán.

Zahájení od 1.1.2010
TEL.:777 605 704     

491 421 711 
POD STROMEČKEM NOVÉ KOLOPOD STROMEČKEM NOVÉ KOLO

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONUNEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONU

od stromečku na novém kole...od stromečku na novém kole...

1039,-

649,-

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
Nové M sto nad Metují, Nádražní 217 ( viz mapa na www.dumbarev.cz )

kontakt : 724 163 460 – 602 160 162
novemesto@dumbarev.cz

www.dumbarev.cz
VELKÝ VÝPRODEJ  BAREV

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
SLEVA  25% - 50%

syntetické emaily, syntetické základovky, Primalex lazury silnovrstvé a
tenkovrstvé, tenkovrstvé gelové lazury Johnstones, Luxol lazury tenkovrstvé,

jednošichtovky Komaprim, fasádní barvy SigmaKalon, interiérové barvy Primalex
Plus, Sigma, Sadolin Extra, Xyladecor Classic a Oversol, 

Eternal Mat, Sokrates, edidla S 6006 , C 6000 VO
Míchání interiérových barev SLEVA 15% + praktický dárek

provozní doba PO-PÁ  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00  SO 8:00 - 11:00

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.czobchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.cz

Fašková

Naproti kinu Vesmír: Naproti kinu Vesmír: 
Hurdálkova 206, 547 01  NáchodHurdálkova 206, 547 01  Náchod

       Kniha ten nejlepší dáreček pod stromeček.
Pro maminku, tatínka i pro babičku, 

dědečka najde se u nás vhodná knížka. 

Pro děti tu velký výběr máme a dárečkem odměníme.

Velké vánoční akce až 70 % sleva
na encyklopedie, beletrii i dětskou literaturu + vybrané knihy nakl. Grada

Naše zásilková služba-objednávky přijímáme:
tel.nebo faxem: 491 42 45 46     e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz



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 února: 

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

MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA

AUTOKOSMETIKA

ZVEME VÁS K NÁKUPU PARUK PRO ŽENU V
KAŽDÉM VĚKU V NAŠEM OBCHODĚ Violette
Naše paruky jsou lehké a vzdušné
- výb�r a nákup ze 100 model� možný ihned
- levné módní typy i luxusní modely
- vyzkoušení v kabince, m�žeme Vás navštívit i
  u Vás doma nebo v nemocnici
- cena módních typ� již od 2000,-K�
- p�i nákupu ode�ítáme p�ísp�vek od zdravotní    
  pojiš�ovny ve výši 1000 - 3000 K� a naše sleva
  750 K�

V Náchod�, Komenského ul. 266V Náchod�, Komenského ul. 266
(za gymnáziem)(za gymnáziem)

Otev�eno: Po-Pá 9-17,30 hod a So 9-12 hod.
Telefon: 723 996 195  Jana Kudrná�ová

T�šíme se na Vás!T�šíme se na Vás!
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Salónek MatýsekSalónek Matýsek
d�kuje všem svým zákazník�m a jejich pání�k�m za projevenou d�v�ru v letošním roce

a do roku nového p�eje hodn� zdraví, spokojenosti a zachování p�ízn�.
Provádíme střihovou úpravu psů různých plemen i voříšků.
* stříhání * trimování * koupání * foukání * úprava drápků

P�i první návšt�v� má pejsek koupání zdarma.
Marta STRAŽICKÁ   Vysokov 73

* NABÍZÍME VÁNO�NÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY *       TEL.:602 361 768

BUTIK PETRABUTIK PETRA
Zve na váno�ní akci

2 + 1 ZDARMA2 + 1 ZDARMA
1 + 1 50% SLEVA1 + 1 50% SLEVA

Náchod,Náchod,
Karlovo nám�stíKarlovo nám�stí

naproti �eskénaproti �eské
Spo�iteln�Spo�iteln�

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Hasičská vzájemná pojišťovnaHasičská vzájemná pojišťovna 

… jistota, které
důvěřoval již Váš děda

-----------------------------------------------------
�� Pojišt�ní domácností 
�� Pojišt�ní budov
�� Povinné ru�ení 
�� Informujte se na podmínky:
       hasici@tiscali.cz

D�m Hasi�� Nové M�sto
n. Met. tel.

491 474 150491 474 150

po - pápo - pá  

9-12  12.30- 179-12  12.30- 17

so  so  9-119-11
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V PRODEJI JIŽ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy - Slevy až 14% do 30.12.2009 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%

CK EXIM TOURS – sleva ve výši až 15% nebo Vaše dítě až do 15 let zcela zdarma při rezervaci zájezdu
do 15.2.2010 složení zálohy alespoň 30%

NOVĚ: TRANSFERY K LETŮM Z PRAHY Z NÁCHODA

CK ALEXANDRIA – sleva ve výši až 14% do 31.12.2009 nebo dítě zcela zdarma ve vybraných termínech

CK ALEX – slevy ve výši až 20% do 31.12.2009 pro odlety v červenci a v srpnu nebo dítě do 15 let zcela zdarma
**** 

V nabídce také katalogy: FIRO TOUR, KOVOTOUR, KRASIM TOUR, PARKAM, NECKERMANN, FISCHER, VIAMARE atd.
****

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2010 s odjezdem z NÁCHODA
******

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 skibu-
su 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

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



* Dlouhodob� pronajmu slunný byt I.kategorie 
3+1, 73 m2 s velkým balkonem, zd�ný, v No-
vém M�st� nad Metují - Kr�ín�, U Zvonice 319, 
3.nadzemní podlaží, plynové topení. Nájemné 
4000,-, zálohy
na elekt�inu, plyn a služby 3000,-. Volný od 
1/2010. Tel.ve�er 465 611 574
* Pronajmu za�ízený byt 1+1 v Náchod�, volný 
ihned. Tel. 722 457 458 po 16. hod.
* Pronajmu byt 1+1 + p�íslušenství v Náchod� 
na Komenského t�íd�. 4.200 K�/m�s. Ihned vol-
ný. Tel. 603 362 982
* Dlouhodob� pronajmu p�kný velký zd�ný 
byt 1+1, cca 45 m2 Náchod - Branka, m�sí�ní 
pronájem 3800 K� + inkaso, kauce nutná. Info: 
736 766 448 denn� po 18.hodin�
* Prodám byt 3+1 v Náchod� na Plhov�. Tel.724 
918 907
* Pronajmu vybavený byt v cihlovém dom�, 
1+1, 42 m2 v Náchod�, Starém m�st�. Nájem 
3500,- + inkaso. Tel. 602 675 422
* Pronajmu garsoniéru v Hronov�. TEL.:608 
66 77 30
* Pronajmu dlouhodob� byt 1.kat. 2+1 v Ná-
chod� - B�lovsi, 3.podl., �ást.za�ízený, plastová 
okna 54 m2, nájem 3500,- + inkaso, ro�ní kau-
ce na rok, p�edem zaplatit 42 tis.K�, volný od 
1.1.2010, jen vážný zájemce. TEL.:607 951 833
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 
42 13
* Dlouhodob� pronajmu garzonku v 
N.m�st�.n/M. D�m je po rekonstrukci, zateplený, 
plastová okna, možnost p�ipojení internetu. Vol-
ný ihned. P�i nástupu kauce 15 000 K�. Tel:608 
323 373
* Pronajmu p�kný za�ízený byt 2 kk 70m v 
Novém M�st� n.Met. Cena v�. energií 8000K�. 
Tel 602 177 016
* Pronajmu nadstand. byt 4+kk v RD v Dol-
ní Radechové 140 m2. Cena dohodou. TEL.:724 
004 394
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 v Hronov� 
ul.Husova (bývalá Jednota), volný od listopadu 
2009. Nájemné 5700,- + inkaso, kauce ve výši 
10.000,-. Byt po kompletní rekonstrukci v roce 
2007, velmi dobrý stav. TEL.:777 152 750
* Rodina s d�tmi koupí byt 2+1, 3+1 pop�. malý 
domek na Hronovsku, Kostelecku. Tel. 608 833 
747
* Pronajmu sklepní byt v Náchod� 1+1, ná-
jemné v�.služeb 3500,-K�/m�s.. Kauce 10 tis.K�. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu v Náchod� vybavený byt 1+1. Ná-
jemné v�etn� inkasa 5 000,- Kc Tel 605506027

