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   Lesní křižovatka na linii Zábrodí - Tru-
bějov na Červenokostelecku je místem 
nevyjasněného zločinu. Udál se v roce 
1926 a jeho obětí se stala sedmnáctiletá 
Růžena Červená.
Znásilněna a zavražděna... Jeden z hlav-
ních podezřelých se později vystěhoval 
do Kanady a vinu se nepodařilo jasně 
prokázat.
Traduje se, že v 70. letech minulého sto-
letí se k vraždě doznal jeden funkcionář 
KSČ z Červeného Kostelce. Pravdu zná 
asi jen ono smutné lesní zakoutí...      (r)             

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

 
NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Přihlášky telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 
603 493 780), e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.
cz), nebo se přijďte podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

OBČANSKÉ PŮJČKY
50 až 200 tis.

 nízké splátky
 BEZ POPLATKU PŘEDEM
 půjčky z nebankovních zdrojů
 fi nance i pro klienty v registrech
100 tis. ....... již od 1.449 Kč/měs.
200 tis. ....... již od 2.667 Kč/měs.

Žádost vyřídíte během několika minut na tel.:

733 713 326
733 713 327

Zprostředkování půjček a jiných fi n. produktů

   Dne 22. ledna bylo ofi ciálně zprovozně-
no Nezávislé internetové diskuzní fórum v 
Teplicích nad Metují. Najdete jej na webové 
adrese www.forumteplice.cz        

VIRTUÁLNÍ 
DISKUZE

ZÁHADNÁ 
VRAŽDA

 Při letošní Tříkrálové sbírce 2010 se za 
oblast, jenž v rámci této sbírky spadá pod 
Farní charitu Náchod, díky ochotným dob-
rovolníkům a dětem, kteří vyšli jako tři 

králové s koledou do ulic a díky všem štědrým dárcům podařilo vybrat 
celkovou částku: 653.088,-Kč.
   Jedná se o oblast, do které náleží: Bezděkov, Borová, Božanov, Brou-
mov, Česká Čermná, Česká Skalice + 15 okolních obcí, Heřmánkovi-
ce, Hořičky, Hronov, Chlistov, Jizbice, Křinice, Křižanov, Libňatov, 
Lipí, Machov, Martínkovice, Mečov, Mezilečí, Meziměstí, Náchod, 
Nový Dvůr, Nový Hrádek,Police nad Metují, Sněžné, Suchý Důl, Svět-
lá, Teplice nad Metují, Velká Jesenice, Velké Poříčí, Velký Třebešov, 

Vernéřovice, Žernova blízké okolí těchto měst a obcí.  DOBROVOLNÍ 
ÚČASTNÍCI A PODPORA - celkem téměř 459 „králů“, 153 dospělých 
vedoucích skupinek; množství dobrovolných asistentů v  jednotlivých 
oblastech, kteří vyhledali vedoucí skupinek a dětské koledníky, připravili 
pohoštění a bez jejichž obětavé práce by nebylo možné tuto velkou akci 
zrealizovat.
DÁRCI - kterým děkujeme za jejich štědrost a solidaritu. Často také ocenili 
snahu koledníků svojí vlídností, nějakou sladkostí nebo pozváním na čaj.

FARNÍ CHARITA NÁCHOD DĚKUJE VŠEM, 
KDO SE NA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2010 PODÍLELI

   Věříme, že i v roce 2011, se najde hodně lidí, kterým není lhostejný 
osud nemocných, starých, opuštěných a všech, kteří se bez naší pomoci 
neobejdou.

Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod,
www.charitanachod.cz                        

PoděkováníPoděkování

ZEMĚTŘESENÍ CEN
OLYMPIJSKÉ SLEVY

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
  LIKVIDACE ZÁSOB

DRUHÁ VLNA SLEV

„NA LYŽE? 
NA PANSKOU!“

„SURFOVÁNÍ 
MEZI VLOČKAMI“

   Lyžovat můžete o víkendu jet do Krkonoš, 
do Alp nebo na Panskou stráň v obci Nový 
Hrádek. Sjezdovka je nyní otevřena o víken-
dech či prázdninách od 9 - do 17 hodin (celý 
areálek je v provozu od 3. ledna do 7. dub-
na).                                                                  (r)   

   Ty správné informace o množství sněhu, 
zimních sportech a dalších zimních aktivitách 
najdete na adrese http://skicentrum.sportpro-
fi .cz Znalci vědí, že maximum informací zde 
tvoří data vztažená k lyžování ve středisku 
Deštné v Orlických horách.                                   (r) 

SLEVA 9%

Velkoprodejna 

NÁBYTKU
kuchyňská studia BUCUR s.r.o.

Výročí 18 let na českém trhu

Platí od 1.2. do 28. 2. 2010.
Sleva bude poskytnuta na objednané zboží 

při předložení tohoto inzerátu nebo kuponu,  
který naleznete na www.bucur-nabytek.cz

Pozor akce!
Na vybrané typy zboží DVD ZDARMA.

BUCUR s.r.o., Příkopy 1831, 547 01 Náchod-Plhov
Tel.: 491 422 516

sleva se netýká 
již zlevněného 

nebo akčního zboží

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

člen mezinárodní skupiny BN International, b.v.

vypisuje
výběrové řízení na pozici provozního technologa

požadujeme
  VŠ vzdělání textilního směru, zaměření na textilní chemii

a úpravárenství
  případně SŠ vzdělání chemického nebo textilního směru

s praxí
  aktivní znalost AJ nebo NJ 

  znalost práce na PC – MS Offi ce
  řidičský  průkaz  „B“ – aktivní řidič
  pracovitost, fl exibilita, spolehlivost
  schopnost práce v kolektivu

nabízíme
  po zapracování smlouvu na dobu neurčitou

Písemné nabídky s profesními životopisy zasílejtePísemné nabídky s profesními životopisy zasílejte
na e-mail: personal@platex.czna e-mail: personal@platex.cz

přední světový výrobce knihařských pláten 
a podkladových tkanin pro smirková plátna



PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ODSTRAŇTE SNÍH ZE SVÉ STŘECHY

   Sněžením komplikuje nejen situace na silnicích, ale sníh sebou přináší i riziko 
kolapsu střech a pádu sněhových převisů a rampouchů na chodníky. Je proto 
důležité odstraňovat sníh ze střech a likvidovat nebezpečné sněhové převisy a 
rampouchy, které mohou svým pádem hrozit kolem jdoucí osoby nebo majetek.
Pokud to nejde, tak je potřeba rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo 
ohradit.
   Není od věci si připomenout, že za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpeč-
ný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají 
zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy 
a majetek dalších osob. Měli by si všímat stavu střešních konstrukcí a průběžně 
vyhodnocovat, zda zatížení způsobené vrstvou sněhu na jejich objektu nepřekra-
čuje rizikové hodnoty. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, 
aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolem jdoucí 
lidi nebo majetek. V případě pochybností o stavu konstrukce stavby by měl její 
majitel či provozovatel bez odkladu informovat příslušný stavební úřad popř. 
obecní úřad, který může k posouzení stavu střech povolat statika. Pro zjištění 
skutečného stavu konstrukce objektu je také možné kontaktovat projektanta a 
zhotovitele stavby, kteří mohou pomoci stavbu zkontrolovat a v případě potřeby 
navrhnou vhodná opatření.
Při odstraňování sněhu ze střech je třeba postupovat maximálně opatrně, aby 
ti co jsou na střeše z ní nespadli nebo se neprobořili. Dobré je i zvolit vhod-
nou taktiku - sníh odstraňovat rovnoměrně, nenahrnovat ho na jedno místo, ze 
sedlových střech odstraňovat sníh symetricky z obou střešních ploch - nejlépe 
současně! Je potřeba také dávat pozor při shazování sněhu ze střech do okolí, aby 
zbytečně nedošlo ke zranění chodců či přihlížejících nebo škodám na majetku.
Hasiči sníh ze střech soukromých objektů neodklízejí, je odpovědností majitelů, 
aby si na tuto službu včas objednali soukromou fi rmu. Hasiči jsou určeni k zá-
chranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy 
životy, zdraví popř. majetek občanů.

