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GARÁŽOVÁ VRATA

Svářecí a vzduchová 
technika

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345

www.e-svareni.czwww.e-svareni.cz

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
SE SLEVOU AŽ  60 %  

 SPLÁTKOVÝ PRODEJ
BEZ AKONTACE A S 0%

jazykové kurzy, 
překladatelská a tlumočnická 

agentura, vydavatelství

Nabízíme kurzy
ANGLIČTINY I. 

- IV. ročník, 

NĚMČINY I. 

- IV. ročník
Přihlášky přijímáme telefonicky: 
491 423 077 (AJ), 491 420 

945, 603 440 969 (NJ), nebo 
e-mail: lada.petrankova@

gatenachod.cz (NJ), 
jan.moucha@worldonline.cz 

(AJ). Více informací najdete na 
našich internetových stránkách 

www.gatenachod.cz

Prodejna 
strojů 

a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

vše pro vše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

BK Náchod - Klub sportovního bruslení a Český svaz rychlobruslení
pořádají

ZÁVODY V RYCHLOBRUSLENÍ 
NA KRÁTKÉ DRÁZE - JUNIOR OPEN

(mezinárodní mistrovství ČR juniorů v shorttracku)
* Zimní stadion v Náchodě * 23.února 2008 * 11.00 - 16.00   

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

Jste zaměstnanec, důchodce nebo cizi-
nec a nechtějí Vám v bance půjčit?

* pro zaměstnance a důchodce úvěry již 
od 6.000,-Kč

* žádné poplatky předem!!
* 10 let zkušeností

peníze do 24 h.
Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00

www.profireal.cz

Bohaté království
Podpora rozvoje cestovního ruchu se stala hlavním záměrem regionu Království - Jestřebí 
hory v první vlně získávání dotací z rozpočtu České republiky a Evropské unie. Do progra-
mu se mohli přihlásit podnikatelé z oblasti zemědělství a lesní výroby, obce a neziskovky. 
V šibeničním termínu a za maximálního úsilí se během listopadu a prosince povedlo takřka 
nemožné.
   Občanské sdružení Chalupění vyměnilo kompletně okna a opravilo omítky ve svém země-
dělském muzeu v Radči, získalo na to dotaci 441 000 korun. Jaroslav Prouza z Havlovic 
opravil areál na ustájení koní, na rozvoj agroturistiky dostal dotaci 577 000 korun. Společ-
nost PoLLoM Malé Svatoňovice nakoupila tři stroje - štěpkovačku, vyvážečku a korbu pro 
svůj plán údržby turistických tras v regionu, pomohla jí přitom dotace 260 000 korun. Obec 
Suchovršice za získaných 158 000 a Obec Havlovice za přidělených 353 000 korun na svých 
katastrech opravily přes jeden kilometr cyklotras. Město Úpice díky dotaci ve 
výši 186 000 korun vytvořilo novou kuchyni pro ubytovací zařízení v areálu 
Sparty. Obec Batňovice za získaných 254 000 korun vytvořila dětský koutek u 
Motorestu Klondayk. Království - Jestřebí hory o.p.s. získalo na administraci, 
poradenství, účetnictví a metodickou pomoc všem žadatelům 247 900 korun.
   Každý žadatel musel přiložit vlastní podíl. Pro podnikatele to představovalo 
polovinu nákladů, neziskový subjekt musel přispět dvaceti procenty. Celkově 
bylo v našem regionu vynaloženo 3 958 529 korun.
   Program Leader ČR 2007 umožnil uskutečnění výše uvedených sedmi pro-
jektů. Je to zcela nová a originální možnost, jak získat fi nanční prostředky pro 
spolky, obce a podnikatele. Každý občan našeho regionu se mohl a stále může 
zapojit do aktivity v rámci projektu Místní akční skupiny Království - Jestřebí 
hory. Budujeme region se společnou budoucností. Bližší informace najdete na 
nebo nás osobně kontaktujte.                                                    Dr. Jan Balcar                               



Polní 468, 
Nové Město nad Metují

Tel./fax: 491 472 927, 
777 113 020

Areál IDA 843, 
Malé Svatoňovice

tel: 499 886 131, 775 113 999
e-mail: info@proplast.biz

www.proplast.biz

 PLAST
(plastová okna, dveře)

 DŘEVO
(eurookna, dveře)

 HLINÍK
(okna, dveře, rolety, 

garážová vrata)

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

ČSN EN ISO 9001:2001

ČESKÝ VÝROBCE

   Kvalita je prioritou
    Kvalita je výzvou
   Kvalita je životní styl
   Kvalita je slovo...
          a my slovo držíme! 

Základní škola, Náchod
Komenského 425

zve náchodskou veřejnost na

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
v budově 1. tříd 
v Sokolské ulici

ve středu 30. 1. 2008
od 8:00 do 16:00 hodin

VZPOMÍNKA
 
  31.ledna uplyne jeden smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, 
paní Alena Praxová z Nového Města nad Metují.
   Za všechnu lásku vzpomínají manžel Adolf, 
syn Milan, dcera Jana s Jirkou a vnoučaty 

Lucií, Lukášem, Milošem a Janem        

TICHÁ VZPOMÍNKA 
 
   Dne 4.února 2008 uplyne již 30 let, kdy nás 
opustila naše drahá manželka a maminka, 
paní Jarmila Zemánková  z Náchoda.

Stále Tě nosíme v srdcích.....
manžel Stanislav, 

dcery Monika 
a Jarmila       

Squash Centrum 
Náchod

tel. 602 886 577
ricochet 
+ squash 

+ stolní tenis
Házenkářská hala 
- Hamra, Náchod

e - mail: 
squash@atlas.cz

POZOR: 
PLATÍ AŽ DO 

VAŠEHO 
VYČERPÁNÍ...       

TOTÁLNÍ 
LIKVIDACE 

ZÁSOB VAŠICH 
PŘEBYTEČNÝCH 

KALORIÍ!

PODĚKOVÁNÍ
 
  V souvislosti s ukončením, po více než 
15-leté činnosti SG-Klubu v Náchodě ke 
dni 31.1.2008, děkujeme touto cestou 
Mgr.Lýdii Baštecké, ředitelce Okresní-
ho archivu v Náchodě, Ing.Vlastimilu 
Čejpovi, sbormistru pěveckého sboru 
HRON, profesoru Aleši Fettersovi, panu 
Miloslavu Hlaváčovi, Mgr.Blance Nešet-
řilové z Regionálního muzea Náchod, 
ředitelce Městské knihovny Mgr.Marii 
Sobotkové, Dr.Pavle Teichmanové, Mgr.
Věře Vlčkové a dalším, kteří se ve znač-
né míře podíleli na oblíbených pořadech, 
konaných v Senior Klubu pro veřejnost 
každý týden ve čtvrtek. Ještě jednou 
děkujeme... 

Výbor SG-Klubu v Náchodě  

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

Rod. dům s výhledem na Hronov v klidné části obce.  Dispozice: 2 
byt. jednotky se samostatným vchodem. 1NP: chodba, kotelna, sklípky, ko-
mora, hala s krbem, 3 obyt. místnosti, kuchyň, koupelna, WC, zimní zahrada. 
Obytné podkroví 2 obyt. místnosti, kuchyň, koupelna, WC, tech. místnost. K 
nemovitosti patří garáž, dílna a bazén. Zavedená el. energie, obecní voda, 
odpad do žumpy, plyn.   Cena: 2 490 000,-Kč

EU TIP

Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč
Penzion ,,Pod nebem“ ve Zdobnici v O.h., stálá klientela, ubyt., stravování  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 000,-Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda, garáž, zahrada, JZ orientace, vl.studna  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 959 000,-Kč
Rodinné sídlo v obci Radeč u Úpice, zahrada, bazén, venkovní pergola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 930 000,-Kč
Poloroubená chaloupka s menší zahrádkou s horským potůčkem na Borové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 000,-Kč
Rodinný dům v klidné části obce Bílá Třemešná, zahrada, JZ orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000,-Kč
Rod. dům mezi náměstím a zámkem  v Opočně, nutné investice,zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 390 000,-Kč

   Stačil nápad, vůle něco podniknout a příjem-
ná akce byla na světě. Paní Jiřina Maierová 
dala dohromady další nadšence a zorganizo-
vala Štědrovečerní zpěvy v Pavlišovské kapli. 
Ochotně ji se vším pomohli manželé Jiráskovi. 
Na Štědrý den od dvacáté druhé hodiny zněly v 
místní kapli na Pavlišově písně a vánoční kole-
dy v podání Marušky Seidlové a Lídy Kavál-
kové, na zobcovou fl étnu je doprovodily Lucie 
Kaválková, Petra Domáňová a Lenka Sedláč-
ková. Další hudební doprovod patřil Martinovi 
Sedláčkovi a jeho kytaře. Ten si také vzal na 
starost celé aranžmá. Mezi přítomnými poslu-
chači, kterých se tu sešlo více jak 70 a mnozí se 
do kaple nevešli, proběhla charitativní peněžní 
sbírka. Výtěžek, úctyhodných 2906,- korun, 
věnovali Pavlišované Hospici Sv.Anežky Čes-
ké v Červeném Kostelci.
   Sešli se takto koncem loňského roku poprvé a 
rozhodně by ze Štědrovečerních zpěvů na Pav-
lišově chtěli udělat tradici.... 