NEMOVITOSTI

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072

* Pronajmu nebytové prostory v centru m�sta 
Náchoda, 1.patro, plocha 18 m2 + WC, dlouhodo-
b� (bývalé kade�nictví), cena dohodou. TEL.:604 
944 596
* Sháníme prodejní prostory v Náchod�, plo-
cha cca do 500m2. Tel.: 608 88 30 12
* Prodám pozemek k výstavb� RD ve Spech u 
Nového M�sta nad Metují, v�etn� vodovodní a 
elektro p�ípojky. Cena: 419,-K�/m2, tel:491 472 
638 po19 hod.
* Nabízíme k prodeji komer�ní pozemky i pro 
výstavbu RD v p�kných lokalitách obcí Slavo-
�ov, Bohuslavice, Kramolna, N.Srbská, Hejt-
mánkovice. Cena od 30,-K�/m2. Další informace 
na tel.602 204 002.
* Nabízíme k prodeji rodinný d�m (4+kk) s ga-
ráží, dílnou a letní kuchy�kou ve Velké Jesenici u 
�.Skalice. Cena: 1.660.000,-K�, tel. 602 204 002 
- Ideal Reality.
* Prodám provozní objekt pro lehkou až st�edn� 
t�žkou výrobu s možností p�dní vestavby v Bez-
d�kov� nad Metují. Zastav�ná plocha 191 m2 + 
pozemek 820 m2, topení plyn. Cena 1.200.000,- 
K�. Kontakt 603 483 586
* Nabídn�te v�tší rodinný d�m m�že být i �a-
dovka do 2,5mil. ihned k bydlení v okolí Nácho-
da. Tel.: 608 667 734
* Prodám st. pozemek v Náchod�-Jizbici, v 
územ. plánu m�sta ke stavb� bydlení, 12344 m2, 
klidné slunné místo, výhled do kraje, el. a voda 
na hranici poz., cena 375 K�/m2. Tel. 737 320 722
* Sháníme chalupu nebo domek k trv. bydlení 
v okolí Dobrušky nebo Opo�na do 1,5mil. Tel.: 
608 883 012
* Pronajmu prodejnu na nám�stí v Broumov�. 
4000,-K�/m�s. Tel. 728 031 967
* Prodám st.pozemek v Náchod� 1640 m2, inž.
sít� na hranici poz.. TEL.:602 54 57 55 RK NE-
VOLAT!!!!!!
* Prodám garáž v �adové zástavb� v „Bosn�“, 
Hronov - Zbe�ník. Cena: 85 000,-K�. Tel. 777 
602 884
* Prodám rodinný d�m 5 místností, v centru 
Náchoda, se zahradou, vlastní studna a garáž. 
Cena dohodou. Tel. 728 115 134
* Prodáme stavební parcelu v Novém M�st� n. 
Met., lokalita Na Františku. Celková vým�ra 2 
154 m2. Veškeré sít� p�ímo na pozemku (el., plyn, 
voda, kanalizace, internet), kompletn� napojeno, 

v�. komunikace. Možno za�ít ihned stav�t. Jižní 
orientace, klidné, p�kné místo nedaleko centra. 
Cena 1.285,- K�/m2. 773 585 555.
* Pronajmeme nebytové prostory 42m2 v Ná-
chod� u Rubeny. Tel. 721 960 339
* Pronajmu garáž v Náchod�. „U VAKU“. Tel. 
732 167 291

* Koupíme RD, nebo stavební parcelu v Hro-
nov� a blízkém okolí. Tel:602 803 785

* Prodám stavební pozemek v �erveném Kos-
telci, 800m2, 650,- K�/m2. Sít� na hranici pozem-
ku. Tel: 608 351 606
* V Broumov� prodám podnikatelský objekt s 
bytem 3+1, celková plocha 700 m2, poz.1400 m2, 
�áste�.zpevn�n., vhodný jako dílny, sklady, k p�e-
stavb� na byty, klidné místo. TEL.:774 521 667
* Koupíme skladovací (prodejní, administrativ-
ní) prostory v Hronov� a okolí min. 300 m2. Tel. 
774 590 620
* Koupím rodinný d�m v Náchod� a blízkém 
okolí. Hotovost. TEL.: 608 542 961

* PRODÁM novostavbu RD v obci Kra-
molna 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

* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 
Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá-
�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo 
jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.: 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ v 
Náchod� na Kamenici.
Volné ihned. TEL.:777 152 750
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000 K�. Tel.: 775 061 233.
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, celý 
podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový 
d�m, který byl postaven v
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, 
Havlí�kova ul.240.Velký p�dní prostor pro další 
4 byty. Cena 2.500.000.
Tel.: 775 061 233.
* Pronajmu za�ízenou chatu u Náchoda (ku-
chy�, obývá�ek, 2 ložnice, terasa) s bazénem, 
udírnou, grilem, BT apod. Max 4-5 osob. Objekt 
540 K�/noc, léto 2010. Tel. 603 711 210
* Pronajmu dlouhodob� zateplenou halu v 
okolí Jarom��e. TEL.: 774 308 086

PRODEJ
* Prodám p�enos.bar. TV JVC 37cm,stere-
o,ant.,ovlada�. Jak nová, cena 900,-.TEL.: 775 
233 540
* Prodám kompletní ro�níky 2002 - 2007 �aso-
pisu Western World. Pouze komplet. Cena 1500,-
K�. TEL.:606 614 832
* Prodám b�žky ARTIS 195 cm s vázáním + 
hole + boty Botas (nové) �.9-10, vše za 2200,-K�. 
B�žky Nordic 175 cm s vázáním + hole + boty 
Botas �.8-9, vše za 1900,-K�. P�i koupí obojího 
jen za 3600,-K�. Cirkulárku za 750,-K�, nový au-
tovysava� za 350,-K�. TEL.:603 711 210
* Prodám p�kný rohový st�l pro po�íta� i psa-
ní (vhodný pro studenta nebo žáka ZŠ), rozm�r 
90x90x135 cm, vysouvací deska pro klávesnici, 
nástavba pro monitor. tel. 603 440 969, 491 420 945
* Prodám automat.pra�ku 2000,-, lednici 100 l 
2000,-, dvouplotýnkový va�i� 600,- zánovní. St�-
hování. TEL.:720 642 300
* Prodám sbírku pivních etiket �echy - Mora-
va - Slovensko. TEL.: 776 098 932
* Prodám 2 p�kná louko�ová kola 1 m pr�m�r 
a decimálku 35x40. TEL.:737 312 630
* Prodám vep�ové p�lky 55,-K�/kg + vnit�ní 
sádlo a droby zdarma. Jehn��í maso 100,-K�/kg, 
krmeno bez sm�sí. TEL.:607 950 500 po 21.ho-
din�
* Prodám HYDRAULI�NÍ ZAVÍRA� DVE-
�Í R12 A - nový, nepoužitý, 50% sleva za 500,-
K�. TEL.:607 951 833

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

* Prodám p�ístroj pro sv�telnou terapii BIO-V 
nový, vhodný pro masáže pohybového aparátu 
kloubu a kr�ní páte�e, v koženém kuf�íku, nutno 
vid�t, 50 % sleva 20 tis.K�. TEL.:607 951 833
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbová 
kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 84 41 42
* Prodám sb�rateli zápalkové nálepky za 40 
let. cena 300,-K�. TEL.:607 951 833
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé,100x200,100x250 cm, tl. 8 cm 275 K�/m2, 
tl.10 cm 300 K�/m2, 200 ks, nové, použití na 
stavbu st�n, oplášt�ní. TEL.728 527 366
* Prodám plastové vchodové dve�e 98x198 cm, 
bílé, hladké, 1/4 izol. dvousklo koso�tverec, 2/4 
bílý plast, výpln 2 cm
polystyren, hliníkový práh, pravé a levé provede-
ní, cena 4500 K�, 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 ce-

lou zimu, 300 K�/q, šrot plus 50 K�/q. Kocourek, 
Slav�tín nad Metují, tel. 732 381 524
* Prodám kombinovanou lednici s mražákem 
210/58 l, výška 160 cm, zachovalá, cena 2200 
K�. Tel. 776 114 975