Oldřich Přibyl

Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky  .........................................................1 590 000,-Kč
Zděný byt 2+1, klidné prostředí v centru Náchoda  ..................................................................................798 000,-Kč
Větší rodinný dům s pergolou a garáží v klidné části Rtyně v Podkrkonoší  ..........................................1 490 000,-Kč
Byt 2+kk v osobním vlastnictví s výhledem na staré náměstí Josefova  ......................................................470 000,-Kč
Pronájem skladovacích prostor v Novém Městě nad Metují cca 120 m2  .......................................... 7 500,-Kč/měs.

Rodinná vila s bazénem Česká Skalice
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části města na Žižkově 
kopci, 400m od náměstí. Nemovitost zaujme J-Z orientací a panoramatickým výhle-
dem. Díky novému obchvatu města je Česká Skalice symbiózou mezi bydlením ve městě 
a klidným prostředím bez vlivů nadměrné dopravy. Disp: 2 bytové jednotky 2x 3+1 (2x 
WC i koupelna), veranda, půda, pergola. Nové odpady, elektřina a vodovod,vytápění na 
el.+TP. HUP u domu, pozemek  841 m2.   Cena: 3 350 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

  Přesně před čtyřmi stoletími měla Police 
nad Metují 168 domů.
Za necelých dvacet let jich bylo obydlených 
pouze 63. Rokem 1620 totiž začalo pro Poli-
ci nad Metují poněkud hororové období, ve 
kterém nechyběla rozsáhlá epidemie moru, 
které zde podlehlo skoro 400 lidí. I v osví-
ceném 19. století si poličtí vytrpěli své: Epi-
demie cholery zde zahubila 214 osob.      (r) 

   Obec Martínkovice na Broumovsku má 
ve své kronice smutnou kapitolu, kdy v její 
blízkosti v době I. světové války existoval 
zajatecký tábor. Jeho branami prošly desít-
ky tisic zajatců různých národností, zejména 
pak Srbů. Pro téměř tři tisíce zajatců se staly 
Martínkovice i hrobem.                            (r)

MOROVÁ MOROVÁ 
RÁNARÁNA

TEMNÁ TEMNÁ 
HISTORIEHISTORIE

 TALÍŘ VE ZNAMENÍ 
PALAČINEK

Pro štěstí obracejte palačinky!Pro štěstí obracejte palačinky!
 Po celý loňský rok se čtenáři ECHA setkávali nejprve se stálou rubrikou o gastronomii 
zemí Evropské unie pod názvem Hvězdy na talíři, která se od října věnovala specialitám 
českých regionů. I letos se můžete těšit na další lahůdky.
Každý měsíc se v gastronomickém horoskopu dovíte, jaké pokrmy lahodí kterému znamení, 
i oblíbené pokrmy známých osobností. Dále vás bude v každém čísle čekat inspirace na 
inovace v jídelníčku i v oblasti stolničení, získáte spoustu zajímavých informací z historie 
i současných moderních trendů v gastronomii. Nejprve si „posvítíme“ na různorodost ele-
gantních i vydatných palačinek, které připomínají svým tvarem a barvou slunce. A právě 
toho máme na konci ledna poskrovnu. Kde se vůbec vzal jejich název? A s jakými varian-
tami palačinek se můžeme v různých kuchyních světa setkat? To se dozvíte v následujících 
řádcích i na webových stránkách ECHA. České slovo palačinka pochází z maďarského 
palacsinta, to zase z rumunského placinta (zákusek, koláč), jehož základem je latinské slovo 
řeckého původu placenta, které znamenalo nejen plodové lůžko, ale i plochý koláč. Toto 
slovo najdeme také ve většině dalších slovanských jazyků. Pravým palačinkovým náro-
dem jsou ovšem Francouzi. Francouzské palačinky (crepes) o průměru kolem 30 cm jsou 
tenoučké, opékají se po jedné straně bez oleje a skládají do trojúhelníku. Můžete si vybrat, 
zda si dáte jen pocukrovanou, či třeba s javorovým sirupem, likérem z jedlých kaštanů, 
koňakem, marmeládou, nugetou, nebo s hořkou čokoládou. Typickou francouzskou a bel-
gickou specialitou jsou Crepes Suzette s jemně nastrouhanou pomerančovou kůrou a liké-
rem. Ve Francii jsou tradičně podávány 2. února na svátek Panny Marie. Dnes se tento den 
spíše stal Dnem Crepes. Například se věří, že když dokážete bez úhony obrátit palačinku 
ve vzduchu vyhozením z pánve, kterou držíte v levé ruce, budete mít v příslušném roce 
štěstí a jistě zbohatnete. Zkusíte tedy také přivolat sluníčko palačinkou na talíři? Tak tedy 
neváhejte, můžete pár dnů trénovat! Recepty ke každému publikovanému článku najdete po 
celý rok na webu ECHA.

Text připravují žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, 
Hronov, s. r. o.

Tento text měl vyjít již v prvním letošním čísle ECHA ale díky „tiskařskému šotku“ byl 
místo něho zveřejněn článek z konce roku 2009. Čtenářům i autorům příspěvku se omlou-
váme.                                                                                                                                 (red)   

SKVĚLÉ NÁPOJE  
aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

Punče jsou obdobou horkého vína. Tyto oblíbené nápoje můžeme pít jak horké, tak i studené. 
Punč se k nám dostal koncem 17. století z Indie. Jak jeho indické jméno „panča“ naznačuje, 
připravuje se z pěti složek. Původně to byly čaj, cukr, arak, víno a voda. K okořenění se pou-
žívala hlavně skořice a hřebíček.
    Dnes se k přípravě punče používá ovoce, ovocné šťávy, révové víno, lihoviny a koření. K 
výrobě si připravíme speciální terinu na punč nebo rendlík. Nápoj zahříváme pomalu, aby se 
dobře prohřál, zvláště máme-li jako přísadu kousky ovoce. Nesmí se však nikdy vařit!
    Vzniklou dobrotu servírujeme v punčových sklenicích s kovovou objímkou, které předem 
vypláchneme horkou vodou.
Vložíme-li před nalitím do sklenice lžičku, zabráníme prasknutí sklenice. Podáváme nejčas-
těji po jídle.
Vyzkoušejte s námi:

Havajský punč - horký
   Do rendlíku vložíme ananas nakrájený na menší kostky (může být i kompotovaný se šťá-
vou), 0,5 l vody, 0,5 l bílého vína, 8 kostek cukru, kousek citronové kůry, třešňová pálenka (asi
5 cl na jednu porci). Zahřejeme a poté ihned servírujeme.
Konzumujeme v  chladných dnech, neboť nás tento nápoj skvěle zahřeje a navíc potěší naše 
chuťové pohárky.