(LaŠ) foto Petr Kaválek  

POLICKÁ 
UNIVERZITA

   Polická univerzita volného času vstupuje již 
do VIII. ročníku své existence. Studovat na ní 
může každý - podmínkou je pouze zaplacení 
poplatku 200,-Kč za semestr. Bližší informace 
o polické „alma mater“ najdete na interneto-
vých stranách města, ale snad můžeme i touto 
cestou prozradit, že zde přednášejí zajímavé 
osobnosti: vysokovský výtvarník Jaroslav Cita, 
režisérka Olga Sommerová či znalec regionál-
ní historiografi e Náchodska středoškolský pro-
fesor Aleš Fetters.                                          (r)  

KA Contracting ČR s.r.o.

TEPLÁRNA NÁCHOD
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

SPRÁVCE HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO SPRÁVCE HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO 
MAJETKU ELEKTROMAJETKU ELEKTRO

Požadujeme: Ukončené vysokoškolské (úplné středoškolské) vzdělání se zaměřením na silnoproudou 

elektrotechniku * kavalifi kace minimálně §6 dle vyhlášky 50/78 Sb. * znalost práce na PC 

* zodpovědnost a psychickou odolnost

Nabízíme: Platové ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům * nadstandardní sociální zabezpečení 

* zázemí stabilní společnosti

* nástup 1.7.2008
Předmětem činnosti správce hmotného investičního majetku - elektro je zajistit správu a údržbu elektro-

zařízení v Teplárně Náchod, zajistit jeho reprodukci při optimalizaci nákladů, spolupracovat při jeho inovaci, 

vytvářet podmínky pro jeho efektivní a bezpečné využívání, zajistit technologickou přípravu údržby a oprav, 

řídit zadávání a koordinaci zásahů při údržbě a opravách, zajistit vedení příslušné dokumentace.

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zašlete nejpozději do 8.2.2008 na adresu 
KA Contrakting ČR s.r.o., Teplárna Náchod, pí. Samková, Plhovská 544, 547 35 Náchod      

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

PLASTOVÝCH OKEN
                   žaluzie * rolety * parapety

PRODEJ A MONTÁŽ

AKČNÍ NABÍDKA: 
PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!

AKCE pro penzisty 

AKCE pro penzisty 

SLEVA 10%

SLEVA 10%

Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA 
při objednávce nad 10.000,-Kč

Sleva 10%
 na zakázky  

zavřené v lednu a únoru 
a následně zrealizované 

v březnu.

Náchod, Čechova ul. (vedle Elektro In)



nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
DŮM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DŮM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%

NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

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

PUTOVÁNÍ 
MARTINA 
STILLERA

   Broumovák Martin Stiller se nyní nachází 
ve druhé polovině své 8500 kilometrů dlou-
hé cyklistické pouti po Austrálii. Přízniv-
ci jeho cyklotoulek se tak v letošním roce 
mohou těšit nejen na besedu s promítáním, 
ale i na knížku, která by měla z tohoto puto-
vání vzniknout. Bližší informace získáte již 
nyní na www.cyklocestovani.cz      

KOMETA
   Pokud se nechcete stále dívat jen na špičky 
vašich bot, narovnejte záda, zakloňte hlavu, 
najděte v šuplíku i jen malý dalekohled a 
upřete zrak na noční oblohu. V lednu je tam 
pro vás připravena kometa 8P/Tuttle, objeve-
ná již v roce 1890. Nebo se s vašim pozoro-
vánín svěřte do rukou odborníků, například z 
Hvězdárny v Úpici.                                     (r)

Byt v Josefově u Jaroměře 1+1, 49 m2 v os.vl. Cena: 495.000,-Kč

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

O  další  nabídce  našich  nemovitostí se můžete  dozvědět v naší realitní  kanceláři, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.Nabídku našich 
nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

Obec:  Česká Skalice         Okres: Náchod
RD nedaleko centra s poz.312 m2. V objektu  
chodba,WC se sprch. koutem,  3 obyt. míst-
nosti a komora. Půda  k vestavbě, sklípek. 
U domu dřevěná kolna - garáž. Voda veř., 
230/400 V, odpady do dešť. kanal, možno na 
veř. řád. Interiér je po  rek. /voda, el., omítky, 
dlažby, okna/,příjemné bydlení. Výměna za 
1+1 v Trutnově upřednostněna.
Zn.: 08D311               CENA:  990.000,-Kč

Obec:  Šonov u Broumova    
Okres:  Náchod
Prodej pěkného, druž. bytu 3+1 o ploše 75 
m2,  v 2. NP zděného domu se 6 bytovkami na 
klidném místě. Byt je standardní, udržovaný, 
napojen na vl. studnu.  Topení  ÚTs vlastním 
elektro kotlem, část oken  plastové. K užívá-
ní  spol. prostory a sklep. Možnost pronájmu 
s pozdějším odkoupením. IHNED VOLNÝ! 
Zn.: 07B291                  CENA: 420.000,-Kč

Obec: Božanov u Broumova    Okres: Náchod
Klasické venkovský  statek na okraji obce. 
Sestává z obytné části a 2 velkých stodol / 
v jedné  dílna s mont. jámou/, chlévy a půdy. 
V obyt. domě je v přízemí  2+1 se soc. záz.,  
v patře  2  byty 2+1. Voda z veř. řádu a  stud-
na, el. 230/400 V, septik , ÚT – pevná pali-
va. Poz. o výměře 2 417 m2. .Objekt po část. 
rekonstrukci interiérů. Volné po dohodě! 
Zn.: 08D309                     CENA: 1.750.000,-Kč

Obec: Červený Kostelec      Okres: Náchod
Prodej řadováho RD na okraji obce. Objekt 
je nepodsklepený s pěknou půdou. V 1. NP 
je 2 +kk, WC, nadzemní sklípek a  chodba. 
V patře 2+kk  a v mezipatře WC. Voda veř., 
odpady část. do kanalizace, část. do žumpy. 
Topení lokál., plyn u domu. Opl. poz. 271 m2 
se zděnou prádelnou a kolnami. Po úpravách 
pěkné bydlení. VOLNÉ PO DOHODĚ!   
Zn.: 07D304              CENA: 1.180.000,- Kč

STAMP s.r.o. 
PŘIJME PRACOVNÍ SÍLY

ZEDNICKÉ PARTY                            
STAVBYVEDOUCÍ, MISTRY
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nabízíme: nadprůměrné platové ohodnocení

Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání  stavebního oboru, 
praxe ve stavebním oboru

Stavební společnost
STAMP s.r.o., Dobenínská 2002, 547 01 Náchod 

V případě zájmu volejte: 491 441 111 nebo 
posílejte životopis na p.jirka@stampnachod.cz.  

na kancelářské práce:

ROZPOČTÁŘE
STAVEBNÍ TECHNIKY 
– PŘÍPRAVÁŘE STAVEB

NOVÝ ŘEDITEL
  Novým ředitelem Městského kulturního 
střediska v Jaroměři se k 1.3.2008 stává pan 
Josef Horáček. Do funkce jej jmenovala 
Rada Města Jaroměře.                              (r)       

Obnova 
aleje

 Náchodští radní schválili záměr obno-
vy širšího okolí aleje kněžny Kateřiny 
Zaháňské na městských pozemcích a 
vyřešení jihovýchodního svahu zámec-
kého kopce včetně ukončení Karlova 
náměstí a souhlasila s přípravou podkla-
dů pro žádost o dotaci na opravu sochy 
sv. Jana Nepomuckého v zámecké aleji. 
Požadavek vychází z jednání se zástupci 
Státní památkové péče, Pardubice.    TZ          

Město Náchod pronajme:

Bytovou jednotku v domě č.p. 502, Ruská ul. - volný byt č. 12, vel. 1+1

 v 1. podlaží o výměře 31,5 m2

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

Byt č. 12/502  - min. výše nájemného 24,38 Kč/m2, kauce  20.000,- Kč

Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který splňuje všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatném bytě
b) v posledních 24 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v $ 711 odst.2 s výjimkou písm. e) občanského    zákoníku v platném 
znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího znění občanského zákoníku)
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v 
takovém bytě neoprávněně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením. Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém
horním rohu označené nápisem : Výběrové řízení - byt 502/12 - neotvírat Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení.