KOUP�
* Koupím staré nebo historické jízdní kolo. 
TEL.: 603 173 075
* Koupím starý nábytek, rádia, ski, hudební ná-
stroje, hra�ky. 776 139 418
* Koupím starý motocykl a moped+ND, moto-
ristické v�ci. 773207158
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakeli-
tová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, auto-
dráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia,
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�eb-
né i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* ZLATO Koupím šperky zlomky cena 
265,-K�/g/14k p�ijedu kamkoliv tel 774 334 012 
i sms

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

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

R	ZNÉ

* P�evedu levn� z digi kamery, mini DV a jiné 
(nap�. VHS) na DVD. Volejte 732 11 82 45
* Pronajmu nebytové prostory v centru Nácho-
da, 57 m2, s vestav�nými regály k prodeji od�v� 
(není podmínkou), cena 8.500 K� + energie. Tel. 
776 241 059
* K volnému používání pronajmu dlouhodob� 
zahradu na okraji Náchoda. Tel. 721 521 153
* Pracovní nabídka: www.pracujchytre.cz

* Využijte posledních volných termín� a 
zajednejte si pro sv�j tým �i skupinu p�átel 
sportovní halu v Náchod� Starém M�st�. Pro 
spole�enské akce lze využít klubovnu s barem. 
Tel. 605555425

* Nabízím zdarma trvalé komfortní ubytování 
v rod.domku na Dobrušsku a p�íplatek 2000,-K� 
m�sí�n� starší slušné paní. Jsem žena a hledám 
spole�nici pro chvíle samoty. Písemné nabídky 
prosím do redakce Echa. ZN.E33/�estné jednání

* Šance! www.vydelavejdoma.cz
* P�ijmeme muže a ženy na rozvoz knih. Výd�-
lek 20 000- 30 000,-K�. Tel. 777 803 359

* Nabízím prac.p�íležitost pro lidi, kte�í oce-
ní 	 r.školení s návazností úsp�šného podnikání.
TEL.:776 786 154

* Nabízím nebytové prostory v Dobrušce k 
pronájmu. Sociální za�., p�ízemí 70 m2 pro pro-
dejnu - provozovnu u kostela. TEL.:603201 209
* HERBALIFE levn�. e-mail: hubnetevpoho-
de@seznam.cz
* Hledáme schopné lidi na balení a prodej dár-
kových balí�k� s kosmetikou a zdravou výživou. 
Tel.:602 451 421, 775 086 305

* Využijte posledních volných termín� a za-
jednejte si pro sv�j tým �i skupinu p�átel spor-
tovní halu v Náchod� Starém M�st�. Pro spole-
�enské akce lze využít klubovnu s barem. Tel. 
605 555 425

* Provedu práce jako úklid v domácnosti, nap�.
mytí oken, �išt�ní koberc� apod. Vhodné pro 
seniory a nemohoucí ob�any. Cena za práci dle 
dohody. Oblast Hronov a �.Kostelec. TEL.:733 
732 835
* Nabízím dlouhodobou dob�e placenou bri-
gádu pracovitému muži. Jedná se o údržbu v�tší 
nemovitosti a zahrady. Ubytování a stravování je 
možné. Podmínka:bezúhonnost. TEL.:777 556 580
* Hledáte marn� práci? www.cinnostdoma.cz/
dobesova

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* www.cinnostdoma.cz/alth64

SEZNÁMENÍ
* Pohodový neku�ák 50/178/66 hledá do nové-
ho roku p�ítelkyni z Náchodska. TEL.:603 711 
210
* 52/175 svobodný, neku�ák, abstinent, chova-
tel. Hledá hodnou a v�rnou ženu, která má ráda 
zví�ata a pé�i o n�. Tel. 776 650 351

BYTY
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 45 m2 Velké 
Po�í�í, 200 m od nám�stí, nov� zrekonstr., plas-
tová okna, nová koupelna, topení, plovoucí pod-
lahy, kuchy� + sporák, nájem 4000,-K� + 2500,- 
služby. Volný ihned. TEL.:603 49 54 79
* Pronajmu garzonku s balkonem v Náchod� 
na sídlišti u nemocnice - klidná �ást. Nájemné 
3500,- + inkaso, kauce. Tel. 732 309 415 po 16. 
hod.
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�chá. 
Tel: 775 777 073
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� - Staré M�sto v 
OV (nov� vým�na oken) s možností pozd�jšího 
odkoupení, nájem 5000,-K� + režie, kauce 10 tis.
K�. TEL.: 491 428 117, 721 448 413
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Hledáme byt v os. vl. 1+1, 2+1 v Broumov� 
nebo Mezim�stí. Tel.: 773  559 014
* Pronajmu byt 3+1 v �erveném Kostelci 80 
m2 Vhodný pro pár nebo mladou rodinu tel. 775 
207 128.
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk (40m2) s te-
rasou v 1.NP bytového domu v Dolní Radechové. 
Nájemné 3.500,-K� + inkaso, kauce 12.000,- K�, 
tel. 608 90 30 70.
* Prodáme DB 3+1 na sídlišti Spo�ilov v Brou-
mov�. Zd�né jádro, kuchy�ská linka z masivu a 
další úpravy. Nutné vid�t. TEL.:739 637 400
* Pronajmu dlouhodob� nový byt 1+kk s tera-
sou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím naproti 
hospod�, nájemné 2.900,-K� + inkaso 1.700,-K� 
+ kauce 13.800,-K�, tel.:608 90 30 70.

*Prodám v Náchod� byty 2+1 a 2+kk v OV, 
zd�né, nedaleko centra, plast. okna. Tel. 608 
245 634. www.alkareal.cz

* Prodám v Náchod� DB 3+1, 79 m2, zd�né já-
dro, 2.p., balkon, cena k jednání 899.000 K�. Tel. 
604 336 337
* Hledám dlouhodobý pronájem za�ízeného 
bytu 2+1 nebo 2+kk v Náchod� a okolí. TEL.:603 
436 888
* Pronajmu p�kný sv�tlý byt 2+1 v 1.NP po 
�áste�né rekonstrukci, Náchod - B�loves. Cena: 
4 000,- K� za m�síc +
služby. Tel. 777 602 884
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice, cena 7000,- 
vc.inkasa, kauce 15000,- tel.c. 734468039
* Pronajmu 2+kk v centru Náchoda. Volný 
ihned. (p�ízemí) Tel. 605 450 384

* Prodám byt 3+1 Náchod Staré M�sto. Cena 
890 tis.K�. TEL.:603 72 66 35

* Pronajmu za�ízený byt 2+1 v Náchod�. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu byt ve Velkém Po�í�í, 1+1, novo-
stavba, kuchy�, v bytovém dom�, samostatný 
vchod, parkovací stání, altánek, moc p�kný. Ná-
jem 4.500,- . V p�ípad� zájmu volejte 602 937 
542
* Hledám podnájem bytu 1+kk, 1+1 v Náchod� 
od b�ezna.TEL.:723 67 10 68
* Pronajmu �ást.za�ízenou garsonku po re-
kosntrukci v Náchod�, blízko centra Nerudova ul. 
s výhledem na Vyhlídku, spol. zahrada, sklepní 
koj, 3500,-K� + inkaso. Nutná kauce. TEL.:608 
888 141
* Pronajmu byt 2+1 v �erveném Kostelci. 
Tel.736 603 169
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� Plhov� ve 3. 
p., byt je v dobrém a �istém stavu, bezbariérový 
p�ístup s výtahem, Cena 699.000 K�.  Tel. 603 
511 861, RK nevolat
* Pronajmu tém�� za�ízenou garsonku po re-
konstrukci v Náchod�, blízko centra Nerudova 
ul., s výhledem na Vyhlídku, spol.zahrada, sklep-
ní koj. 3500,-+ inkaso. Nutná kauce. TEL.:608 
888 141
* Pronajmu p�ízemní byt - Obývací kuchy�, 
ložnice, p�íslušenství - 50 m2 v centru Náchoda, 
4000,-K�/m�s. + služby, kauce 5000,-K�.
Tel. 603 585 112
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� po celk.rekon-
strukci, ul.Pražská, p�ízemí, nájem 4700,-K� 
v�.energií, vratná kauce. TEL.:775250365
* Pronajmu byt 3+1 80 m2, balkon, v Opo�n� 
po celk. rekonstrukci, nájem 7400,-K� v�.energií. 
TEL.:604 890 005
* VYM�NÍM krásný DB v Náchod� 3+1, pa-
nel, 76 m2, po úplné rekonstrukci v r 2008, za 
podobný 2-3+1 na venkov� nebo menším m�st�, 
p�ípadn� prodám a koupím. TEL.:607 77 13 21
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� B�lovsi, nájem 
+ inkaso 5000,-K�. Kauce 15000,-K�. Ihned vol-
ný. Tel: 608 518 528
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov�. TEL.:608 
11 00 41
* Prodám DB 3+1 79 m2, balkon, v R�žové ul. 
v Náchod�. Nov� zateplený + plast.okna, nová 
kuch.linka, 3.poschodí, výhled na Bražec. Cena 
949 tis.K�. TEL.:604 866 879
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na Plhov�. Cel-
ková cena v�. inkasa 5 500,- K�. Kauce 10 000,- 
K�, poplatek SBD 7 140,- K�. Tel. 602 314 175. 
Volný ihned.