   Pohodu při sklence dobrého moku přejí Bc. Soňa Šrůtková a Mgr. Vlasta Drobná, 
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují    

Punč - horká a studená lahůdka

* 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

Otřesy na Haiti zaznamenány 
i v našem regionu

  Otřesy země, které zdevastovaly karibské Haiti byly zaznamenány i měřícími přístroji 
v našem regionu. Peklo, které začalo pod povrchem Haiti v hloubce 10 kilometrů neušlo 
pozornosti měřících přístrojům v Dobrušce. Haitské zemtřesení zachytila rovněž i stanice v 
Úpici.                                                                                                                                      (r)        

Karnevalové zboží
Půjčovna a prodejna dětských 

karnevalových kostýmů
Prodej ČÍNSKÝCH LÉTAJÍCÍCH LAMPIONŮ

PANET s.r.o., U Cihelny 634, 
547 01 Náchod, 
(výjezd na HK, „U Rybárny“), 
tel. 604 725 219  www.panetsro.cz

Pracovní doba 
PO-PÁ 6.00-14.00 hod., 
ÚT, ČT 14.00-16.00 hod.

(leden - únor)

Půjčujeme na celý víkend
Prodej karnevalového zboží

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od českých výrobců

MARCO
       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Nabízíme 

VÝROBNÍ A SKLADOVÉ VÝROBNÍ A SKLADOVÉ 
PROSTORYPROSTORY

k prodeji nebo pronájmu,
v průmyslové zóně 

Nového Eltonu 
v  Novém Městě n. M.

Info.: 774 000 524

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 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.

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

Ekonomické výhody jako rychlé ohřívání velkých místností a ekologicky 
šetrné využitkování zbytku dřeva jsou velkým trumfem. Vhodné do různých 
provozoven, ale možno používat i v obytných místnostech. Kamna jsou vy-
ráběna ve třech velikostech v ceně od 17000 Kč.

e-mail: kamnaker@seznam.cz 
TEL: 777 923 610



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

ANTIKA

NA ZEMI I V KOSMU

MUZEUM

„VELKOOBEC“

ZVONICE

„KAPLE LEBEK“

    Cestou na zimní lyžovačku se jen tak za-
stavit a obdivovat antické sochy. Fantazie? 
Nikoli! Stačí se vypravit do města Hostin-
né. Zde se v bývalém františkánském kos-
tele nachází unikátní sbírka kopií slavných 
antických soch.                                     (r)             

  Na období 18.- 20. května 2010 je v Úpici 
plánován již 31. ročník konference „Člo-
věk ve svém pozemském a kosmickém 
prostředí“.                                               (r)                       

 Cestou ve směru Náchod - Police nad Me-
tují narazíte na známé Muzeum Merkur. 
Cestu do hlubin duše legendární staveb-
nice nemusíte ovšem odkládat až na první 
duben, kdy se muzeum otevírá široké ve-
řejnosti. Pro skupinové prohlídky (mini-
málně 15 osob) je Muzeum Merkur otevře-
no i nyní. Info na www.merkurpolice.cz          

POZOR NA ŠTÍRY!
 V zimě sice takové varování zní poněkud 
zvláštně, nota bene v našich zeměpisných 
šířkách. Na druhé straně, i v naší přírodě
dokáží žít i poněkud exotické druhy. Rov-
něž chovatelům často něco uteče z akvá-
rií... V relativně nedávné době tak bylo v 
pražské Krči objeveno 12 exemplářů štíra 
kýlnatého, druhu, který se rovněž vysky-
toval v izolované populaci u Slapské pře-
hrady. Štíři na Náchodsku? Počkáme si, až 
roztaje sníh...                                            (r) 

   Projíždíte - li obcí Provodov - Šonov na 
Novoměstsku napadne vás možná, na jak 
velkém katastru se nachází. A opravdu, není 
to žádný drobeček, ale přímo velkoobec. Její 
vznik je datován rokem 1985, kdy se obce 
Provodov a Šonov sloučily v jedinou, která 
leží nyní na úctyhodném katastru 2250 hek-
tarů. Od roku 1999 má i vlastní znak: Břev-
no o 6-ti sucích pod zlatou hlavicí biskupské
berly.                                                           (r)

 Dřevěná polygonální zvonice ve Rtyni v 
Podkrkonoší je osazena trojicí zvonů. Díky 
své výšce 30 metrů, zachovalosti a staveb-
nímu provedení je zvonice považována za 
jednu z nejcenějších dřevěných staveb v naší 
zemi.                                                          (r)   

se nachází v obci Czermna v sousedním Pol-
sku. Kostnice je naplněna ostatky pocházejí-
cími z období Sedmileté války a Slezských 
válek. Většina kostí je tedy stará okolo 200 
let a patří vojákům z polských, českých, ra-
kouských a pruských oddílů.                     (r)            

Cyril Svoboda diskutoval 
o budoucnosti nemocnice
   V pondělí 25. ledna 2010 navštívil předseda KDU-ČSL JUDr. 
Cyril Svoboda Náchodsko. V doprovodu MUDr. Jiřího Veselého, 
předsedy zdravotního výboru Královéhradeckého kraje, si prohlé-
dl areál náchodské nemocnice. Diskutoval s ředitelem nemocnice 
Ing. Miroslavem Vávrou a náměstkem pro léčebnou péči prim. 
MUDr. Antonínem Housou o nutnosti časného zahájení rekon-
strukce nemocnice, jejíž celkové náklady jsou předpokládány v 
objemu 1,5 až 2 mld. korun. Díky této rekonstrukci by měla ne-
mocnice poskytovat i nadále komplexní péči pro širší region.
   „Nevyřešeným problémem zůstává fi nancování tohoto projektu. 
Vzhledem k jeho rozsahu se musíme pokusit získat prostředky i ze 
státního rozpočtu,“ dodává ke generelu MUDr. Jiří Veselý. 

JH

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.