Uzávěrka přihlášek : 15.02.2008 do 13,00 hod. Informace tel. 491 405 247 , pan Jaroslav Bidlo   

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

STŘECHA - ZÁKLAD DOMU!

Tesařské  pokrývačské  
klempířské práce

střechy, podhledové vazby, 
altány, palubky, pergoly, 

podlahy, dřevěné přístavby

ŠALOVÁNÍ: schody, základy, 
průvlaky, klenby, atd.
Rozpočty a návrhy 
provedeme zdarma

Náchod + východní Čechy
Tel. 731 842 431, e-mail: p.kmonicek@centrum.cz       

Uvažujete o hypotéce, úvěru ze staveb-
ního spoření nebo o hotovostním úvěru?

ZDARMA Vám zpracujeme 

POROVNÁNÍ VÍCE BANK,
poradíme a vše potřebné vyřídíme za Vás.

TEL.:736 500 029, 777 576 056
kancelář: Masarykovo nám.44, NÁCHOD

(mezi poštou a zeleninou)

Vella s.r.o.
Drtinovo nám.197/II, 

547 01  Náchod

 
přijme zaměstnance na pozici 

SEŘIZOVAČE 
A OBSLUHU 

DLOUHOTOČNÝCH 
SOUSTRUŽNICKÝCH 

AUTOMATŮ
Jednosměnný provoz, nástup možný ihned,

Informace na telefonu 491 433 910, p. Novák.

Představujeme partnery www.doplnek.com

Nová rubrika na www.doplnek.com CO? KDY? KDE?
Mediálním partnerem projektu Doplněk jsou noviny ECHO  

CHOV DROBNÝCH 
HLODAVCŮ

ZEDNICKÉ PRÁCE
DAVID MACH 731 584 961



PROMA REHA se prezentovala až v Kanadě
Koncem roku se uskutečnil v kanad-
ském Torontu veletrh OHA Health  
Achieve  2007 pořádaný Asociací onta-
rijských nemocnic. Jedná se o největší 
kanadskou akci zaměřenou na sektor 
výrobků a služeb pro zdravotnictví. 
Naše společnost PROMA REHA, s.r.o. 
ČESKÁ SKALICE zde byla zastou-
pena agenturou CzechTrade Toronto. 
Český stánek vzbuzoval na veletrhu 
velkou pozornost, neboť CzechTrade 
byl jeden z mála neamerických vysta-
vovatelů. „Pro české výrobce se zde 
otevírají možnosti spolupráce formou 
přímých dodávek zařízení a vyba-
vení nebo subdodávek pro kanadské 
podniky,“ uvedl jednatel společnosti 
Radek Jakubský. Z hlediska navazová-
ní nových obchodních kontaktů v této 
oblasti patří kanadský veletrh mezi 
nejvýznamnější fóra svého druhu.
    Společnost PROMA REHA, s.r.o. 
vyváží své výrobky do mnoha zemí 
celého světa. V těchto dnech došlo k 
podpisu smlouvy s novým zahranič-

 Jednatel společnosti PROMA REHA s.r.o. Zdeněk Jakubský - vle-
vo, s maďarským partnerem     

AKCE ZIMA 2008 od 1.1.2008 do 15.3.2008 
SLEVA na komponenty NIBE 10%.

NA 0402       zdarma: 800 100 446

Byt 5+1 Hronov
Nadstandartní byt 5+1 v Hronově v OV ve 
zděném domě po kompl. rekonstrukci. Obytná 
pl. 200 m2. Centrální vysavač, klimatizace. 

Cena: 2 490 000 Kč

NA 0431       zdarma: 800 100 446

Družstevní byt 2+1 Náchod-Plhov
Pěkný, prostorný byt 2+1 v Náchodě, lokalita 
Plhov, 2. NP, balkon a sklep. Nové stoupačky a 
výtah. Možnost převodu do OV v 3/2008.

Cena: 1 200 000 Kč

081011         zdarma: 800 100 446

Vesnický RD, Provodov – Šonov
Vesnický RD a stodola na rozsáhlém pozemku,
který je možno rozdělit na několik stavebních 
parcel.

Prodej: 3 476 850 Kč

080983       z darma: 800 100 446

Stavební parcely, Šonov u Nového Města nad Metují
Rozsáhlá zahrada se dvěmi budovami. Možno 
rodělit na 3-4 stavební parcely.El. vedení a obecní 
vodovod v blízkosti. 

Prodej: 650 Kč/m²

NA 0461       zdarma: 800 100 446

Byt OV 2+kk, Náchod – Duhovka
Byt 60m2 s lodžií v Náchodě. Nová výstavba, kolaudace 
v r.2007. Obývací kuchyň s moderní kuchyňskou línkou, 
Vstup na lodžií z obývacího pokoje. Plovoucí podlaha. 

Cena: 1 660 000 Kč

NA 0348       zdarma: 800 100 446

Byt 3+kk v Červeném Kostelci - centrum
Prodej ideální 1/3 bytového domu o 4 by-
tových jednotkách vč. podílu na pozemcích a 
společných prostorách. Zahrada s posezením.

Cena: 1 150 000 Kč

NA 0388       zdarma: 800 100 446

DB 3+1, Náchod - kompletní rekonstrukce
Byt v družstevním vl. 3+1 v Náchodě SUN, 
v panelové výstavbě. CP 79 m2, po celkové 
rekonstrukci. 

Cena: 1 050 000 Kč

NA 0442       zdarma: 800 100 446

Byt v OV 3+1 Náchod SUN
Byt v osobním vlastnictví 3+1 v Náchodě na 
sídlišti u nemocnice, v panelové výstavbě. CP 
71 m2, balkón. Byt po částečné rekonstrukci.

Cena: 1 260 000 Kč

NA 0239       zdarma: 800 100 446

Byt 1+1, OV, Malé Svatoňovice - Úpice
Byt 1+1 OV v novostavb, CP 60,14 m2, částečně 
vybaven (kuch. linka, vestavěné skříně), k dis-
pozici ihned.

Cena: 962 688 Kč

NA 0254       zdarma: 800 100 446

Chata na stavební parcele, Náchod
Chata u lesa v klidné části města Náchoda. 
Zahrada je udržovaná. Dřevěná chata je 
částečně podsklepená. 

Cena: 480 000 Kč

NA 0399       zdarma: 800 100 446

Zahrada a zahradní chatka - Malé Svatoňovice
Zahradní chata se zahradou v klidné části města 
Malé Svatoňovice. Na pozemku je krásné malé 
jezírko. Zavedena voda a elektřina. 

Cena: 390 000 Kč

NA 0440       zdarma: 800 100 446

Chata s vlastním pozemkem Náchod - Kašparák
Zděná chata u lesa s možností rozšíření. Zavedená 
elektřina, voda, WC, topení na pevná paliva. CP 
1516 m2.

Cena: 660 000 Kč

NA 0242       zdarma: 800 100 446

Roubená chalupa, Kuks
Chalupa na proti zámku Kuks o CP 1 500 m2. 
Pěkný výhled, zavedena elektřina i plyn.