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921  

Potřebujete peníze?
Chodíte, sháníte a nikde nepochodíte? 

Také to mám za sebou! Pomohu, poradím. 

TEL.:608 707 501             

VÁNOČNÍ AKCE! 
Peníze všem, jen na OP, 
bez poplatku. Od 50tis. 

tel: 605 584 789

*  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  *

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

MD, podnikatele

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

BRIGÁDY - ZIMA 2010
na cca 3 m�síce

POKOJSKÁ/POMOCNÁ 
SÍLA DO KUCHYN�

Penzion v Orlických horách
ingo@kamenec-oh.com            

Pronajmeme nebytové prostory,
bývalé Bistro v areálu čerpací stanice 

Shell na Vysokově.
Možnost podnikání v prodeji.

TEL.: 777 922 073             

Prodám zděný byt 3+1 
v OV  po rekonstrukci.

* r.2006 nová kuchyň, koupelna,-
podlahy

* r.2009 nová plastová okna
Byt se nachází v klidné části 

Náchoda, ul. Na Strži
Cena k jednání 1.490 000,-Kč

TEL.:608 277 340
RK NEVOLAT         

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

Nové Město n/M-Komerční objekt (zast.plocha 1.044 m2) u hlavní komunikace s pozemkem 6.185 m2.....................................10,2 mil.Kč
Náchod-Zákoutí-RD (2+kk) a (2+1), garáž pro 2 auta, zimní zahrada v rekonstrukci, pozemek 291 m2 ................................2.300.000,-Kč
Meziměstí-Pěkný byt 3+1 (71 m2) OV v 1NP zatepleného domu, s plast.okny, v centru města......................................... 520.000,-Kč SLEVA!
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...................................... 890.000,-Kč SLEVA!
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 ................................ 945.000,-Kč SLEVA!
Dobřany v O/h - Dvougener.RD (6+1), s bývalým obchodem, možnost rekreace i trv.bydlení - devítil. škola ................. 680.000,-Kč SLEVA!                                                        

* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikovných ne-
jen student� pro provád�ní anketních pr�zkum� na 
téma zdraví na Náchodsku, Jarom��sku. Možnost i 
p�i škole, až 100 K�/hodinu. Tel. 605 844 735
* Domácí práce - zprost�edkuji nabídku domá-
cích prací. Vše posíláno poštou. Info za nadepsa-
nou a ofrankovanou obálku. Monika Wernerová, 
Kramolna 198, 547 01 Náchod

AUTO - MOTO

* Prodám škoda felicie. r.v. 95 Tel. 608 145 555
* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 205

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI
* Prodám klisnu HUCUL - stá�í 11 let, hodná, 
cena 15 000,-K�. tel. 491 471 940

Provádím renovace van 
smaltem. TEL.:731 440 453              



AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• 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

P + P
Pavel Plíštil

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

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

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

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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  

Náchod - prodej bytu 3+1 v OV s balkónem ul. Bílá ve 
velmi dobrém stavu po rekonstr ....................... 1.350mil.
Náchod - pronájem dvou byt� 2+1..4 500,-K�/m�s. a 
pronájem nebyt. prostor v p�ízemí ................... Info v RK
�eská Skalice - krajní �RD 5+1 podsklepený s garáží a 
zahradou ve velmi dobrém stavu ...................... 2.990mil.
Velké Po�í�í - rekonstruovaný p�ízemní RD 3+1 s 
pozemkem 391m2 v klidné �ásti obce ...................1.5mil.
Náchod - byt 3+1 v OV_1.070mil.,Náchod-Branka - 
byt 3+1 v OV po celk. modernizaci .................. 1.360mi.
Malé Svato�ovice, okr. TU - RD po �ást. rekonstr. 
vhodný ihned k bydlení, garáž, zahrada ................2.2mil.
Dolní Radechová - prodej ideální á RD 2+1(71m2) po 
rekonstr.se zahradou,hypotéka možná ...................1.2mil.
Kramolna - samostatn� stojící rodinný d�m s pozem-
kem o vým��e 2 893m2, klidné místo .............. 2.850mil.
Ruprechtice u Broumova - zd�ná chalupa s kachlový-
mi kamny a zahradou 1 629m2 .............................. 850tis.
Spyta u �eské Skalice - zd�ný domek 3+1 vhodný k 
bydlení i rekreaci, pozemek 413m2 .................. 1.250mil.
Hronov - �adový rodinný d�m 4(5)+1 na P�í�nici se 
zahradou, d�m je v dobrém stavu ..................... 2.290mil.
Náchod - RD 3+1 se zahradou o vým��e 835m2 na  
klidném míst� nedaleko centra.......................... 2.990mil.

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., 
Náchod - pronájem prodejny .................. 6 000,-K�/m�s.
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekon-
strukci s pozemkem o vým��e 1 284m2 ........... 3.399mil.
Náchod - Plhov - byt po rekonstr. 3+1 v os. vl_1.290mil. 
a byt na Plhov� 2+1, pl.45,48m2 ............................ 940tis.
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku ................................ 1.270mil.
Nové M�sto n/Met. - �adový rodinný d�m 5+1 s garáží, 
zahradou a zast�ešenou pergolou ...................... 3.700mil.
Dob�any, okr. RK - zd�ný domek vhodný k bydlení i 
rekreaci, p�edh��í Orl. hor ...................................... 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.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2 .................
420 000,-K� a novostavba RD 5+1 .................. 2.660mil.
Lhota u Naho�an - st. pozemek 623m2 .............. 385tis., 
�ervená Hora - st. pozemek 1126m2 ....400,-K�/m2

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

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

Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 
i p�i st�hování.

PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 
PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

ST	ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

* 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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

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

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

Provádíme
� montáž sádrokarton�

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

Svářečská škola Nové Město nad Metují

�� Nabízíme  provedení svá�e�ských kurz� ZK111, ZK311, ZK135 a ZK141
s možností ukon�ení ú�ední zkouškou dle EN 287-1.

�� Nabízíme zaškolovací kurzy ZP.

�� Provádíme p�ezkoušení svá�e�� po dvou letech.

�� Možnost provedení všech kurz� v rámci projektu „Vzd�lávejte se“,
kdy je vše hrazeno z fond� EU.