                                   so  8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35



vestavěné skříně. K dospizici sklep, sušár-
na, společný dvůr. Klidná ul. 3 minuty od 
náměstí, nájem 3500,-Kč + režie. Kauce 12 
000,-Kč, pouze pro dvojici či jednotlivce. tel. 
777 595 888
* Prodám byt 4+1 v OV, v Náchodě - Plhově, 
jedná se o byt v přízemí, nutná rekonstrukce, 
tel. 604 437 128
* Prodám byt 1+1 předělaný na 2+kk v Ja-
roměři, v OV, v panel. domě, předělané zděné 
jádro, cena 790.000 Kč. tel. 777 038 022, RK 
nevolat.
* Prodám DB 1+kk v Náchodě, 3p., balkon, 
původní udržovaný, plastová okna, nízké pro-
vozní náklady, RK nevolat, 515.000,-, tel.: 
604 905 966
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Ná-
chodě, nájem 6000 vč.inkasa, vratná kauce 
10000,-, volné ihned! TEL.: 734 468 039
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.patře cihlového 
domu v Polici nad Metují. V ceně je byt. jed-
notka, spoluvl. podíl na společných částech 
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednot-
ce - prodejna v přízemí. Cena 770.000 Kč. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Náchodě vedle náměs-
tí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,-Kč 
+ inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-Kč + inkaso. 
Kauce 10 000,-Kč, velmi dobrý stav bytů, par-
kování vozidla zajištěno ve dvoře. TEL.:777 
152 750
* Pronajmeme byty v Hronově ul.Husova 
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování 
zajištěno a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-Kč 
+ inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-Kč + inkaso, 
byt 2+kk, 44 m2, 5100,-Kč + inkaso. Kauce 10 
000,-Kč. TEL.:777 152 750
* Koupím byt 1+1 (2+1, 3+1) kdekoliv v 
okrese Náchod. Tel. 739486402
* Pronajmu byt 1+1 a 2+kk v Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově, Halvíčkova 
ul.240, nájem 3000,-Kč + 500,-Kč inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 3+kk v Hronově, Havlíčko-
va ul.240, nájem 4000,-Kč + 500,-Kč inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchodě, Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-Kč+ 1500,-Kč služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodám byt 2+kk v OV po celk.rekon-
strukci v Náchodě Plhov, cena 1,1 mil.Kč. 
TEL.:777 94 20 02
* Prodám byt 3+1 v OV v Polici nad Met., 
po kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch. 
linka, zděné jádro. Tel. 777 606 801
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
Města n.M., příroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchodě na síd-
lišti U NEMOCNICE, tel.608 976 956
* Pronajmu garsonieru v Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě n/M 
v zatepleném domě, plastová okna, možnost 
připojení internetu. Při nástupu kauce. Volný 
ihned. Tel. 608 323 373
* Pronajmu byty 1+1 a 3+1 v Náchodě. K 
nastěhování od 10.2.2010. Povinná kauce. Tel. 
608 86 98 85
* Pronajmeme byt 1+1 s kk v Náchodě na 
sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Plhově. 
Nájem 5 500,- Kč vč. inkasa. Kontakt 602 314 
175
* Pronajmu byt 2+1 a 1+KK ve Chvalkovi-
cích. Možnost k nastěhování ihned. Bližší in-
formace na telefoním čísle 603 861 658 nebo 
603 751 923
* Prodám DB 3+1 ve Velkém Poříčí. Dům 
je po celkové rekonstrukci. V dosahu školka, 
dětské hřiště za domem. Volný 4/10. Možnost 
výhledově prodeje zahr. chatky cca 100 m od 
domu. Tel. 725 571 163
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchodě Plhově 
ve 3. p., byt je v dobrém a čistém stavu, bezba-
riérový přístup s výtahem, Cena 699.000 Kč. 
Tel. 603 511 861, RK nevolat

NEMOVITOSTI

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

* Nabídněte chalupu - Česká Skalice a oko-
lí- nejl. Spyta do 1mil., (koupelna, WC). Tel.: 
608 667 734
* Prodáme ve Spech u N.Města n/M slun-
ný,rovinatý pozemek pro výstavbu RD s při-
vedenou přípojkou vody +elektro.Cena: 395 
Kč/m2, tel.602 204 002
* Hledáme ke koupi stavební pozemek v 
České Skalici a okolí do 300tis., cca 500m2. 
Tel.: 773 55 90 14

* Dlouhodobě pronajmu domek v Hronově 
Palackého ul., bez zahrádky, 5 pokojů + bal-
kon,nutné úpravy, plynové topení. Vhodné 
pro rodinu. Nájem 5 000,- + inkaso. tel. 731 
904 603
* Koupíme rodinný dům v Č. Skalici, N. 
Městě n/Met., Č. Kostelci, Jaroměř s dílnou 
50m2 nebo možnost postavit, do 1,8mil.. Tel.: 
604 646 108
* Prodám oplocenou stavební parcelu o roz-
loze cca 550 m2. Parcela se nachází na hezkém 
místě v Bohdašíně u Č. Kostelce. Elektrické 
vedení na pozemku, veř. vodovod a kanalizace 
na hranici pozemku. Na pozemku se nachází 
vlastní kopaná studna s vydatným zdrojem 
vody. V místě je samoobsluha, pohostinství, 
bus, vlak. Info na tel. 602 44 06 76, e -mail: 
pavel.fofr@seznam.cz
* Prodám RD v Náchodě-Starém Městě, 
nutná rekonstrukce. Tel. 608 53 48 52
* Prodám větší rodinný dům ve Velkém 
Poříčí po částečné rekonstrukci, nová střecha, 
plastová okna. Cena 1.900.000 kč, při rychlém 
jednání sleva. tel. 776 042 090
* Prodám velmi slušnou zděnou garáž v řa-
dové zástavbě v „Bosně“, Hronov. Cena: 85 
000,-Kč. Tel. 777 602 884
* Pronajmu chatu 3+1 (57 m2) bazén, udírka, 
gril, hřiště, 2xBTV apod. 550,-Kč/den-noc. 
Info + foto pošlu. TEL.:603 711 210
* Prodám stavební pozemek ve Velké Jese-
nici cca 1200 m2, cena 270,-Kč/m2. TEL.:737 
935 230 RK NEVOLAT!
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, (ku-
chyňka + soc.zař.) Náchod, Pražská 1759, 
vhodné jako prodejna, kanceláře, sklad apod. 
TEL.: 776 564 708
* Prodám RD po rekonstrukci ihned obyva-
telný v N.M. - Vrchoviny s menší zahradou. 
Cena 2.290.000,-Kč. TEL.:777 824 739
* Prodám řadovou garáž v Novém Městě 
nad Metují, nad slévárnou. Dobrý technický 
stav. Cena 120 000,-Kč. TEL.:737 562 868
* Prodám rodinný dům na Kramolně, el. 
topení + krb, nové rozvody el, voda, odpady, 
2x koupelna + WC, 5+1, nová střecha, terasa, 
zateplený, nutno dokončit interier. Pozemek 
630 m2. Cena 2.300.000,- Kč. Sleva možná. 
Tel.608 056 394
* Výrobní hala - prodej, pronájem cca 300 m2 
+ manipulační plocha 400 m2, 8 km od Nácho-
da. TEL.:603 157 506
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku. 
Tel. 739786400

* Koupíme skladovací (prodejní, adminis-
trativní) prostory v Hronově a okolí min. 
400 m2. Tel. 774590620