Cena: 2 900 000 Kč
  

NA 0453       zdarma: 800 100 446

Stavební parcela, Náchod 
Prodej stavebního pozemku pro lehký průmysl v 
Náchodě, lokalita v blízkosti hlavní komunikace 
Náchod - Wroclaw - Hradec Králové. 

Cena: 750 Kč/m²

NA 0448       zdarma: 800 100 446

Vesnický rodinný dům, Šestajovice
Dům po částečných rekonstrukcích v obci 
Šestajovice. Nově vybudovaná koupelna, wc. Je 
možné vybudovat další dvě obytné místnosti.

Cena: 650 000 Kč

NA 0313       zdarma: 800 100 446

Zem. usedlost, Šonov u Broumova
Zem. usedlost 6+1, 2 garáže, dílna, stodola. 
Vytápění kotlem na tuhá paliva. CP 16 193 m2 

Cena: 3 720 000 Kč

NA 0429       zdarma: 800 100 446

Zemědělská usedlost, Jásenná u Jaroměře
Objekt bývalé zemědělské usedlosti, tři 
zemědělské budovy s kolnou a dílnou, pozemek 
3.327 m2 s rybníčkem se sladkovodními rybami.

Cena: 1 850 000 Kč

NA 0043       zdarma: 800 100 446

Rodinný dům, Česká Skalice
Rodinný dům v centru města, ihned obyvatelný, 
bez potřeby velkých rekonstrukcí, garáž a za-
hrádka. Možnost půdní vestavby.

Cena: 1 500 000 Kč

NA 0269       zdarma: 800 100 446

RD Hronov - Rokytník
Řadový RD v dobrém technickém stavu. Volný 
od konce roku 2008. Garáž, dílna, kotelna, 
zahrádka.

Cena: 1 890 000 Kč

NA 0206       zdarma: 800 100 446

Výrobní objekt, Pohoří, Dobruška
Areál sloužící výrobní objekt vč. kanceláří. K 
areálu náleží obytný dům o 209,4 m2, stánek s 
občerstvením a venkovním posezením. 

Cena: 4 600 000 Kč

NA 0291       zdarma: 800 100 446

Výrobně skladovací objekt, Broumov
Výrobní a skladovací plochy 1200 m2, 
manipulační plocha 1100 m2. Vila jako sklado-
vací prostor a kanceláře. 

Cena: 500 000 Kč/rok

ním partnerem. Od nynějška tak máme oficiální zastoupení v dalším 
státě Evropské unie, kterým je Maďarsko.    

Svatební  Svatební  fotografiefotografie
Mirek BrátMirek Brát

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

NA HORY?NA HORY?
NA TENIS!NA TENIS!
Přetlaková Přetlaková 

tenisová halatenisová hala
Náchod - Běloves

www.tenis.redir.cz         

Prostřednictvím novin ECHO 
oslovte polský okres Kladzko. 
Více informací na e-mail: echo@aremic.cz 

nebo tel. 602 103 775      
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

 Obnovená premiéra muzikálu KRYSAŘ v divadle Kalich  - Sobota 9.2.2008 od 19:00 hod
První muzikálový počin Daniela Landy – kultovní muzikál se vrací do Divadla Kalich.

Cena již od 900,- Kč dle kategorie vstupenek
Na výběr i z dalších muzikálových titulů Limonadový Joe a Angelika. 

****
Obnovená premiéra veleúspěšného muzikálu TŘI MUŠKETÝŘI v divadle Hybernia – Sobota 1.3.2008

Původní český muzikál v mnohokrát ztvárněném romantickém příběhu se vrací s novým obsazením, čeká Vás bohatá 
výprava – 220 dobových i současných kostýmů, nápaditá scéna, šermířské souboje a skvělá muzika. Cena včetně 

dopravy 1030,-Kč.
****

Neopakovatelné koncerty při turné celým světem – pouze jedinkrát v ČR !!!
Koncert skupiny THE AUSTRALIAN PINK FLOYD – neděle 2.března 2008 od 19:00 v ČEZ ARÉNA –Ostrava
Cena: od 1 040,-Kč do 1 740,-Kč dle kategorie vstupenek a včetně autobusové dopravy z Hronova, Náchoda atd.

Taneční a hudební show SHEN YUN-CHINESE SPECTACULAR- Úterý 11.března 2008 od 20:00 v Kongr.C.-Praha
Cena : od 1 000,- Kč do 2 200,-Kč dle kategorie vstupenek a včetně autobusové dopravy z Hronova, Náchoda atd.

POZOR, o tyto tituly velmi velký zájem- doporučuji včasné zakoupení!!!
****

Národní Divadlo – Božena Němcová: BABIČKA – Neděle 27.dubna 2008 od 19:00
Nová činohra hraná v Národním divadle dle stejnojmenné předlohy.

Cena: 750,- Kč se vstupenkou na 1. balkón a včetně autobusové dopravy . 
Pozor – uzávěrka přihlášek již 27.2.2008.

****
Již v prodeji dovolené na LÉTO 2008 se slevami za včasnou rezervaci a výhodou dítěte popřípadě dospělé osoby 

zdarma (obvykle platí pouze letištní taxy).
 Navštivte nás a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené na příští rok. 

NÁSTUP  OD TRUTNOVA PŘES ÚPICI, RTYNI, Č. KOSTELEC, HRONOV, NÁCHOD, 
N. MĚSTO N. M., Č. SKALICI, JAROMĚŘ A PO TRASE DLE DOHODY.

Platex, s.r.o.
Křenkova 283, Česká Skalice

člen mezinárodní skupiny BN International, b.v. přední světový výrobce 
knihařských pláten a podkladových tkanin pro smirková plátna

přijme ihned

OPERÁTORY A DĚLNÍKY 
DO VÝROBY

 třísměnný a nepřetržitý provoz
 vyučení v jakémkoliv oboru

 spolehlivost, fl exibilita, fyzická zdatnost

nabízíme
 po zapracování smlouvu na dobu neurčitou

 zaměstnanecké výhody

Nabídky zasílejte na adresu fi rmy k rukám p. Jaromíry Lábusové,
č. tel. 491401531, mail: jaromira.labusova@platex.cz

Náchod, Českoskalická 252 (objekt Správy budov) 
Tel. : 491 543 089, 608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Svatební fotografi e
Ivan Vávra

Česká Skalice a okolí, 607 504 812  

JAROSLAV PAŘÍZEK

KOVOVÝROBA a ZÁMEČNICTVÍ
Padolí 296, Hronov Zbečník

 

Přijme svářeče CO2 na jednosměnný provoz
Nástup možný ihned. 
Kontakt: 603 887 304

Firma VŠ MIX Hronov, s. r. o.
přijme do svého týmu

SCHOPNÉHO PRACOVNÍKA DO SCHOPNÉHO PRACOVNÍKA DO 
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍOBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

Nabízíme plat odpovídající výkonu, vybavenou kancelář a 
po zapracování služební automobil i pro soukromé účely, 

notebook a služební mobil.

Více informací na telefonu 777 701 717 nebo na www.vsmix.cz.Více informací na telefonu 777 701 717 nebo na www.vsmix.cz.
Životopisy zasílejte na info@vsmix.cz.Životopisy zasílejte na info@vsmix.cz.

                                                   

PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o.
Na Hamrech 1444

547 01 Náchod
Tel.: 491 423 238

Mobil: 608 351 606

PŘIJME 
kvalifikované 

ZEDNÍKY 
s praxí 

k trvalému pracovnímu 
poměru.

Požadujeme spolehlivost 
a pracovitost.

Nabízíme 

stravování 

pro střední a 

malé fi rmy a 

provozovny
- rozvoz nad 5 jídel ZDARMA

tel. 728 386 034  
   

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

vyhlašuje 

dnem 25.1.2008 

výběrové řízení 

na zjištění zájemce 

o koupi nemovitostí: 

rodinného domu 

č.p. 250, 

stavební parcely 

č. 542 

a zahrady p.p.č. 

435/25 v k.ú. 

Nové Město 

nad Metují. 
Podrobnosti o nabízeném majetku 
získáte na webových stránkách 

www.uzsvm.cz,
 úředních deskách městských úřadů 

a na tel. č. 491 443 511.

SLEVY SLEVY 
AŽ AŽ 

50%50%
obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz



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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

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

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

Výkup i z pozůstalosti, z půdy, i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ  * SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ ** SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ  * SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ *

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepůjčí?