Kontakt: tel. 777 169 140, Ing. Zden�k Bašta
www.svarskola@okstavebni.cz

Nabízíme práci v prodejně v Náchodě
Podmínky přijetí:                                                                     

- bezúhonnost                                                                                    
- příjemné vystupování a zevnějšek                                                                                               

- komunikativnost                                                                                                                                
- znalost práce s počítačem 

– NUTNOST !!!                                                                                  
- (výhodou znalost DOS)                                                                                                              

- spolehlivost a pracovitost        
  Nabízíme:

- slušné jednání
- slušné fi nanční ohodnocení              

Nástup možný ihned
Kontakt na: kovani.prazak@tiscali.cz

Město Náchod pronajme byty:

Francouzská ul. čp. 349 
- volný byt č. 4, vel. 1+1 ve 2.NP o výměře 34, 75 m2

Na Vyšehradě čp. 67 
- volný byt č. 4, vel. 1+2 v 1.NP o výměře 58,52m2

Pražská čp. 236
- volný byt č.3 4, vel. 1+2 v 2.NP o výměře 70,58m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 
6 měsíců se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce 
bude řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:
Byt č. 4/349 - min. výše nájemného 50,13 Kč/m2, kauce 20.000,- Kč
Byt č. 4/67 - min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, kauce 25.000,- Kč
Byt č. 3/236 - min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, kauce 25.000,- Kč
Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v  Náchodě a splňuje 
všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlast-
nický podíl zabezpečuje  bydlení v samostatném bytě
b) v posledních 24 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu 
   (např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v $ 711 odst.2 s 
výjimkou písm. e) občanského zákoníku v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto 
důvodů podle předchozího znění občanského zákoníku)
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez sou-
hlasu města přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.
Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením a doložením příslušných dokladů.

Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu označené nápisem:
Výběrové řízení - byt 349/4 - neotvírat
                - byt 67/4 - neotvírat                  - byt 236/3 - neotvírat
Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení.
Uzávěrka přihlášek: 18.12.2009 do 13,00 hod. Informace tel. 491 405 247



     Vody náchodského plaveckého bazénu 
rozví�ily Babacupky.
Záv�re�ná disciplína, plavání na 200 m vol-
ným zp�sobem, prob�hla v sobotu 7. listo-
padu.
      Starty provázela nervozita. Není divu, 
n�kterým tým�m šlo o hodn�. Integraf si 
sv�j náskok v celkovém po�adí pohlídal a 
p�idal ješt� další body za vít�zství v plavá-
ní. Hanka Švarcová vyhrála �asem 2:45,4 a 
na bednu se dostala i další �lenka Integrafu, 
An�a Rohulánová (2. 59,0).
      Zona bojovala s UFO týmem o t�etí 
p�í�ku. Zatímco Ufonky vsadily na rychlost 
svých závodnic - Ka�ka Kramlová zaplavala 
v �ase 2:48,6., �ímž získala 2. místo mezi 
jednotlivci - Zona t�žila spíše z vyrovna-
ných výkon� a soudržnosti týmu. Ve vzá-
jemném soupe�ení bylo UFO úsp�šn�jší a z 
plavání si odneslo st�íbro, Zona tedy nako-
nec získala pomyslný bronz.
     Hotelu Hynek se tato disciplína p�íliš 
nevyda�ila. Dívky doplavaly jako �tvrté. Je-
jich druhé místo v celkovém po�adí to však 
neovlivní. Mapvej tým bojoval až do konce. 
Bohužel to sta�ilo jen na 5.p�í�ku.
     Jak to tedy zamíchalo celkovým po�a-
dím? Integraf 194 bod�, Hotel Hynek 161 
b., UFO tým 140 b., Zona 140 b., Mapvej 
81 b.

5. ro�ník Baba cupu je u cíle

Kateřina obhájila loňský titul - 
Přeborník České republiky v JUDU

   Na p�ebor republiky jsme odjížd�li s velkými ambicemi na zlatou medaili. Vždy� tréninku jsme 
ob�tovali spoustu �asu nejen v našem broumovském oddíle, ale za sparingpartnery jsme dojížd�li 
do ji�ínského oddílu juda.
P�ebor starších ža�ek prob�hl 7.listopadu v Mohelnici, kde Kate�ina Rajnohová - Dušánková star-
tovala ve váze do 40 kg.
Svým p�ístupem k jednotlivým zápas�m nedala ani na moment šanci svým soupe�kám, aby ji 
ohrozily v postupu k titulu.
Vždy� si v sob� nese zkušenosti, získané od své trenérky šestinásobné Mistryn� republiky Dagmar 
Dušánkové.
První místo na P�eboru �eské republiky starších ža�ek automaticky nominovalo Kate�inu k ú�asti 
na Mistrovství republiky dorostenek v Plzni, kde vybojovala 2.místo. O den pozd�ji startovala 
Kate�ina na Liberecké Katan�, odkud si p�ivezla zlatou medaili. Zde se da�ilo i mladšímu žáku 
Ond�eji Sejkorovi, který ve váze do 34 kg vybojoval první místo.                                                D.D.

Na snímku Kate�ina se svou trenérkou   

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

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

Lék na problémy ve � rm�?
Jmenuje se Nautillus

   Hledáte zp�sob, jak vylepšit výrobní postup nebo d�ležitou  sou�ástku? Neda�í se vám dotáhnout 
do konce produkci nového výrobku? Chcete uplatnit svoje znalosti nebo nové �ešení? Pomoci 
m�že projekt Nautillus, který vznikl za podpory Technologického centra Hradec Králové. Ví, jak 
najít �ešitele Vašeho problému a naopak. Zná cestu, jak prosadit Váš nový objev nebo zajímavý 
nápad. Autory projektu jsou Ji�í Králík, Ing., Ph.D., MBA a Milan Muška, Ing., se kterým p�iná-
šíme následující rozhovor.
Co projekt Nautillus p�ináší?
   Jde o nový p�ístup k nápad�m i k �ešení problém�. Jde o to umožnit podnikatel�m, � rmám a 
spole�nostem najít rychlejší �ešení jejich potíží. Vše je založeno na myšlence, že hledat �ešení 
sám, nebo pouze uvnit� vlastní � rmy nemusí být jednoduchý ani levný zp�sob, navíc ne vždy lze 
pomocí vlastních zdroj� dosp�t ke kýženému výsledku. Proto bývá jednodušší oslovit n�koho 
„venku“, mimo vlastní tým.
Jak v tom pom�že váš projekt?
   Pokud se na nás obrátí podnikatel nebo � rma se svým problémem, pom�žeme najít jeho �ešitele. 
Znamená to, že oslovíme spole�nosti, v�decké ústavy nebo jiné instituce, které by mohly cestu 
k �ešení  najít. Takový postup hledání �ešení pak bude rychlejší a v kone�ném d�sledku jist� i 
levn�jší. Nad problémem se totiž bude moci zamyslet mnohem víc „hlav“, zvyšuje se tak pravd�-
podobnost pro nalezení nejlepšího nápadu na jeho �ešení.
Co budete d�lat v p�ípad�, že za vámi p�ijde n�kdo s tím, že má dobrý nápad? Vymyslel 
užite�ný výrobek, zlepšovák, nebo technologii?
   I tady pom�žeme. Konkrétní nápad budeme nabízet k uplatn�ní.
A to t�m � rmám, institucím a investor�m, u kterých si budeme myslet, že by ho mohly využít, 
nebo dále rozvíjet. Dáme tak dohromady toho, kdo nápad vymyslel, s tím kdo ho využije.
To zní skoro idylicky. Jak dosáhnete toho, aby se problémy i dobré nápady dostaly do správ-
ných rukou?
   Nautillus neslibuje úsp�ch. Nabízí však cestu, s níž lze pravd�podobnost dosažení dobrého vý-
sledku podstatn� zvýšit. Už jsme oslovili �adu subjekt� a institucí, které nám v tom pomohou.  Ale 
to hlavní je, že vznikne jedno místo, kde se budou problémy i nápady shromaž	ovat. Budou jím 
webové stránky Nautillus.cz, na kterých nápady i problémy bude moci zadat, ale také najít úpln� 
každý. Tím bude možné nejen ve�ejn� prezentovat problém, ale také najít uplatn�ní pro zajímavou 
myšlenku, nebo technologii. Nautillus se také neorientuje výhradn� na trh u nás. Šance úsp�chu 
tím nar�stá!
Jak bude zajišt�n kontakt mezi �ešitelem a p�edkladatelem problému?
   Op�t v rámci projektu Nautillus. P�jde nejen o kontakt, ale i o p�edání veškeré technické doku-
mentace a podrobností ke zp�sobu �ešení problému. Postaráno bude i o ochranu duševních práv 
autora.
Autor �ešení bude mít právn� ošet�enu odm�nu. Ten, kdo bude platit za konkrétní �ešení, se nebude 
muset bát podvodu. Každý, kdo se bude chtít vým�ny informací v rámci projektu ú�astnit, bude 
muset podepsat závazek, že získané informace nezneužije.
Pro� by m�ly � rmy anebo ti, kdo mají dobré nápady kontaktovat práv� vás? Není pro n� 
lepší, hledat �ešení p�ece jen sami?
   Jsem p�esv�d�en, že není. Náš projekt by m�l být užite�ný práv� v tom, že bude hledat �ešení pro-
blém� za jednotlivce, � rmy i instituce. Je to pravý opak toho, jak bývají tyto v�ci �ešeny doposud. 
Nautillus otevírá nový prostor neomezený hranicemi stát�, odbourává dlouhé a zbyte�né hledání, 
které �asto stejn� nevede k požadovanému výsledku. Díky své otev�enosti bude mít mnohem v�tší 
záb�r, než jakýkoliv subjekt nebo jednotlivec.
Mluvíte o otev�enosti. Není to ale tak, že podobná spolupráce je nakonec stejn� ur�ena jen 
velkým � rmám a institucím?
   U nás to tak není. S problémem se na nás m�že obrátit kdokoli. Jedinou podmínkou je, že „pro-
jekt“ v podob� myšlenky �i problému by m�l být svým zam��ením inovativní. Za všechny mluví 
p�edevším jejich znalosti a schopnosti. P�ijít se zajímavou myšlenkou nebo �ešením tak m�že 
nap�íklad i student nebo d�chodce. Pokud tedy má n�kdo projekt v podob� myšlenky, kterou stojí 
za to dokon�it �i realizovat nebo pokud má projekt v podob� problému, který pro n�j p�edstavuje 
výzvu, Nautillus dokáže pomoci. Více najdete na www.nautillus.cz.