* Prodám zděný DR byt 3+1 (po částečné 
rekonstrukci) v Náchodě na Brance. Možnost 
převodu do OV. Info na tel. 777 187 760.
* Prodám rod.dům 5+1 v České Skalici, 
celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se 
o cihlový dům, který byl postaven v letech 
1991-1993. Dům je nutno zkolaudovat. Cena 
1.650.000,-Kč. TEL.:775 061 233
* Prodám rod.dům 4+1 v Jasenné čp.269, 
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-Kč. 
TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní dům v Hronově se 4 
byty, Havlíčkova ul.240. Velký půdní prostor 
pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-Kč. TEL.: 
775 061 233
* Pronajmu RD v České Skalici, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový 
dům, který byl postaven v letech 1991-1993. 
Dům je nutno zkolaudovat. Nájem 5000,-Kč 
+ služby. Pronájem s možností odprodeje. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod. dům 
4+1 v Jasenné čp.269, celý podsklepený.Ná-
jem 5000,-Kč + služby. TEL.:775 061 233
* Prodám rod.dům 4+1 v Jaroměři, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-Kč. TEL.:775 061 233
* Prodám pozemek 500 m2, 300 metrů od 
přehrady Rozkoš - Lhota u Nahořan, rybářské 
pásmo. Možnost umístění obyt.přívěsu nebo 
maringotky. TEL.:777 145 376
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zastřeše-
ným parkovacím stáním pro os.automobil v Po-
lici nad Metují, ul.Slunečná. Tel: 608 122 195
* Prodám krajní řadový RD 5+1 v České 
Skalici na klidném místě u lesa (2 km do Ra-
tibořic). Vl.studna, skleník, kamenný sklípek 
atp. Tel 608 162 338.
* Stavební parcela Nové Město n. Metují, 
Na Františku, ul. Sadová, 2.154m2. Veškeré 
sítě přímo na pozemku, kompletně připraveno 
pro stavbu RD, jižní orientace. 1.285 Kč/m2. 
Prodáváno jako celek, možno rozdělit na dvě 
parcely. Tel.773 585 555

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Nabízím do pronájmu zařízenou disko-
téku, byt, hernu na hrací automaty a garáž 
v Šonově u Nového Města n.Met. Celková 
plocha 240 m2. Nájem za vše jen 13.000 Kč. 
e-mail: milansan@seznam.cz nebo 602 103 
775

* Pronajmeme menší prostory v České Ska-
lici poblíž náměstí, vhodné pro provozování 
kosmetiky, pedikůry, masáží. Cena:1.500,- 
Kč/měsíc, tel.602 204 002
* Pronajmu garáž na sídl. Branka v Nácho-
dě, k dispozici ihned. Voda + el.zavedeny. 
Cena dohodou. TEL.:739 61 81 08
* Pronajmu obchod v České Skalici na ná-
městí 19 m2, WC a chodba 6m2. Tel.: 776 046 
488
* Pronajmeme kancelářské prostory v bu-
dově Itálie na Kamenici v Náchodě. Celkem 
4 kanceláře o celk.výměře 91 m2. Možno do-
hromady
nebo jednotlivě. K dispozici kuchyňka, WC, 
výtah. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) 
v Náchodě, ul. Riegrova, naproti lékárně při 
výjezdu z náměstí. Kolaudováno na prodejnu 
potravin s občerstvením včetně hygienického 
zázemí. Celková plocha 100 m2. Prodejní plo-
cha 74 m2. Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchodě na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 152 750
* Sháním k pronájmu garáž v Náchodě. Tel. 
777 117893, 773 602 389

PRODEJ

* Nabízím starou dřevěnou tmavě hnědou 
ložnici (postele s čely, 2 noční stolky, 2 skříně, 
taburetka se zrcadlem). Cena dohodou. Tel.: 
604 203 751
* Prodám akcie ZD u Nového Města n.M.. 
TEL.:603 83 43 27

* 5 litrů MICROPOLU nahradí 2 tuny 
vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších sta-
vebních přísad proti vlhkosti belgické spo-
lečnosti PTB COMPAKTUNA. Informace: 
www.gktrade.cz, tel. 603 707 850

* Prodám novou sněžnou frézu zn. TORRO 
Mountfi eld, běžná cena 62 000,-Kč, nyní 35 
000,-Kč. (záběr 71 cm, odhoz 14 m, startování
el. i ruční, 6 rychlostí vpřed - 2 rychlosti vzad). 
Volejte non-stop 602 145 222
* Pšenici, trikitale - výborné krmivo pro 
domácí chov, pěstované bez umělých hnojiv, 
pytle výměnou nebo prodej, brambory KA-
RIN pěstované bez um.hnojiv a herbicidů, 
6,-Kč/kg, nabídka celou zimu, 300 Kč/q, šrot 
plus 50 Kč/q. Kocourek, Slavětín nad Metují, 
tel. 732 381 524

KOUPÍM

* Koupím staré plechové šlapací autíčko, 
Tel. 603 173 075
* Koupím staré pohlednice.Tel. 724 251 357
* Koupím starý motocykl a veškeré náhradní 
díly. 773207158
* Koupím staré hodiny, hračky a nábytek z 
paroží. 776139418

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohledů, případně vykoupím. Kupuji 
řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735 
593

* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky, ba-
kelitová autíčka Ites, Kaden a aut. na bowden, 
autodráhy, modelové železnice, vláčky 0, H0, 
TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto přístroje, 
rádia, knihy, vyznamenání a řády LM aj. sta-
ré nepotřebné i poškozené předměty. Tel. 608 
811 683

RŮZNÉ

* Hledám jakoukoli brigádu, zaměstnání i 
na HP, praxe kuchař 4 roky, drobné údržby, 
pomocné stavební práce apod.. I mimo okres 
Náchod s možností ubytování. Seriozní jedná-
ní, zodpovědnost.  TEL.:773 132 479
* Přijmu jakoukoliv brigádu v Náchodě. 
Jsem zdravý, věk 33 let. TEL.:777 829 742
* Nabízím odměnu za váš tip nemovitosti na 
prodej. Po úspěšné realizaci korektní jednání. 
Tel. 724 869 259
* Převedu levně z digi kamery, mini DV a 

LIKVIDACE LIKVIDACE 
RAMPOUCHŮRAMPOUCHŮ

a odstraňování sněhu ze střech

tel. 603 173 075                                    

SEZNÁMENÍ

* Hledám hodného muže, nekuřáka do 60ti 
let. Jsem společenská romantička 55 let, mám 
ráda přírodu a cestování. Náchod a okolí.
TEL.: 776 060 313
* Rozvedený 40-ti letý muž hledá spřízněnou 
dušičku z Náchoda a blízkého okolí. TEL.:777 
037 210
* Max.živočich hledá 40-50 letou super, kan-
ti, kontra, extra, unikátní přítelkyni. TEL.:772 
271 032
* Muž 28 z Náchoda hledá hodnou, milou, 
věrnou, upřímnou, citlivou ženu - dívku mezi 
23-30 lety k seznámení. (Jen vážně). Já sport. 
postavy 178/86. Tel. 604 452 928 možno SMS 
i MMS. Jen Náchod.