Zavolejte: 777 120 127 Nové Město a okolí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

www.profireal.cz

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* Důchodcům do 70 let bez ručitele

* Zaměstnancům, podnikatelům i ženám na MD
* Od 6000 Kč pro každého        

Volejte: 739 559 743 
Pro Hronov a okolí.   
 www.profireal.cz

VINÁRNA „U ŘEHÁČKŮ“

Nové Město nad Metují

přijme

ČÍŠNÍKA - 
SERVÍRKU

praxe nutná, noční provoz

TEL.:737 437 506    

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

HLEDÁM NOVÉ KOLEGY 

V OKRESE NACHOD 

SE SŠ VZDĚLÁNÍM 
Praxe s prodejem finančních produktů vítána. 

Nabízím zázemí stabilní firmy, 
fixní plat a kvartalní odměny. 

Další informace na tel.: 777 214 651   
     

Přijmeme řidiče
na mezinárodní 

kamionovou dopravu
TEL.:775 741 122            

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

SEZNÁMENÍ

* Muž 43 let z vesnice hledá ženu za úče-
lem vážného seznámení. JSI?. Náchodsko, 
Broumovsko. Tel. 732 781 090
* Muž 35 let nekuřák sportovního 
založení- se rád seznámí s dívkou - ženou 
ve věku (23 - 33 let) z náchodského okresu. 
Vážné seznámení. Závazek - dítě není pře-
kážkou.Tel. 608 347 093
* Muž 28 let (záliby: cestování, sport, 
kultura) - nekuřák, hledá k seznámení ženu 
z Náchoda a okolí - do 35 let. Dítě není pře-
kážkou. Tel.722 662 783
* 39-letá hledá muže přiměřeného věku v 
Náchodska, kuřáka, zájmy tanec, procház-
ky, houbaření. TEL.:731 763 401

BYTY

* Kopím větší byt 1+1 nebo 2+1 v Novém 
Městě n. M. Platba v hotovosti. Tel.: 602 
204 002
* Koupím byt 1+3 nebo velký 1+2 v Hro-
nově nebo blízkém okolí. prosím volejte na 
tel. 733 267 726
* Prodám byt 4+1 v centru Náchoda. Tel. 
603 165 026
* Sháníme  byt v os. vl. 3+1  v Náchodě, 
nejl. Plhov. HOTOVOST. Tel.: 608 883 
012
* Koupím byt 1+1 v Náchodě, V. Poříčí, Č. 
Kostelci nebo Hronově. Hotovost. 608 88 
30 14
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra Nácho-
da. Povinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu dlouhodobě byt - 1 místnost 
32 m2, včetně koupelny a kk v Náchodě 
poblíž centra. Nájemné 5500,-Kč vč.inkasa. 
TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 2+1, 55 m2, v Náchodě - 
blízko centra, 3900,- + inkaso, vratná kauce, 
tel. 603 86 96 85 (volejte: po-pá 9 - 18 hod.) 
byt je k dispozici
* Pronajmu byt 1+1 v rod. domku v 
Novém Městě n.Met., nájemné + inkaso 
5000 Kč/měs. Vratná kauce 5000 Kč. Volný 
od 4.2.2008. Tel. 777 29 24 25
* Pronajmu pěkný byt 2+kk v Náchodě 
- Plhově. I.patro, výtah, 45 m2, zateplení, 
plast. okna. Kauce 12 000,-Kč, tel. 604 134 
304
* Pronajmu zrekonstuovaný byt 3+1 v 
centru Náchoda. Nájemné 5000,- Kč/měs. 
+ inkaso. Volejte 602 451 944
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě - Plhov, 
volný od 1.3., náj.5000,- + inkaso. Vratná 
kauce 15 tis.Kč. TEL.:604 437 128
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Nácho-
dě - SUN, 52 m2, volný ihned, částeč. zaří-
zený, inkaso 3800,- + 2000,-Kč, + vratná 
kauce, tel. 774 14 08 80

* Pronajmeme byt, nebytové prostory, 
sklad, garáž. Tel: 774 455 454

* Hledáme ke koupi byt 2+1 popř.3+1 
v Náchodě, Novém Městě n/Met. a okolí. 
Tel.: 724 869 259
* Pronajmu byt 1+2, 96 m2, v Hronově. 
Vratná kauce 20.000 Kč, nájemné 4.000 Kč 
+ inkaso a energie. Tel. 736 537 033
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), 
plocha cca 100 m2, I. kat., poblíž centra v 
Náchodě. Komplet vybavený - možno i bez 
vybavení. Byt je po rekonstrukci: nová plas-
tová okna, plynová topidla, kuchyňská lin-
ka, lino. Kabelovka, internet, telefon, půda, 
sklep, dvorek. Volný ihned. Kauce. Tel. 602 
79 00 44
* Prodám družst. byt 3+1 78 m2 na sídl.
SUN v Náchodě, 1. 059 000,-Kč. Částeč.
zař., nová plast.okna. TEL.:608 21 99 82 
RK NEVOLAT!
* Prodám byt 3+1, 72m2, DB, ul. Růžová, 
Náchod. Byt je volný od 1.3.2008. Pěkný, 
čistý byt, částečná rekce, plastová okna, 
žaluzie, dlažba-kuchyň, chodba. Kuchyňská 
linka. Cena 1 100 000,- Kč TEL: 776 139 
680
* PRONÁJEM 2+1 NÁCHOD NĚMCO-
VÉ 654 ,CIHLA, 68 m2, SKLEP 8m2, 1.NP. 
PLYNOVÝ KOTEL, MYČKA, LENDICE, 
SAT, OSTATNÍ VYBAVENÍ MOŽNÉ. 

6000,- BEZ ENER-
GIÍ. Tel. 723 545 
524, rapas@seznam.
cz
* Pronajmeme 
byt 2+1 na Kame-
nici v Náchodě o 
vel.60 m2. Nájemné 
4900,-Kč + inkaso. 
Volný od 1.4.2008. 
TEL::777 152 750
* Pronajmu byt 2+1 
a 1+1 v Hronově. 
TEL.:608 11 00 41

* Pronajmu dlouhodobě kompletně 
zařízený družstevní byt 3+1 - s garáží v 
Náchodě - Brance, nájemné s garáží 5 700,-
Kč /měs. + inkaso, kauce 15 000,-Kč tel. po 
19 hod. 723 719 978
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti SUN v 
Náchodě. Byt je plně vybaven, nájemné vč. 
inkasa 5600,-Kč, volný od 1. února, tel. 774 
827 235
* Pronájem hledají starší manželé bez 
dětí v Hronově nebo v Polici a okolí i ve 
starším domě s možností zahrádky. TEL.: 
608 967 701
* Prodej a pronájem bytů v České Skali-
ci. Volejte 777 217 696
* Pronajmu garzonku v Hronově. Tel. 608 
66 77 30

NEMOVITOSTI

* Hledáme ke koupi chalupu v  Orl. 
horách, poblíž sjezdovky. Cenu respektuji  
Tel.:  777 63 85 25
* Nabídněte rod. dům i na rekonstr. v 
okolí Červeného Kostelce, Hronova, Zbeč-
níku, do 1,5mil. na tel.: 608 667 734
* Prodám ve Studnici starší chalupu se 
stodolou, pěkný poz. o vým. 2000 m2, cena 
590 tis.Kč. TEL.:608 245 634
* Koupím pro potřeby svého bydlení 
samost. stojící RD v Náchodě,na kl. místě 
se zahr., v dobrém technickém stavu, nebo 
pozemek pro stavbu RD v Náchodě tel. 728 
471 543
* Pronajmeme nebytový prostor - prodej-
nu v pasáži Kamenice v Náchodě o vel.31 
m2 + 7 m2 zázemí. Nájemné bez DPH včet-
ně vytápění = 11 000,-Kč měsíčně. Volné od 
1.4.2008. TEL.:777 152 750
* Pronajmu větší garáž v Náchodě, Za 
Přádelnou (pod sídlištěm Branka) pro 
1-4 os. nebo dodávk. auta - cca 11.9x7,6 
m (možno i jednotlivě), vstup 2x el.vrata. 
Možnost + vytápění a sociální zařízení. 
Nájemné za celek 4000,-Kč. TEL.:608 90 
30 70
* Prodám ve Velkém Dřevíči větší polo-
roubenou chalupu s udržovanou, oploce-
nou zahradou 750 m2. TEL.:608 245 634
* Prodám provozní objekt v blízkosti 
centra v Náchodě po celkové rekonstrukci 
1996. 1.NP: 2 prodejny s výlohami (28 a 20 
m2), 2x sklad (dílna) 25 a 16 m2), šatna, WC, 
úklid, 2.NP: 5 x kancelář (30, 31, 11, 23 a 22 
m2), WC, komora. Topení plyn (možno tep-
lárna). Cena k jednání 3,6 mil. Kč. Info na 
777 040 466 nebo objektnachod@email.cz
* Pronajmu velkoplošnou kancelář s mož-
ností rozdělení, 120 m2, vlastní kuchyňka a 
soc. zařízení se sprchou. Tel. 776 622 776
* Prodám stodolu v Horní Radechové na 
staveb.parcele cca 2000 m3, TEL.:608 283 
921