D�kuji za rozhovor. Karel Petránek

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

Byt v os.vl.
2+1 v I. pat�e

cihlového domu v Polici nad Metují.
V cen� je byt.jednotka, spoluvl.podíl na 
spole�ných �ástech domu, na pozem-

cích a také na nebyt.jednotce
- prodejna v p�ízení.

Cena: 770.000,- K�.
tel.�.: 606 951 546

     Je to až neuv��itelné, ale Babacup tímto dovršil sv�j 5. ro�ník. Tato sout�ž by však nemoh-
la existovat bez svých zakladatelek, Jany �ejchanové a Andrey Matyskové, které v�novaly 
spoustu volného �asu na organizaci celé sout�že, ale byly zárove
 i posilami svých tým�. Ob� 
�editelky p�edávají pomyslné babacupské žezlo své nástupkyni, Renat� Nývltové, která by 
m�la sout�ž inovovat.
     D�kujeme ob�ma �editelkám za veškerou práci a úsilí. Nové �editelce p�ejeme hodn� zda-
ru!                                                                                                                                        P.H.
Omluva:  Velmi se omlouvám všem �lenkám Mapvej týmu za tiskovou chybu  v p�edešlém 
�lánku. Mapvej skon�il ve fotbalovém turnaji na �tvrtém, nikoli na pátém míst�.

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

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

Cena vodného 
a stočného na rok 2010                

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., 
projednalo dne 20. 11. 2009 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2010 

a vyhlašuje od 1. 1. 2010 tyto ceny:

   bez DPH         s 10% DPH  index 2010/2009
         cen bez DPH 
Vodné             25,90 Kč/m3    28,49 Kč/m3     4,01%
Stočné            25,80 Kč/m3    28,38 Kč/m3     0,03 %
Vodné a stočné   51,70 Kč/m3    56,87 Kč/m3     2,17%

      Při stanovování ceny vodného a stočného na rok 2010 byly rozhodující předpokládané 
ceny všech vstupů, po létech významného zdražování se ustálily ceny eklektické energie 
a rovněž naši významní dodavatelé nám uvádějí nárůsty cen do 4% proti roku 2009. Spo-
lečnost Vodovody a kanalizace, a. s., přijala pro rok 2010 řadu úsporných opatření s cílem 
dodržet předpokládaný růst infl ace, který je očekáván dle ČNB ve výši 2%. Společnost 
chce nadále dodržet vysoký standard kvality dodávané pitné vody a plnit limity kladené 
na kvalitu vypouštěných odpadních vod. V roce 2010 chceme zahájit rekonstrukce ČOV 
v Náchodě a v Novém Městě nad Metují a pokračovat v naplňování plánů obnovy celého 
infrastrukturního majetku, pro rok 2010 předpokládáme, že bude proinvestováno včetně 
nákladů na opravy a přidělených dotací 160 mil. Kč.
Hlavním důvodem navýšení vodného je především zajistit dostatek zdrojů pro rekonstruk-
ce a modernizace naší infrastruktury.             Ing. Zdeněk Zima, ekonomický náměstek

Vodovody a kanalizace Náchod, Kladská 1521, 547 01 Náchod 

Zahradnictví
Petránek

nabízí
�  Podzimní pro�ez strom�

�  Kácení strom�

NOVINKA:
ÚKLID SN�HU

Tel. 724 173 560



� Ve Škod� Auto a.s. - závod Kvasiny na Rychnovsku se rozb�hla výroba nového mo-
delu Superb combi. Krom� jiných hostí se této události zú�astnil i hejtman Královéhradec-
kého kraje Bc. Lubomír Franc.

 V sobotu 28. listopadu 2009 uspo�ádalo M�sto Jarom�� v sou�innosti s ob�anským sdru-
žením SOUŽITÍ spole�enskou akci pro d�ti. Mikulášská nadílka, v�etn� sout�ží v recitaci, 
zp�vu a tanci se konala v kulturním dom� „ Vagón „ v Jarom��i. Nejv�tší radost a skute�nou 
atmosféru d�tem p�inesl Mikuláš a jeho �erti. Nadšení nastalo p�i rozdávání dárk� a dalších 
drobných cen ze sout�ží.
     Akci zajistily terénní pracovnice M�sta Jarom��, Klára Kábrová a Na�a Králová, spole�n� 
s jarom��ským podnikatelem a krajským zastupitelem Rudolfem Polákem. Dle jeho vyjád�ení 
byla tato akce velice dob�e p�ipravená a líbila se nejen d�tem, ale i p�ítomným rodi��m.

Text a foto Ivan Vávra

Mikulášská besídkaMikulášská besídka

 Od ledna roku 2003 do listopadu 2009 trvala stavba: P�eložka silnice I / 33 �eská Skalice, 
neboli silni�ního obchvatu m�sta. Historický den „ D „ - 20. listopad 2009 se stal významným 
nejen pro ob�any m�sta, ale i �idi��m osobní a kamiónové dopravy na klí�ové komunikaci 
mezi Hradcem Králové do Náchoda k hranicím s Polskem. �eskoskali�tí ob�ané se kone�n� 
do�kali zklidn�ní silni�ní dopravy v centru m�sta, zlepšení životního prost�edí a postupné 
opravy hlavní komunikace, která se dle p�íslibu �SD bude nyní provád�t.
 Vybudování silni�ního obchvatu v délce 6 318 m si vyžádalo celkovou 	 nan�ní �ástku 915 
mil. K�. Samotné dokon�ení chyb�jícího úseku, zapo�atého v lét� letošního roku stálo cca 30 
milión� K�. Jednalo se o pouhých 380 metr� silnice, ale z d�vodu sporu s majitelem sb�rných 
surovin a p�íslušného pozemku se dokon�ovací práce posunuly.
 Slavnostního otev�ení silni�ního obchvatu �eské Skalice byl mimo další hosty ze staveb-
ních 	 rem, zajiš
ující jeho vybudování , p�ítomen i ministr dopravy �R - Gustáv Slame�ka , 
generální �editel �SD - Alfred Brunclík, hejtman Královéhradeckého kraje - Lubomír Franc, 
starosta �eské Skalice - Tomáš Hubka. P�est�ižením pásky se léta o�ekávaný obchvat zpro-
voznil a v odpoledních hodinách již kolony aut projížd�ly po nov� vybudované komunikaci.
Na snímcích je zachycena slavnostní atmosféra otev�ení silni�ního obchvatu. 