BYTY

* Pronajmu byt 4+1 v Náchodě na Plhově, 
kauce 20.000 Kč, nájem 6.500 Kč + energie. 
Tel. 777 59 59 81
* Pronajmu byt 2+1 (76m2) blízko centra 
Náchoda poblíž restaurace Vatikan. Byt je v 
rodinném domě se samostatným vchodem. 
Plovoucí podlahy, sprcha, vana, krb, plast. 
okna, plyn. topení. Nově vymalován. Nájem + 
inkaso + kauce 15000 Kč. (možnost, internetu 
a satelitu) Tel.777 796 996
* Prodáme pěkný družstevní byt 3+1 (77 
m2) v Náchodě u nemocnice. Byt je v 3. patře 
zatepleného domu s novou koupelnou, WC, 
plastovými okny. Cena: 890.000,-Kč, tel.602 
204 002 - Ideal Reality
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě 
(sídl u nem.) - klidná část, nájemné 3300,- + 
inkaso, kauce. TEL.:732 309 415 volat po 
16.hodině
* Hledám byt v Náchodě 3+1 a chalupu. Spě-
chá. Tel: 775 777 073
* Sháníme byt v os. vl.  3+1 v Náchodě nejl. 
Plhov, Branka, do 1,5mil. Tel.: 608 883 012
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Pronájem pěkného bytu 3+1 v Náchodě 
u nemocnice,ve 3 NP zatepl.domu,s plast.ok-
ny,novou koupelnou+WC...Cena: 4.000,- Kč/
měsíc,tel.602 204 002
* Hledám byt k pronajmutí v Novém Městě 
n.M. 2+KK,2+1, popř. 3+1. Prosím nabídněte 
č.tel.721 503 662
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) s 
terasou v 1.NP bytového domu v Dolní Ra-
dechové. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce 
12.000,-Kč, tel. 608 90 30 70.
* Prodám v Náchodě byty 2+1 a 1+1 v OV 
cihla nedaleko centra, zateplený, plast. okna. 
Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě novou garsonku s 
terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchodě na Lipím 
naproti hospodě, nájemné 2.900,-Kč + 1.700,-
Kč inkaso, kauce 13.800,-Kč.Tel.:608 90 30 
70.
* Pronajmu pěkný byt 2+kk v Náchodě-
Plhov, cena celkem 5900,- Kč, vratná kauce 
10.000 Kč. Tel. 732 37 90 53 po 15. hod. 
* Pronajmu velký slunný byt 3+1 v Náchodě 
poblíž centra, byt je po rekonstrukci, v 1.po-
schodí, nájem 5.000,-Kč+ inkaso, akontace 
15.000,-Kč. TEL:.776322705
* Prodám DB 3+1, splacená anuita, v Novém 
Městě n.M.-Krčíně. Tel. 739 569 982 po 16. 
hod. RK nevolat.
* V Náchodě prodám byt 3+1 v osob. vl. na 
sídlišti Plhov. Zateplený, plast. okna, 2 bal-
kony, 2 výtahy, nebo vyměním za garzonku s 
balkonem + doplatek. Ne SUN. Tel. 732 323 
168

* Pronájem nového bytu 2+kk (zařízený), 
Okrová, Náchod. (bez dětí a zvířat). Nájem 
6900,- Kč + 3000,- Kč energie. Ihned! Kon-
takt: 605 789 743

* Přenechám k užívání luxusní podkrov-
ní byt 2+1 v centru Náchoda, 70 m2, střešní 
okna, dřevěné obložení, plovoucí podlahy a 
dlažba. Po kompletní rekonstrukci. Vratná 
kauce ve výši 20 tis.Kč. TEL.: 775 93 95 99
* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém Městě n/M. Dům je zateplen, plasto-
vá okna, možnost připojení internetu. Volný 
ihned. Při nástupu kauce 15000,- Tel. 608 323 
373
* Dlouhodobě pronajmu slunný byt 1.kat. 
3+1 75 m2 s velkým balkonem, zděný v No-
vém Městě n.M. - Krčín U Luštince. I.NP, 
plyn.topení. TEL.:603 743 378
* Hledám pronájem bytu v Novém Městě 
n.M 1+1 s možností odkoupení - není podmín-
kou. TEL.:776 022 422
* Prodám byt 1+kk s balkonem v Novém 
Městě n.M. - Malecí po celkové rekonstrukci. 
TEL.:603 530 720
* Prodám dr. byt 3+1, v Heřmánkovicích, 
zděný, zatepl., nová plast. okna, nová koupel-
na a WC. Topení el. nebo na TP. Inf. tel. 775 
057 470
* Pronajmu byt 1+ kk v Hronově, z větší 
části zařízený, nová koupelna, kuch. linka, 

*  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  **  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  *
jiné (např. VHS) na DVD. Volejte 732 11 82 
45
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* HERBALIFE levně.
e-mail: hubnetevpohode@seznam.cz

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Máte navíc? Jste ambiciózní a odvážná 
osoba se zájmem o mezinárodní podnikání? 
Spěchá! tel. 773 586 293
* Domácí práce - zprostředkuji nabídku 
domácích prací, vše posíláno poštou. Info 
za nadepsanou a ofrankovanou obálku: 
Monika Wernerová, Kramolna 198, 547 01 
Náchod
* Perspektivní uplatnění na 6-10 hodin týd-
ně. Výdělek až 9000,-Kč za týden. Tel. 603 
731 609

AUTO-MOTO

* Přestavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jaroměř 777 962 
205

* Prodám ŠKODA FABIA 1200, r.v.07, 
ukončen leasing, naj. 30 tis.km, zákl.výbava, 
construct, připraveno taž.zař. - nepoužito, čer-
vená. TEL.:604 28 28 24

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Byl nalezen bílý pejsek, kdo ho postrádá 
nebo by se ho chtěl ujmout, tel.731 232 862

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

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

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

N.Město n/Met. - Pěkný řadový dům (5+1) v klidné části novější zástavby,s možností půdní vestavby,poz.300 m2.........................3,5 mil.Kč
N.Město n/Met.- Větší RD s 2 byty (4+kk a 3+1) „Na Františku“, s pěknou zahradou ( 1025 m2) a 2 garážemi ...................3.095.000,-Kč
Náchod-Plhov-Pěkný družst.byt 3+1 (74 m2),po rekonstr.,zděné jádro-nová koupelna+WC,5.patro,výhled na dět.hřiště ........1.289.000,-Kč
Náchod-Lipí-RD (5+1)s balkonem,dílnou a samost.stojící garáží na pěkném,slunném místě,na poz.1465 m2 jsou 2 studny ........1.390.000,-Kč
Nový Hrádek-Větší RD v klidné lokalitě,s novou koupelnou, z části plast.okna,poz.1103 m2 možný k výstavbě nového RD ...........1,75 mil.Kč
Broumov-Spořilov-Zmodernizov.druž.byt 3+1 (74 m2),v 2 NP,letos možný převod do OV,s novou kuch.linkou, plov.podl ..........895.000,-Kč
N.Město n/Met. -Krčín-Dům se 3 byty (60-94 m2),2 prodejnami (220m2) a velkou půdou k vestavbě,poz.661 m2  .....................2,96 mil.Kč
Česká Skalice - Pěkný řadový dům se saunou a krb.kamny,všechny pokoje s balkonem,velmi klidná lokalita,poblíž centra ..........2,53 mil.Kč
Vršovka u N.Města n/M. - Chalupa k rekonstr. s velkou a pěknou stodolou,poz.1125 m2 k výstavbě nového RD   .................760.000,-Kč
Dobřany v O/h.-Větší dvougen.RD (6+1) i k rekreaci,nové elektro- akumul.vytápění+TP,v obci devítil.škola ................. 680.000,-Kč SLEVA!                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                            