* Pronajmu nebytové prostory - 2 
místnosti, 53 m2, v Červeném Kostelci, 
Sokolské ul., vhodné pro obchod, podni-
kání. TEL.:721 949 453

* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od 
Náchoda, menší opravy nevadí. TEL.:608 
245 634

KOUPĚ
* Koupím shrnovací dveře - výška 
cca 195 cm, šířka cca 65 cm, i starší. 
TEL.:604 437 128
* Koupím starý nábytek i z chromova-
ných trubek + bytové doplňky v jakém-
koli stavu. TEL.:608 959 732
* Koupím litinové zábradlí, kované 
brány, ploty, pískovcovou a půdní dlaž-
bu. TEL.:605 737 001
* Koupím půdní a pískovcovou dlaž-
bu, kované ploty a brány a písk. koryta. 
TEL.:608 959 732
* Koupím housle, basu, violu, hračky, 
hodiny, betlém, lustr... TEL.:776 139 
418

PRODEJ
* Prodám lednici 130 l s mrazící schrán-
kou. TEL.:607 771 697 
* Prodám masážní vanu HERA (Vag-
nerplast), 180x80, málo používaná, lev-
ně - cena dohodou. Tel. 736 500 029

* Prodám vykrmené vepře ve váze cca 120 
kg, cena dohodou. Tel. 491 424 754, 723 017 
171
* Prodám kočár zn. HOCO DIAMOND, 
trojkombinace, nafuk. kola, vyndavací 
vanička, fusak, přidám slídu, barva béžovo-
zelená. Používaný 6 měs. Záruka do 1/09, 
cena 4.900,-. Tel. 603 465 819
* Prodám rotoped, cena 580 Kč, Hronov. 
Tel: 731 486 555

* Prodám plastové SUDY 120l (šroub. 
víko, mezivíko)- 200Kč/ks a plastové 
ŘEZNICKÉ BEDNY 50l (víko) - 100Kč/
ks. Vhodné pro potrav. výrobu, vinaře, 
zahrádkáře. Volejte na 603 878 537.

* Prodám králikárny 4-6-9 kotců, nové, 
cena 600 Kč za kotec, psí boudy zateplené 
i nezateplené cena od 1000 Kč, psí kotce r. 
2x3x2 m, cena 10.000 Kč, zahradní sedací 
soupravy od 2000 Kč, sedací soupravy pro 
restaurace - stůl spojený s lavicemi 2500 Kč, 
patrové postele bez matrací nové, cena 3000 
Kč. Tel. 776 042 090

KOUPĚ

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohledů, případně vykoupím. 
Kupuji řády, odznaky a vyznamenání. 
Tel. 491 428 728, 602 735 593

RŮZNÉ

* K dlouhodobému pronájmu nabízíme 
garáž v blízkosti centra města Náchoda. Tel.: 
603 256 422
* Nabrousím řetěz na motorovou řetězovou 
pilu. Přesná úprava omezovačů strojovým 
broušením. Cena 20 Kč. Tel. 724 11 58 55
* Pronajmu garáž v Náchodě, 10 min. od 
centra, tel. 777 343 288
* Hledám spolubydlícího do Egypta, 
vysvětlím ústně. Dále spolubydlícícho do 
Chorvatska, také vysvětlím ústně. Volejte na 
mobil 722 554 693
* Pronájem nebytových skladovacích pro-
stor v Hronově - blízko centra. Volejte 602 
437 149
* Nabízím hlídání dětí, péči o seniory a 
nemocné osoby. Praxi s dětmi i seniory mám. 
Vlastním osvědčení všeobecná sanitářka a 
osobní asistentka. Pouze víkendy. Mobil:737 
088 899
* Vyklidím Vaši půdu a za staré věci dobře 
zaplatím. Tel. 776 139 418, 777 005 139

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* 28letá žena SŠ hledá uplatnění jako asi-
stentka-sekretářka, fakturantka apod. na 
HPP, praxe v oboru, spolehlivá, PC-Word, 
Excel, Outlook, Internet, ŘP sk.B, část. AJ. 
Náchodsko, Tel.: 732 428 824
* Přijmeme 3 spolehlivé a pracovité lidi, 
možnost HPP i přivýdělku, 10 - 15 tis.Kč 
měsíčně. TEL.:739 432 479
* Přivýdělek po celý rok 4-15.000,-Kč, po 
dohodě lze pracovat i na HČ. TEL.:603 731 
609, www.novaprace.com

AUTO - MOTO

* PRODÁM: DAEWOO TICO, 5dveř. 
hatchback, RV 1996, 147 000 km, modré, 
CENA: 22 000 Kč. Nehavarované, pravidel-
ně servisováno, servisní knížka, letní i zimní 
pneu, baterie srpen 2007, spotřeba 4,3 l/100 
km. Motoricky v dobrém stavu, drobné nedo-
statky (cca 3000 Kč), Tel.: 602 445 162
* Prodám CITROËN SAXO 1.1 i, 
r.v.29.12.96, 5ti dvéř., L výbava, servo, čer-
vený, 114 tis.km, výborný stav, 64 tis.Kč. 
TEL.:776 568 021
* Prodám PEUGEOT 106 1.0 i, r.v.97, 5ti 
dveř., modrý, 67 tis.km, servisní knížka, 
výborný stav, po STK a em., 72 tis.Kč. 
TEL.:777 104 584

Hledám šikovné  

    od jara 2008

Práce v úkolu na 

ŽL, možnost 

dobrých 

výdělků.

Tel. 603 362 982

ZEDNÍKY - 
SPOLUPRACOVNÍKY 

PRO PRÁCI 
S KAMENEM

Nebankovní půjčky
pro zaměstnance, 

pro matky na MD, důchodce

BEZ POPLATKU!
Tel. 608 434 885

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Komenského 29, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 724 869 259

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

Nový RD ve Slavoňově u Nové Města n/Met.
Velmi pěkný RD (5+1) kolaud.v r. 2005-v nové 
zástavbě na okraji obce. Půdní prostor s možností 
vestavby.Podlah.topení-kuchyň,koupelna.
Pozemek: 1.288m2      Cena: 3.100.000,-Kč

RD v Dobřanech v Orlických horách
 RD (7obyt.místností) s možností dvoug.užívání 
(2vchody).V r.2000 částečná rekonstrukce.Veř.
vodovod,kan.-žumpa,topení-akumulační+TP.
Pozemek: 327m2         Cena: 890.000,-Kč

RD v Polici nad Metují
Přízemní,částečně podsklepený dům poblíž 
náměstí.V přízemí-3 pokoje,kuchyň,soc.zařízení.
Půdní prostor vhodný na vestavbu.
Pozemek: 359m2     Cena: informace v RK

PRONAJMU 
PROSTOR

 v zavedeném 
salonu

v NÁCHODĚ naproti Kinu Vesmír.
Vhodný pro masérské služby apod.