Text a foto Ivan Vávra

Obchvat konečně zprovozněnObchvat konečně zprovozněn

 „Samoz�ejmostí je, že naši zam�stnan-
ci dostávají za jejich práci zaplaceno. Od 
našich zam�stnanc� požadujeme vždy plné 
pracovní nasazení a 	 remní loajalitu. Za to 
jim nabízíme moderní pracovní prost�edí, 
sociální výhody a v rámci našeho regionu 
i nadpr�m�rnou mzdu. Naše spole�nost se 
ovšem vždy snažila nabídnout i netradi�ní 
	 remní bene	 ty. Rok 2009 se chýlí ke konci 
a já mohu jen konstatovat, že to nebyl rok 
v�bec jednoduchý. I nás se dotkla hospo-
dá�ská recese. Znamenalo to nízké zakáz-
ky a nucené vybírání dovolených. Situaci 
se nám poda�ilo stabilizovat a p�išlo op�t 
hodn� práce. Takové skokové cykly pocho-
piteln� vytvá�ejí stres a únavu. Proto jsme 
se rozhodli nabídnout našim zam�stnanc�m 
v záv�ru roku relaxa�ní program. V pra-
xi to znamená, že každý náš zam�stnanec 
obdrží podle po�tu odpracovaných hodin 
ur�itý po�et bod�. Za odpracované hodiny 
jsou p�itom považovány jak p�es�asy, tak i 
dovolené �i volno v rámci bezplatného dár-
covství krve. P�id�lené body si poté m�že 
zam�stnanec �erpat dle vlastního uvážení 
nap�íklad formou návšt�vy bazénu nebo po-
ukázky na masáže. Dárkové poukazy a body 
se tak mohou uplatnit v krytých plaveckých 
bazénech v Náchod� �i Trutnov� nebo v 
masážních salonech v t�chto m�stech“, 
�íká Ing. Jan Tichý �editel spole�nosti Saar 
Gummi Czech s.r.o.

MOTIVA�NÍ ODM�NY
 Ve druhém pololetí roku 2009 se této spo-
le�nosti poda�ilo výrazn� navýšit m�sí�ní 
tržby. Zam�stnanci zde pracují v  nep�etrži-
tém provozu . Novou motivací je tak pro n� 
p�íplatek za práci o víkendech, který �iní za 
práci v sobotu 300,-K� a za práci v ned�li 
400,-K�. Chápeme, že práce o víkendech 
znamená velká negativa pro rodinný život 
a tato položka odm�n je snahou pokusit se 
tato negativa n�jak kompenzovat“, podotý-
ká Ing. Tichý. Po�ty zam�stnanc� spole�-
nosti nadále stoupají. V poslední dob� zde 
našlo nov� uplatn�ní 120 lidí (70 pro závod 
v �erveném Kostelci, 50 pro provozy ve 

Velkém Po�í�í).
Spole�nost Saar Gummi Czech je p�ede-
vším spjata s dodávkami pro automobilový 
pr�mysl. A v jakých typech automobil� se 
objevují díly z �erveného Kostelce? V po-
sledním období se jedná nap�íklad o vozy 
n�meckého výrobce. Konkrétn� pak o 
BMW �ady 1 a koncept BMW �ady 5 - Gran 
Turismo, kde se setkáme s kvartetem t�s-
nících pro	 l� v pátých dve�ích, které jsou 
„made in Saar Gummi Czech“.

FIREMNÍ AKCE
 Blíží se konec roku 2009 a  já bych zde 
cht�l pod�kovat všem našim zam�stnanc�m 
za dobrou práci a 	 remní loajalitu. Jako po-
d�kování jsme pro n� v listopadu uspo�ádali 
dv� 	 remní akce. První z nich bylo divadel-
ní p�edstavení Don Quijote v podání diva-
delního spolku p�i MKS �ervený Kostelec. 
Vše bylo zdarma, v�etn� p�ípitku i 	 remní 
dopravy. Limitním faktorem zde byla pou-
ze kapacita sálu divadla - 320 osob. Druhá 
akce poté byla v�nována d�tem. Jednalo se 

o již tradi�ní Mikulášskou besídku pro d�ti 
a vnou�ata našich zam�stnanc�.

SPONZORSKÁ PODPORA
 „Snažíme se pochopiteln� podpo�it i za-
jímavé volno�asové aktivity v regionu, ze 
kterého se rekrutují naši zam�stnanci. Fi-
nan�n� jsme tak nap�íklad v poslední dob� 
podpo�ili  cvi�ení žen v aerobiku v Broumo-
v� �i tamní fotbalový oddíl. Sponzorskou 
pomoc jsme poskytli i Bezd�kovu nad Me-
tují a Hejtmánkovicím. V prvním p�ípad� 
se jednalo o pomoc p�i výstavb� d�tského 
h�išt�, ve druhé obci jsme op�t pamatovali 
na p�íznivce kopané.   Stále platí, že tady 
pracujeme, tady po�ítejte s naší podporou. 
Týká se to našich zam�stnanc� i regionu, 
kde máme naše provozy a další kooperující 
	 rmy“, uzavírá Ing. Jan Tichý, �editel  dce-
�iné spole�nosti 	 rmy s  akvizicemi ve více 
evropských zemích, spole�nosti, která vždy 
prezentuje p�íslušnost ke konkrétnímu mís-
tu a lidem, kte�í s ní spojili svoji profesní 
p�ítomnost i budoucnost.                MB - pi

NAŠI ZAMĚSTNANCI MOHOU NAŠI ZAMĚSTNANCI MOHOU 
POČÍTAT S NAŠÍ PODPOROUPOČÍTAT S NAŠÍ PODPOROU

 Mohu jen konstatovat, že naší tréninkové skupin� se skute�n� v Mikulášském b�hu da�i-
lo, kde první místo v nejmladší kategorii vybojovala ve výborném �ase Sára Jindrová, hned 

za ní byla Eliška Turková a na sedmém 
míst� se umístila Bára Rozto�ilová z celko-
vé po�tu 22 startujících. V téže v�kové ka-
tegorii skon�il Honzík Hejzlar na druhém 
míst�, ale v horším �ase než Sára, takže to 
bylo pro mne tak trošku p�ekvapením, na 
šestém míst� dob�hl Ríša Foglar, na 10. 
míst� Michal Šraitr, 19. skon�il Ji�ík Kraus 
a na 21 míst� byl Miki Martinec z 31 star-
tujících. Mile p�ekvapila Ren�a Kubíková 
t�etím místem v mladším žactvu, hned za 
ní Viki Hanušová s Nelou Vítovou. Trošku 
za o�ekáváním byl výkon Michala Kopec-
kého, který sice skon�il na druhém míst� v 
kategorii staršího žactva , ale má daleko na 
lepší �as i p�edvedený výkon. Ve stejném 
�ase , ale na t�etím míst� skon�il  Zden�k 
Rozinek , který  teprve za�íná s atletikou, 
ale za p�edvedený a nebojácný výkon za-
slouží pochvalu. Celkem se na t�chto závo-
dech p�edstavilo 13 mladých atlet� z líhn� 
Ji�ího Vond�ejce, který má do budoucna z 
�eho vybírat. Škoda jen probíhající ch�ip-
kové epidemii, kde se mohlo zú�astnit da-
leko více atlet� z Náchoda.
                                Ji�í Vond�ejc - trenér

MIKULÁŠSKÝ BĚH

� Ve spole�nosti Saar Gummi Czech s.r.o. se vyráb�jí nap�íklad t�snící pro	 ly pro 
BMW Gran Turismo.