PronajmemePronajmeme
5 kanceláří v I.patře5 kanceláří v I.patře

( á cca 22 m( á cca 22 m22, i jednotlivě ), i jednotlivě )
ulice Plhovská 340, budova České ulice Plhovská 340, budova České 

pojišťovny v Náchoděpojišťovny v Náchodě
TEL.:724 348 091TEL.:724 348 091

MOTOREST 
„U PAVLA“ 

V NÁCHODĚ
* hotová jídla * minutky

* rozvoz obědů
* ubytování

od února se na Vaši návštěvu 
těší Grätzová Alena s kolektivem

tel. 491 421 701
mobil: 737 194 941

e-mail: alena.gratz@seznam.cz   



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-revoluční 

REHAU GENEO-revoluční 
profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-

profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém průmyslu a F1                               

nuto v leteckém průmyslu a F1                               
Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koefi 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 profi l
šestikomorový profi l

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Pro mladý tým přijmu 
2 nové kolegy/kolegyně 

do nové kanceláře v Náchodě.
Práce pouze v kanceláři, 

tři dny v týdnu.
Požadavky: komunikativní 

schopnosti, příjemný vzhled.
Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

777 345 132          

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

608103810, 606270421

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

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úvěrového účtu zdarma

Realitní kancelář 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 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 - Běloves - byt 1+1 v OV s lodžií ......... 790tis., 
Náchod - pronájem prodejny ................ 14 400,-Kč/měs.
Nové Město n/Met. - rodinný dům  4(3)+1 po rekonstr. 
ve Vrchovinách, ihned obyvatelný ................... 2.290mil.
Velké Poříčí - rodinný dům se zahradou o výměře 
429m2, dobrý příjezd, slunné místo .................. 1.590mil.
Hořičky - zděný domek vhodný k bydlení i rekreaci, 
koupelna, WC, pozemek 586m2 ....................... 1.260mil.
Náchod - dva byty na Plhově v os. vl. 4+1, 72m2...1.250mil. 
a byt 2+kk po rekonstr., 47m2 ........................... 1.100mil.
Lhota u Nahořan - velké stavení 5+kk vhodné k by-
dlení, velká stodola vodná k podnikání ............ 2.890mil.
Červený Kostelec - RD 5+1 nebo možnost dvou byt. 
jednotek 2 x 2+ 1 na Vyšehradě ........................ 1.150mil.
Horní Kostelec - zděný domek vhodný k bydlení i 
rekreaci se zahradou, výhled do zeleně ................. 590tis.
Česká Skalice - rodinný dům 4+1 v klidné části  se 
zahradou o výměře 1 153m2, garáž .................. 2.590mil.
Náchod - Běloves - RD 3+1 v klidné lokalitě, technické 
zázemí, garáž, pozemek 1 000m2 ..................... 2.590mil.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále výrob-
ních, sklad., kancelářských prostor .................. Info v RK
Nové Město n/M. - pěkný DB 3+1-70m2 ...........1,6mil., 
Nové Město n/M. - byt 3+1 v OV ................... 1.200mil.
Červený Kostelec - RD v klidné části obce 4(3)+1 s 

garáží a pozemkem o výměře 935m2 ............... 2.190mil.
Česká Skalice - byt 3+1 v 2.NP s balkónem v os. vl., při
rychlém jednání výrazná sleva ............................. 950mil.
Police n/Met. - st. pozemek o výměře 739m2...420 000,-
Kč a novostavba RD 5+1 .................................. 2.660mil.
Kleny u České Skalice - zděná chalupa vhodná k 
trvalému bydlení s pozemkem 558m2 ............. Info v RK
Náchod - pronájem bytu po rekonst. 2+1 s balkónem, 
výměra 75m2 se sklepem, plyn ............... 5 000,-Kč/měs.
Velké Poříčí - rekonstruovaný přízemní RD 3+1 s 
pozemkem 391m2 v klidné části obce .............. 1.395mil.
Náchod - byt 3+1 v OV_1.070mil., Náchod-Branka 
-byt 3+1 v OV po celk. modernizaci ................ 1.360mil.
Kramolna u Náchoda - rodinný dům po značné rekon-
strukci s pozemkem o výměře 594m2 .............. 2.400mil. 
Hronov - řadový rodinný dům 4(5)+1 na Příčnici se 
zahradou, dům je v dobrém stavu ..................... 2.290mil.
Náchod - RD 3+1 se zahradou o výměře 835m2 na  
klidném místě nedaleko centra.......................... 2.990mil.
Kramolna - rodinný dům 5+1 po kompletní rekon-
strukci s pozemkem o výměře 1 284m2 ........... 3.399mil.
Nový Hrádek - rodinný dům 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyžařského vleku ................................ 1.050mil.
Police n/M. - byt 3+1 v os. vl. po rekonstr ......... 935tis.,
N.Město n/M.- pronájem bytu 3+1 ....... 6 000,-Kč/měs.

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
       Českých Bratří 89                      491 422 999,               
       547 01  Náchod                        777 790 675,

                                                604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h
Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 

Poděbradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

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 !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

• 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

NOVĚ PNEUSERVIS“....

Běloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové směsi  omítky Terranova  desky dřevoštěpkové a cetris 
 okna Velux  dveře PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokartonů

Obsluha soustružnických automatů

Požadujeme:
• vzdělání technického směru 
   ( vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
• zkušenosti z oblasti obrábění
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, přesnost,
   trpělivost, systematičnost

Vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu
• seřizování a korekce nástrojů
• seřizování stroje
• průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

Elektrikář do údržby

Požadujeme:
• vzdělání v oboru elektro 
    ( vyučen/SŠ elektro - silnoproud)
• platná vyhláška 50; § 6
• znalost německého jazyka výhodou
• zkušenosti s opravami obráběcích strojů výhodou
• samostatnost, zodpovědnost, trpělivost, systematičnost

Vašimi úkoly bude:
• údržba a opravy strojů 
• spolupráce na projektech a při instalaci nových strojů
• vícesměnný provoz

Svým zaměstnancům nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v moderní fi rmě

• možnost zapracování, školení a profesního postupu
• práci v nových prostorech s vysokými požadavky na čistotu a pořádek

• fi remní benefi ty (příspěvek na dopravu, stravenky, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, jazyková výuka aj.) 
• mladý tým, kolegiální fi remní atmosféru  

• nástup ihned, resp. dle dohody

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nám zašlete svůj strukturovaný životopis v českém jazyce 
poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu.

Zejména uchazečům v trvajícím pracovním poměru zaručujeme absolutní diskrétnost.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807, e-mail: job@mesa-parts.cz

Výrobní společnost Mesa Parts s.r.o. se závodem ve Vysokově 
u Náchoda patří k předním výrobcům vysoce kvalitních, 
soustružených dílců pro automobilový a spotřební průmysl. 

V současné době hledáme nové pracovníky na pozici:

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů
pro fi rmy, provozovny, prodejny

a soukromé osoby.

Cena již od 45,-Kč.
Volejte 728 386 034

Vhodné pro důchodce a matky na mateřské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové město n. M., Česká 

Skalice, Hronov, Červený Kostelec

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz

www.strechy-pesta.cz

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
pro zaměstnance,důchodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatků !

tel : 602 413 513
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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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   Na pánvi osmažíme cibulku slabě do 
zhnědnutí, na kostičky nakrájenou šun-
ku nebo klobásku, přidáme suchou rýži 
a krátce vše opečeme. Zalijeme kuře-
cím nebo hovězím vývarem, přidáme na 
špičku nože šafránu nebo kurkumy. V 
polovině vaření vmícháme zeleninu dle 
chuti. Já dávám hrášek, kukuřici, mrk-
vičku nebo i sladkokyselou zeleninu - 
nutno scedit. Tu dávám ke konci, když
je již rýže skoro měkká. Vše vařím způ-
sobem dolévání vývaru tak, aby rýže při 
změknutí byla skoro suchá. K rýži podá-
vám červenou řepu nebo okurkový salát. 

Dobrou chuť přeje čtenářům Echa 
Jiří Hanuš

ECHO V KUCHYNI
RIZOTO RIZOTO 

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

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

Především je potřeba vyzdvihnou výkon Do-
miniky Vejpravové, která si ve výšce utvořila 
osobní maximum výkonem 159 cm .
 Tolik se nedařilo její kolegyni Báře Hrubé, 
která skočila 145cm a věřím, že na nadcháze-
jících KP zabojuje a obě se pokusí splnit  limit 
na MČR , který je 161 cm. Dále se představil 
Matyáš Brandejs, který se zúčastnil krajských 

přeborů ve skokanských disciplínách v do-
rostenecké kategorii. Nevedl si špatně, kde 
ve skoku do výšky skončil výkonem 160cm 
na devátém místě a v trojskoku zvítězil veli-
ce solidním výkonem 11,85 m. Začínáme se 
plně zabývat těmito disciplínami a věřím, že se 
nám to v budoucnu vyplatí. Poprvé v barvách 
Hvězdy SKP Pardubice se představil Zdeněk 
Rozinek  - roč. 1994 v závodě na 1500m a 
mile překvapil časem 4:38,96 min. Před ním 
na šestém místě skončil oddílový partner Mi-
chal Kopecký v čase 4:36,96 min. V témže 
závodě Miloš Cvejn - roč.1991 skončil cel-
kově druhý výkonem 4:13,30 min. V ženské 
kategorii běžela Anička Zikmundová také 
1500m a skončila třetí časem 5:55,26 min. Ve 
sprinterských disciplínách na 60m a 300m se 
představila dvojice atletů, kde již zkušený Aleš 
Voborník zvítězil jak na 60m časem 7,30 sec, 
tak i na 300m trati velice solidním výkonem 
36,63 sec. Začínající Honza Vacek běžel kratší 
úsek za 7,81 sec a 300m úsek za 39,86 sec. I 
když podmínky nemáme ideální, snahou a 
tréninkovou pílí dosahují svěřenci nadějných 
výkonů pro budoucnost.

Jiří Vondřejc - trenér

Nadějné výkonyNadějné výkony

SENIOŘI V ÚNORU

„ZAB HO SKLENĚNOU KULÍ...!“

UFO PŘISTANE 
V JAROMĚŘI

 Otázku, kde by mohlo v náchodském okre-
se přistát UFO, pokud by si mimozemšťané 
vybrali pro kontakt s pozemšťany právě náš
region, jsme vyřešili. Porovnali jsme se 
totiž za vás data zjištěná v projektu ZÁŘE 
(projekt, který systematizuje pozorování 
UFO v rámci celé ČR - poz. red.). Z toho 
vyplývá, že z celého náchodského okresu 
má UFO největší zálibu právě v Jaroměři.
Pozorováno tam bylo v letech 2002, 2004 a 
2007. A jak vypadalo?
Podle projektu Záře to byl oválný objekt s 
výčnělky, kapkovitý stříbřitý objekt a černý 
protáhlý objekt bez křídel, jež se následně 
proměnil v zářící kouli.                             (r)   

KONEC SVĚTA
   Obří asteroidy, předpovědi Starých Mayů, hodiny, které ukazují, že „za pár minut bude 
dvanáct“... jedno mají společné, chmurné vize a předpovědi o konci světa. Ani v náchodském 
okrese nemusíme pro „konec světa“ chodit daleko. V jednom známém románu ztotožnil jeho 
autor předpověď o konci Světa s Broumovem, konkrétně pak se slavnou středověkou knihou 
CODEX GIGAS, které se také říká „Ďáblova bible“. S knihou měli mít hodně společného 
tamní Benediktini. Jedno je ovšem jisté, navzdory všem předpovědím a románům, stále exis-
tuje tento Svět, broumovský klášter i CODEX GIGAS (nyní uložený ve Švédsku). Na druhou 
stranu, mluvili jsme o předpovědi...                                                                                        (r)         

  Třetí lednový týden byl ve znamení příprav 
na nadcházející krajské přebory v atletice v 
hale v rámci celého Východočeského regio-
nu, který se bude konat v přetlakové hale v 
Praze na Strahově. Pilně se připravuje i tré-
ninková skupina Jiřího Vondřejce z Náchoda. 
Nejdříve ve středu ladila formu v Jablonecké 
hale, kde se představilo hned devět sportovců.

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

V NAŠEM TEMPU 
NEZMRZNETE        

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenkářská hala - Hamra, Náchod

   Svaz důchodců v Náchodě Vám nabízí programové čtvrtky v klubovně seniorů v Harmonii 
II, Rybářská 1819.
* čtvrtek 4.2. od 14.00 hodin UDĚLEJ NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ nabídku švýcarské fi rmy 
JUST nám předvede paní H. Bubeníčková
* čtvrtek 11.2. od 14.00 hodin shlédneme fi lmové záběry z CHORVATSKA, které pro nás 
připravil a promítne pan M.Hlaváč
* čtvrtek 18.2. od 14.00 hodin s historií lázní Běloves nás ve svém vyprávění seznámí pan 
A.Samek
* čtvrtek 25.2. od 14.00 hodin další pokračování „CESTY PO SEVEROZÁPADU USA“ be-
deme sledovat na snímcích pana O.Macha
Od ledna 2010 výuka angličtiny, kroužek pro začátečníky - vždy v pondělí 14 - 16 hodin, 
klubovna Harmonie II. Zájemci z řad seniorůse mohou přidat - stačí sešit, tužka a pevná vůle.
   Přijďte se mezi nás pobavit všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro 
nečleny Svazu důchodců.

Na Vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě       

   „Ten stín temnot prý jako člověk jenom vypadá, však kdo je to, to nikdo z nás neví. Netuší 
nikdo, kde se vzal a kam se ubírá ta prapodivná hříčka přírodní...“ Takový refrén má balada, 
jejíž kořeny sahají až do období třicetileté války. Oním stínem temnot je zde fext, člověk-tvor, 
kterého nelze zastřelit běžnou zbraní a jehož mrtvola se navíc po smrti nerozložila, protože 
tomu brání zvláštní kožovitý obal kolem jejího těla. Historici a jazykovědci se pokusili o in-
terpretaci významu samotného slova fext. Podle nich vzniklo jméno fext z části německého 
významu kugelfest - tedy „nezranitelný kulí“. Faktem je, že ve všech vyprávěních je možno 
fexta usmrtit pouze skleněnou kulí. Největším výskytem fextů jsou pověstné právě východ-
ní Čechy. Uvážíme-li tyto atributy, pak noční stíny v lednovém náchodském okrese začnou 
dostávat znepokojivé kontury. Raději nezastavujte žádnému stopaři a v případě krajní nouze 
po fextovi hoďte alespoň „skleněnku“...                                                                                      (r) 
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