TEL.:603 194 192

* Prodám FORD ESCORT 1.6 combi, 
66 kW,r.v.94, RS úprava, tm.šedá metal., 
šíbr, Alu kola 15´ + zimní sada 14´, hagu-
sy, ofuky, naj.138 tis.km, podzim 07 - GO 
karoserie + nástřik spodku a dutin, velmi 
udržovaný, dobrý stav, cena 39 tis.Kč. 
TEL.: 774 989 106                                  
* Prodám ŠKODA FORMAN 135 
r.v.93, naj.182 tis.km, STK 09/2009, 
závěs, zahrádka, mlhovky, sada letních 
pneu na discích a sněh.řetězy. Cena 17 
tic.Kč, při rychlém jednání sleva. TEL.: 
604 274 407 Náchoda
* Prodám Peugeot 406, AL - kola, ABS, 
naj. 94 000 km, r.v. 96, modrá met., II. 
majitel, výborný stav, cena 75 tis.Kč, tel. 
724 602 228
* Prodám Opel Vectra, 1.6 - 16 V, r.v.96, 
koupeno v ČR, servis knížka, garážova-
né, stříbrná metal., v el.,originál střešní 
okno, tažné, sada zimních a letních pneu 
DUNLOP na elektronech ENZO, nepo-
škoz., nutno vidět! cena 78 tis. Kč, doho-
da jistá, rodin. důvody, tel. 776 163 472                  

Prodám nově postavenou restauraci v 
Broumově, kolaudace v r.2000 včetně 
kompletně zařízené kuchyně. Kapaci-
ta v rest.50 míst + letní terasa 25 míst. 
Zastavěná plocha 186 m2 + garáže a 
parkoviště. Objekt lze využít i k jiným 
komerčním účelům. Možnost přikoupe-
ní DB 3+1 na sídl.Spořilov - 200 m od 
restaurace. Byt je po rekonstrukci, zděné 
jádro atd. TEL.:739 637 400     

ÚVĚRY, PŮJČKY
nebankovní sektor

již od 10.000
pro zaměstnané, důchodce, 

ženy na MD

BEZ POPLATKŮ
tel: 724 901 627



STŘECHY
provedeme práce:

* pokrývačské * klempířské 
* malby a nátěry * zednické 
* tesařské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Neplaťte víc 
než 
musíte!

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

nabízí

MALOOBCHODNÍ 
PRODEJ

špičkové vlasové kosmetiky, technických
pomůcek - fény, kartáče, hřebeny

Od 1.1.2008 zahájen prodej

VLASOVÝCH PARUK A 
PŘÍČESŮ

vysoká kvalita, módní trendy
(vhodné i pro zdravotně postižené)

Možnost vyzkoušení paruk a příčesů 
na prodejně v Náchodě, Volovnice 300

Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný

Volovnice 300, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 702, www.drobny.cz

Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný

Volovnice 300, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 702, www.drobny.cz

přijme do trvalého pracovního poměru pro provozovnu v Náchodě

PRODAVAČE - 
ROZVOZCE ZBOŽÍ

Požadavky: 
 řidičský průkaz sk. B  fl exibilita

 vysoké pracovní nasazení  věk do 35 let výhodou
Nástup možný ihned

Životopis zasílejte na e-mail: drobny@drobny.cz  

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

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Náchod - pronájem bytu 2+kk na sídlišti u nemocnice, s  výtahem. ......................4 000,-Kč/měs. + služby
Česká Skalice - byt 3+1 v os. vl. v původním stavu bez úprav, volný po dohodě.................1.350 000,-Kč
Červený Kostelec - pronájem dvou prostorů s výlohami ke komerčnímu využití ................... INFO V RK
Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zděnou prostornou kůlnou v okrajové části ............2.350 000,-Kč
Náchod - pronájem nadstand. bytu 2+1 s balkónem v centru, podl. pl. 67,45m2 ................. 5 090,-Kč/měs.
Náchod - RD 4+1+ 2 půdní pokoje 4 km od Náchoda se zahradou, uvnitř po rekonstr .......2.299 000,-Kč
Náchod - pronájem moderní kanceláře(2místnosti)na Kamenici,pl. 54,4m2 ........7 560,-Kč/měs.vč. služeb
Náchod - Kramolna - udržovaný ŘRD 4+1+jídelna s garáží a zahradou, plyn. topení .........2.550 000,-Kč
Bezděkov n/Met. - družstevní byt 3+1 ve zděném domě, v 1.NP, balkón, plocha 73m2 ......1.060 000,-Kč
Machov - udržovaná stylová poloroubená chalupa 4+1 v CHKO Broumovsko ....................1.490 000,-Kč
Nové Město n/Met. - pronájem nově zrekonstruovaných bytů 1+kk, podl. pl. 30m2 .......... 3 600,-Kč/měs.
Náchod - pronájem rod. domu 3+1 se zahradou .....................nájem 7 000,- Kč/měs.+inkaso+20tis. záloha
Nové Město n./Met. - byt 3+1 v os. vl. v 3. patře s balkónem, ihned volný ..........................1.390 000,-Kč
Česká Skalice - RD k rekonstrukci s možností 2 byt. jednotek 5+ 1 a zahradou ..................1.060 000,-Kč
Běstviny u Nového Města n/Met. - chalupa se zahradou, pěkné klidné místo ........................750 000,-Kč
Jizbice -   pozemky určené k zastavění a ostatní pozemky o různých výměrách ....................INFO  V  RK
Náchod - DB 3+1 s balkónem za Penny Marketem v 2. patře s  výtahem, okna od cesty .....INFO  V  RK
Náchod - prodej nových bytů 3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zděném domě, pl. 81,53m2 ..... INFO V RK
Bohuslavice n/Met. - kamenný domek 2+1 k rekonstr. se zahradou 886m2 .............................550 000,-Kč
Nové Město n/Met.-  stavební pozemek  1 012m2 okraji obce s  dřevěnou chatkou ................645 000,-Kč

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem 

BOBCAT.

Nakládání a 

rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

TEL.:602 145 222 
 

 opravy havarovaných vozidel na rovnacím rámu

 opravy i silně zkorodovaných karoserií

 nástřik spodků a dutin vozidel

 renovace veteránů, svářečské práce CO
2

 výměny olejů, provozních náplní, rozvodových sad, 

tlumičů pérování a výfuků

 opravy podvozkových částí brzdových soustav

 prodej náhradních dílů 

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725 

MECHANICKÉ OPRAVY

JAN ŠEVČÍK
776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

AUTODÍLNA ŠEVČÍK 
PROVODOV

mechanické a klempířské 
opravy vozidel

Truhlářské 
práce
Milan Antoš
Nová 1865, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 365, 606 539 864

Výroba 
kuchyní, 

bytového a 
kancelářského 

nábytku 

Firma LH Technik s.r.o., Lhota 261 Červený Kostelec
pro provozovnu v Batňovicích  hledá pracovníky na pozici:

SVÁŘEČSVÁŘEČ
Požadujeme:

Platný svářečský průkaz metoda MIG,MAG, další metody výhodou.

dále  pak na pozici:

OBRÁBĚČ KOVŮOBRÁBĚČ KOVŮ
Praxe ve strojírenské výrobě výhodou.

Nabízíme:
Práci v dynamicky se rozvíjející společnosti, odpovídající fi nanční ohodnocení,

5 týdnů placené dovolené.

Nástup možný ihned
Další informace poskytne Stanislav Hofmann, tel. 499 828 263, 602 827 859

E-mail:stanislav.hofmann@lh-technik.com

* 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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

UPC Direct
CS LINK - Gital LINK (nově TV NOVA)
České a slovenské TV programy v digitálu
provádíme ZDARMA návrhy a projekty na

* rekonstrukce STA
* rekonstrukce uzlových stanic
* rekonstrukce rozvodů pro příjem
   digitálního vysílání (satelitní - pozemské)
* TV antén, satelitů, EZS, kamerových,
   televizních a radiových systémů

prodej, montáž satelitních komponentů profi značek, 
servis digitální měřící technikou autorizace ČR

TELKABEL CR, s.r.o.             Více informací na telef.:
Českých Bratří 89                  491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)                                       604 264 708
547 01 Náchod      e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-Čt  9-11, 12-16:30, Pá  14:30-16:30
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   Vaše společenství vlastníků je společenstvím 
lidí, kteří plní své závazky. Může se však 
stát, že vaše klidné soužití bude narušeno 
nedodržováním domovního řádu, neplacením 
úhrad za užívání bytu. Nabízíme vedení soud-
ních sporů s neplatiči či soudních sporů vy-
plývajících z nedodržování domovního řádu. 
Tyto právní úkony dokážeme řešit rychle a 
efektivně. VY budete bydlet, MY se o VÁS     

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Komerční asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 
redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemně: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, IČO: 16803175  * Zlom a osvit: 
UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kněžnou * Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č.j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK ČR E 11970. 
e-mail: echo@aremic.cz * http://www.aremic.cz/echo, www.nachodsko.cz/echo

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

www.doplnek.com
„HLÁSEK, „HLÁSEK, 
MOCNÝ MOCNÝ 

TO HLAS“TO HLAS“
   Do roku 2008 vstupuje Dobruška s novým 
Mateřským centrem Hlásek o.s., které bylo 
založeno při tamní dobrušské farnosti. Navzdo-
ry svému názvu chce být centrum Hlásek „sil-
ným hlasem dětí“... I když je svými zakladateli 
orientováno v souladu s křesťanskými tradice-
mi, je otevřeno i dětem a rodičům bez vyznání, 
či jiného vyznání.                                          (r)

O RAKETÁCH 
ZADARMO?

   Chcete se dozvědět více o problematice proti-
raketové obrany ČR a umístění tolik diskutované 
radiolokační stanice na našem území? Nemusíte 
ani zapínat televizi... Městské úřady obdržely 
informační brožury a DVD přímo od vládního 
koordinátora pro komunikaci programu protirake-
tové obrany. Například jaroměřská radnice infor-
muje, že brožura je občanům k dipozici (rozuměj 
zdarma) na podatelně tamního městského úřadu. O 
brožuru či DVD si můžete napsat i přímo na úřad 
vlády. Uvedené materiály vám dokonce pošlou 
zdarma i na základě objednávky formou SMS... 
Ve tvaru: jméno, ulice, PSČ, město, BROZURA 
(nebo DVD) na číslo 720 002 345.

Babacup se rozjel volejbalem
  Již 4. ročník sportovního víceboje BABACUP odstartoval tradičním turnajem ve volejbale. Tým 
Hotelu Hynek uspořádal tuto disciplínu v tělocvičně Jiráskova gymnázia a k vidění byla celá řada 
kvalitních výkonů, často ve zcela vyrovnaných utkáních. Několikrát byl zápas doveden až do zkrá-

cené hry třetího setu. Dramatický duel sehrál 
právě Hotel Hynek s hráčkami Integrafu. Pořá-
dajícímu družstvu se bohužel štěstí vyhýbalo. 
Volejbalistky tohoto týmu dvakrát prohrály 
po vyrovnaném a urputném boji 2:1- právě se 
zmíněným Integrafem a Eliškami - nakonec 
tak obsadily 3. místo. Vítězem celého turnaje 
se stal neporažený Integraf a na 2.místě skon-
čily Elišky, přestože byly oslabeny o zraněnou 
Ditu Jaklovou.
      Vyzvednout je třeba výkony některých 
volejbalistek. Velmi platnou hráčkou byla 
Andrea Matysková st. a důrazností na síti vyni-
kala Nikola Klemmová.
      Na turnaji se představilo „nové“ družstvo 
SVC, které zaznamenalo nejvíce změn na své 
soupisce. V úvodní disciplíně sice obsadilo až 
5. místo, přesto důvod k oslavě byl velký. Ve 
12 hodin se totiž bývalé člence tohoto týmu, 
Romaně Cinkové, narodila dcerka Dorotka. 
Blahopřejeme.
    Další disciplínou by měly být běžky 17.2. 
Doufejme, že sněhové podmínky budou pří-
znivější než jaké na horách vládly v loňském 
roce.                                          Text a foto: PU

Profesional solárium      

Michaela Klímová, Náchod - výjezd z náměstí
REZERVACE  775 066 055
 po - pá 8 - 19  so 9 - 11

 velký výběr solární kosmetiky

 2x horizontální solárium, 1x vertikální solárium

 ceny s permanentky již od 4,-Kč/min.

 prodej italského spodního prádla, luxusní noční 

košilky, dámské a pánské prádlo Fila, LOVABLE

 bižuterie, dárkové šeky, permanentky, silonky

!! NOVÉ TRUBICE NA VŠECH SOLÁRIÍCH !!

Piškvorkiáda na Komendě
   Na naší základní škole v Komenského ulici v Náchodě jsme ve spolupráci s žákovskou 
radou uspořádali pro žáky 2. stupně turnaj v piškvorkách. Do soutěže se přihlásilo cel-
kem 92 žáků, které jsme rozdělili do kategorií 6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy. Základní kolo 
hráči odehráli během měsíce listopadu v nalosovaných skupinách, ze kterých postoupili 
vítězové skupin do dalších kol. Ta se odehrála vyřazovacím způsobem, když pak do fi nále 
postoupili čtyři hráči z každé kategorie. Závěrečné kolo se uskutečnilo 7. 1. 2008.
  Vítězem kategorie 8. - 9. třídy se stal Václav Forman z 9. D. Další místa obsadili Lukáš 
Krunčík z 9. D, Lukáš Vašíček z 8. D a Zbyněk Škoda z 9. D
  V kategorii 6. - 7. třídy vyhrál Petr Resl ze 7. A, na druhém místě se umístil Daniel 
Ryšavý ze 7. B na dalších pak Petra Honzerová z 6. C a David Mach ze 7. A  Všichni  
účastníci fi nále byli odměněni drobnými cenami a diplomem.  Tento ročník byl první a 
doufáme, že nebyl poslední.
Turnaj se těšil velkému zájmu žáků, a proto bychom chtěli tento turnaj pořádat i v násle-
dujících letech.               Mgr. Lenka Malá

DĚTSKÝ SECOND HAND z ANGLIE

VYDRÝSEK
NÁCHOD, v ulici Purkyňova 561

- vedle dětsk.střediska

* dětské oblečení 
všech věk.kategorií

* dospělé, outlet next
* přijímáme do komis. prodeje 

kočárky
PO-PÁ   8-12  13-17

Swing Sextet Emericha Drtiny 
zahajuje svoje letošní produkce 
v kavárně hotelu Beránek v Náchodě 

s hostujícími jazzmany,

vystoupením dne 
1.února od 19 hodin, 

za účasti člena orchestru

Gustava Broma trombonisty 

Mojmíra Bártka.

 Vstupné 50 Kč, předprodej místenek 

v recepci hotelu.    

Náchod včera a dnesNáchod včera a dnes
 „Malá ale útulná Galerie PEKO v Riegrově 
ulici v Náchodě je od podzimu roku 2006 mís-
tem, kde náš fotoklub pravidelně pořádá (nejen) 
fotografi cké výstavy. Jeden z našich klubových 
projektů je s tímto místem již dokonale spojen, 
jde o dlouhodobý fotografi cký projekt který jsme 
nazvali „Náchod včera a dnes“. K historickým 
fotografi ím našeho města pořizujeme současné 
záběry z obdobných míst a dokumentujeme tím 
proměny nejenom města Náchoda ale i blízkého 
okolí. Tyto fotografi e pak prezentujeme veřej-
nosti v již zmíněné Galerii PEKO.    V pátek 18. 
ledna 2008 jsme zde slavnostní vernisáží zahájili 
další výstavu, kterou veřejnosti představujeme 
již třetí dvacítku dvojic obsahující staré a nové 
fotografi e. Na vystavených fotografi ích se podí-
lelo, jak při úvodním slovu řekl fotograf Roman 
Unger, 6 členů fotoklubu: Pavel Berák, Jana 
Čížková, Miroslav Dušánek, Miroslav Kolátor, 
Petr Šulc a Roman Unger. Na vernisáži byla opět 
dobrá nálada, a to nejen díky přátelům z polské 
Kudowy, ale především díky náchodské kapele 

KLAPETO která zajistila svými písněmi hudební doprovod.
   Roman Unger na vernisáži dále ocenil zapojení Regionálního muzea v Náchodě do našeho projektu, 
ve spolupráci s muzeem připravujeme další výstavu která proběhne v letních měsících tohoto roku.
   Výstava bude v galerii PEKO vystavena do poloviny března letošního roku. Informace o všech akcích 
Fotoklubu Náchod na webu: www.fotoklub-nachod.wz.cz               Za Fotoklub Náchod Petr ŠULC      


