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ZPROVOZNĚNÍ BABY BOXU ZPROVOZNĚNÍ BABY BOXU 
V NÁCHODĚV NÁCHODĚ

 V České republice je nyní v provozu 
více než 20 BABY BOXŮ. Ten nejnovější 
byl nyní instalován v náchodské nemocnici 
(na budově v horním areálu). BABY BOX 
je speciální technické zařízení, které řeší 
krajní sociální či psychickou situaci mladé 
maminky, jež není schopna či ochotna se 
o narozené dítě postarat. Jedná se o vyhří-
vanou schránku umístěnou na veřejně pří-
stupném místě, do které lze dítě odložit. 
Ludvík Hess, zakladatel projektu BABY 
BOXŮ (na snímku se zdraví s krajskou 
radní pro oblast zdravotnictví Dr. Janou 
Třešňákovou) vyjádřil pro noviny ECHO 
smysl těchto schránek velmi lapidárně: 
Aby se už nikdy nenašlo mrtvé odložené 
dítě... Jeho projekt BABY BOXŮ nese 
také jednu další charakteristiku - a to slo-
vo STATIM. V medicínské praxi STATIM 
označuje situaci, stav, vyšetření, které 
nesnese odkladu. A moment, kdy matka 
nechce z jakýchkoli důvodů svoje naroze-
né dítě a chce tuto situaci řešit okamžitě, 
je mnohdy jedinou šancí pro život dítěte 
právě projekt BABY BOXŮ STATIM.
 Slavnostnímu zprovoznění BABY 
BOXU v Náchodě byl přítomen i 

hejtman Královéhradeckého kraje Bc. 
Lubomír Franc a ředitel náchodské 
nemocnice MUDr. Miroslav Švábl. foto 
ECHO (druhý snímek - simulované 
vyjmutí dítěte ze schránky již v nemoc-
ničním interiéru)

Na Svatého Valentýna otevřeme lahev vína.
Připijem si na lásku než začnem plést  pomlázku

Prodejna strojů 
a nářadí

Běloveská 168, 
Náchod

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

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

KOMPRESOR
BT-AC 210/24
230V/1,5kW
24l nádoba

KOMPRESOR
BT-AC 250/50
230V/1,6kW
50l nádoba

Jarmila Jirásková

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ  
LIKVIDACE ZÁSOB

LCD SAMSUNG
82 cm 9 990,- Kč

DOPRAVA ZDARMA
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

www.doplnek.com



 

Dnes při našem kulinářském putování za zakládajícími členy EU navštívíme sousední 
Německo. Na první pohled vidíme mnoho shodných rysů, přesto však může české-
ho turistu mnohé překvapit. Jen závidět můžeme fakt, že 200 německých restaurací 
vyznamenal Michelin svými hvězdičkami. V Německu také existuje někdy až nepře-
hledné množství druhů chleba a výrobků jako salámů, tlačenek, rosolů a paštik. Jis-
tou zvláštností je obliba syrového masa jak hovězího Schabelfl eisch, tak i vepřového 
Mett nebo Hackepeter. Proslulý německý Eintopf, jídlo „z jednoho hrnce“, patří k 
nejstarším tradičním specialitám. Skládá se z různých druhů zeleniny, luštěnin, masa 
či uzenin. Nejčastější přílohou německé kuchyně jsou . Především jihoněmecká ku-
chyně se může pochlubit mnoha druhy knedlíků jak žemlových, tak i bramborových. 
Veliké oblibě se těší , který je během krátké sezóny od poloviny dubna do připravován 
i několikrát týdně. patří u našich západních sousedů k tradičním nápojům, existu-
je nepřehledné množství druhů. Nejčastějším pivem je Pils, v jižním Německu také 
pšeničné pivo Weizenbier, v okolí a na západě pak Kölsch a Altbier. Ročně se ho zde 
konzumuje kolem 100 milionů , spotřeba na hlavu za rok kolísá mezi 70 a 150 litry 
podle regionu. Většina Čechů jen nevěřícně kroutí hlavou nad tím, že pivo se často 
míchá s limonádou a vzniká tak Alster nebo Radler. Berlínskou specialitou je Berliner 
Weiße, lehké pivo, které se většinou servíruje s červeným malinovým nebo zeleným 
sirupem z mařinky vonné.Také víno je velmi oblíbený nápoj a jeho spotřeba má stou-
pající tendenci. Hlavní vinařské oblasti najdeme podél řek , , a . Tak co, stojí německé 
hospůdky za návštěvu?