Squash centrum Náchod
Ricochet + Squash + Stolní tenis

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

E-mail:
squash-centrum@seznam.cz

Vyměňte na chvíli 
předvánoční shon za 

dávku adrenalinu u nás

 Spole�nost Farmet a. s. z �eské Skalice získala ve �tvrtek 26. listopadu 2009 1. místo 
v prestižní celostátní sout�ži Vodafone Firma roku 2009. V p�ímém p�enosu vysílaném na 
�T24 p�evzal generální �editel spole�nosti Ing. Karel Ž�árský ocen�ní z rukou šéfredak-
tora redakce zpravodajství �eské televize Michala Petrova.
 Do �tvrtého ro�níku nejv�tších podnikatelských sout�ží o Ceny Hospodá�ských novin 
Vodafone Firma roku 2009 a Zlaté stránky Živnostník roku 2009 se registrovalo rekord-
ních 3 636 podnikatel�. Do sout�že 	 rem se mohla p�ihlásit každá spole�nost s maxi-
málním obratem 1,4 miliardy korun. V krajských kolech byly sout�žící 	 rmy hodnoceny 
na základ� t�í kritérií: skóringu vypo�ítaného z rentability, likvidity, zadluženosti, aktiv, 
ziskovosti a produktivity 	 rmy, dále ratingu Hospodá�ských novin a hodnocení poroty. Ve 
	 nále pak odborná porota posuzovala 	 rmy na základ� prezentace a znalosti podnikového 
prost�edí.
 Od svého vzniku se spole�nost Farmet a. s. b�hem 17. let rozrostla z malé dílny v 
dynamicky rozr�stající spole�nost úsp�šn� konkurující na trzích v celé Evrop�. Získané 
ocen�ní je toho d�kazem. „Dík pat�í p�edevším Vám všem, kte�í svými službami, výrobky, 
odborným poradenstvím, zastupováním naší spole�nosti a d�v�rou v kvalitu našich výrob-
k� posouváte naši spole�nost stále sm�rem nahoru,“ uvedl ve své �e�i Ž�árský.

(red)

Farmet
je firmou roku

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 pro-
vedení p�eklad� z/do n�m�iny a angli�tiny za p�íznivé ceny. Poradíme 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
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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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 Dv� uzená ku�ecí stehna vykostíme, 
maso nakrájíme na malé kousky a nasucho 
orestujeme na rozpálené pánvi. Nasypeme 
na talí� a necháme vychladnout. Do mísy 
nakrájíme 4 raj�ata, p�lku st�edn� veliké 
okurky a zamícháme se sterilovanou ku-
ku�icí. Zeleninu osolíme, opep�íme a p�i-
dáme ku�ecí maso. Nakonec p�idáme ke-
límek zakysané smetany a vše zamícháme. 
Podáváme s celozrnným pe�ivem.

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

ECHO V KUCHYNI
SMETANOVÝ SMETANOVÝ 

SALÁTSALÁT

�� foto: Ivan Vávra foto: Ivan Vávra
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 Podnikám již dlouhá léta jako fyzická osoba podnikatel a jsem již 
d�chodového v�ku. Hlavní mojí náplní je drobný prodej a servis. 
Uvažuji, že bych pravd�podobn� b�hem p�íštího roku podnikatelskou 
�innost ukon�il. Od svého kamaráda, který kon�il asi p�ed dv�ma 
roky, vím, že p�i posledním da�ovém p�iznání musím vypo�ádat i 
podnikatelský majetek. M�žete mi doporu�it vhodný postup?    A.K., 
Dobruška
     Z Vašeho dotazu p�edpokládám, že nevedete podvojné ú�etnictví, 
ale bu� da�ovou evidenci nebo uplat�ujete výdaje procentem z p�í-
jm�. Dále proto rozvedu pouze tyto dv� varianty.

 Pokud vedete da�ovou evidenci, upravíte p�i ukon�ení �innosti rozdíl mezi p�íjmy a výdaji 
(ten, jež b�žn� ke konci každého roku vy�íslujete) o následující položky takto: - zvýšíte tento 
rozdíl o hodnotu pohledávek, které by p�i úhrad� byly zdanitelným p�íjmem s výjimkou po-
hledávek dle $24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z p�íjm� (zvláštní p�ípady úmrtí dlužníka, 
konkurzu na dlužníka apod.) a s výjimkou zaplacených záloh. Pokud jste plátcem DPH a 
splnil jste povinnost na výstupu, zahrnete hodnotu pohledávek v cen� bez DPH,
- zvýšíte tento rozdíl o cenu nespot�ebovaných zásob v jejich po�izovací cen� podle inventární 
knihy zásob. P�itom pokud v následujících p�ti letech tyto zásoby prodáte nad cenu jejich 
po�ízení, p�iznáte již pouze rozdíl prodejní a po�izovací ceny v $ 10 zákona o daních z p�íjm�, 
a to v roce prodeje. Za zásoby p�itom není považován drobný hmotný majetek, který je již v 
užívání, a proto o jeho hodnotu uvedený rozdíl neupravujete,
- zvýšíte tento rozdíl o z�statky vytvo�ených rezerv na opravy hmotného majetku,
- snížíte tento rozdíl o hodnotu závazk�, které by p�i úhrad� byly výdajem na dosažení, za-
jišt�ní a udržení p�íjm� s výjimkou p�ijatých záloh (pokud jste plátcem DPH, analogicky v 
cenách bez DPH),
- zabezpe�íte, aby nájemné u 	 nan�ního leasingu bylo zahrnuto pouze v pom�rné výši p�ipa-
dající od za�átku roku do dne ukon�ení Vaší �innosti (bez ohledu na v tomto období uhrazené 
splátky) . (pokra�ování p�íšt�)

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�

   Bytov˝ fond v mnoha p¯Ìpadech mor·lnÏ 

i technicky zastaral. ZajistÌme pro spoleËen-

stvÌ vlastnÌk˘, samospr·vy dom˘ zpracov·nÌ 

n·vrh˘ na provedenÌ rozs·hlejöÌch oprav by-

tovÈho fondu Ëi jeho rekonstrukci a modern-

izaci. To vöe pochopitelnÏ vËetnÏ definov·nÌ 

v˝öe rozpoËtov˝ch n·klad˘. Poskytneme tech-

nickou agendu a zajistÌme i praktickou real-

izaci dle tÈto agendy. 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

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

PROFESIONALPROFESIONAL
SOLÁRIUMSOLÁRIUM

Michaela Klímová, Náchod
- výjezd z nám�stí, Tyršova 64

REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19, so 9 - 11

�� Dárkové šeky
- platné na veškerý sortiment
�� Luxusní no�ní košilky !!!
�� Italské spodní prádlo !!!

�� Solárium - PERMANENTKY
  (�asov� neomezené)
�� Bižuterie �� Silonky

Přijďtě k nám 

nakoupit

a udělat radost 

Vašim blízkým

 DDM Stonožka Nové M�sto nad Metují 
spole�n� s patchworká�kou Annou Nosko-
vou srde�n� zvou na výstavu patchworku. 
Výstava prob�hne ve Spolkovém dom� na 
Husov� nám�stí v Novém M�st� nad Metují 
od 5.prosince do 7.prosince 2009, vždy od 
10.00 do 17.00 hodin. Své práce zde budou 
vystavovat absolventky kurz� patchworku.

KOUZLO PATCHWORKU

VTIP DNES NA STRANĚ 4

V jednom �ísle ECHA m� upoutal inzerát zvoucí do relaxa�ního studia Rolletic v Náchod�.
   Inzerát sliboval r�zné druhy masáží jak ru�ních, tak strojových a poradenství v oblasti 
snížení nadváhy.
   Studio jsme s p�ítelkyní po telefonické objednávce navštívily. Vyzkoušely jsme stroj Rolletic 
a stroj Ballancer, oba tyto stroje p�sobí na rozhýbání lymfy a formování postavy. Dále jsme si 
nechaly vysv�tlit všechny ru�ní masáže, které tu provád�jí.
   Tímto �lánkem bych cht�la pod�kovat majitelce paní Uždilové a její kolegyni za p�íjemn� 
strávenou zkušební hodinu. Dozv�d�ly jsme se spoustu zajímavých v�cí, týkajících se nás, 
žen. A co hlavn�, milé dámy, tato zkušební hodina je zcela zdarma. Už se moc t�šíme na další 
návšt�vy, ob� jsme si zakoupily permanentky a ješt� p�emýšlíme o zakoupení dárkových po-
ukaz�, pro naše blízké.                                                                                                          J.P.

PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK