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.
www.hshronov.cz

Hvězdy 
na talíři

 Mnoho lidí považuje třináctku za nešťastné číslo. Za symbol neštěstí je také 
často považován pátek. Spojení pátku s  třináctkou pak je pro někoho dokonale 
zlé znamení a důvod k odmítnutí cokoli dělat.
 Letos nás čekají tři pátky 13. Na jaře to budou dokonce dva za sebou, 13. únor a 
13. březen a pak bude pátek s třináctkou v listopadu. Měli bychom se na tyto dny 
předzásobit a pak raději „nevylézat z pelechů“? Podle statistik nebývají žádné pátky 
co do počtu událostí výjimečné a to ani ty, které vyjdou na 13. Čeští hasiči sice v  roce 
2006 zaznamenali v pátek více událostí než v ostatní dny, ale rozdíl byl zanedbatelný. 
Větší počet pátečních událostí jistě nebyl zapříčiněn kletbou, ale jen únavou na konci 
týdenního pracovního cyklu.
 Proč je tedy třináctka a obzvlášť ta, která vyjde na pátek, pro mnohé tak obávaná? 
Pověry spojené s nešťastným pátkem 13. jsou spojené s vírou. Příkladů o nešťastné 
13 je mnoho. Ve světě je v této souvislosti nejčastěji připomínán pátek 13. října 1307, 
kdy bylo ve Francii zahájeno hromadné zatýkání rytířů z řádu templářů, kteří byli v 
průběhu následujících několika let mučeni a někteří z nich také popraveni. I když dnes 
si již málokdo vzpomene na tuto událost, stále je dost pověrčivých lidí. Pro mnohé 
je 13 skutečně mystické číslo, které přináší smůlu. Některé letecké společnosti proto 
nemají označené 13. sedadlo, některé hotely raději nemají žádné pokoje s číslem 13 a 
někde dokonce jakoby neměli ani třinácté patro. Podle psychiatrů je fobie ze třináctky 
nemoc pro kterou mají i vlastní lékařský název - triskaidekaphobie. Svou samostatnou 
diagnózu má dokonce i fobie z pátku třináctého - paraskavedekatriaphobia. Lidé s touto 
fobií si mohou vsugerovat katastrofální scénář natolik, že ten se jim pak do jisté míry 
vyplní.
Nedejte na pověry, buďte opatrní po celý rok! Rádi vám v tom pomůžeme.   
                                                                      OP

Pozor na pátek třináctého

Německá kuchyně

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

     Dne 15.února 2009 uplyne 20.let, kdy 
nás nečekaně opustil náš taťka, pan 
Miroslav Helich.
          

S láskou vzpomínají dcery 
Laděna a Blanka s rodinami

VZPOMÍNÁME

Děkuji za vypravení důstojného pohřbu ro-
dině Rathovských z Náchoda a do dalšího 
podnikání hodně zdaru.
                                                                Miloš

 

UMĚNÍ JAKO
POHLAZENÍ

Základní umělecká škola Červený Kos-
telec Vás srdečně zve na výstavu prací 
výtvarného oboru ZUŠ Červený Kostelec 
UMĚNÍ JAKO POHLAZENÍ Městská vý-
stavní síň v Červeném Kostelci 12. až 25. 
února 2009 Výstavní síň MěÚ na náměs-
tí TGM v Červeném Kostelci Otevřeno: 
všední dny 9 - 12 a 13 - 17 hodin, soboty 
9 - 12 hodin, neděle 13 - 17 hodin.

 A jak řekli, tak udělali.... Sešli se již po-
druhé. A o kom, že je řeč? O nadšencích, 
které dala dohromady paní Jiřina Maiero-
vá aby uspořádali již druhé Štědrovečer-
ní zpěvy v kapli na Pavlišově. Ve středu 
24.12.2008 ve 22.00 hodin se pavlišov-
skou kaplí rozezněly tóny písní a vánoč-
ních koled v podání Marušky Seidlové, 
Magdy Domáňové a Lídy Kaválkové, na 
zobcovou fl étnu je doprovodily Lucie Ka-
válková a Lenka Sedláčková, na housle 
Marie Zeisková. Další hudební doprovod 
patřil Martinovi Sedláčkovi a jeho kytaře.
 Tradicí se stala i charitativní peněžní 
sbírka uspořádaná mezi přítomnými divá-
ky, věnovaná Hospici Sv.Anežky České v 
Červeném Kostelci. Tam putovalo 3310 
korun.
 Sečteno, podtrženo, na Pavlišově vznik-
la skutečně milá a prospěšná tradice.   

(LaŠ) 
foto pan Kaválek

 Skutečným atletickým gigantem se staly 
společné přebory Pardubického a Králové-
hradeckého kraje v atletice OPEN o minulém 
víkendu v přetlakové hale v Praze na Straho-
vě. Pořadatelé z Hvězdy SKP Pardubice na-
počítali přes 600 jednotlivých startů, za které 
závodí také celá tréninková skupina Jiřího 
Vondřejce z Náchoda. V Pardubickém kraji 
byla nejúspěšnější Hvězda SKP Pardubice s 
38 medailemi / 13 zlatých, 14 stříbrných a 11 
bronzových /, před AC Pardubice s 31 me-
dailemi / 15 + 8 + 8 / a Ústím nad Orlicí s 13 
medailemi / 3 + 7 + 3 /. Za Královéhradecký 
kraj byl nejúspěšnější Sokol Hradec Králo-
vé s 26 medailemi / 11 + 9 + 6 /. V závodě 
bylo dosaženo celé řady vynikajících výsled-
ků. Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z 
Náchoda si zlato v mužské kategorii odvezl 
Miloš Cvejn / prvním rokem junior / v zá-
vodě na 1500m v čase 4 : 12,34 min. Dvě 
stříbra do Náchoda přivezl Aleš Voborník / 
také prvním rokem junior / za běh na 60m v 
čase 7,16sec / v rozběhu v osobním rekordu 

za 7,15 sec / a na trati 400m v čase 50,16 
sec. Oba se tímto kvalifi kovali na nadchá-

zející mistrovství ČR v juniorské kategorii. 
Jan Vondřejc zaběhl v rozběhu na 60m čas 
7,62sec a na trati 200m byl diskvalifi kován 
pro vykročení z dráhy v zatáčce. V juniorské 
kategorii již také Dominika Vejpravová, kte-
rá v dálce skočila 496 cm a skončila šestá, v 
trojskoku skočila 989 cm a brala čtvrté mís-
to. V žákovské kategorii byl Michal Kopecký 
druhý v závodě na 3000m v průměrném čase 
10 : 55,50 min. Karolína Prouzová - žáky-
ně, která byla poprvé na velkých závodech, 
si vedla velice úspěšně, i když trenér našel 
ještě mnoho chyb. Přesto si přivezla dvě 
bronzové medaile za běh na 60m v čase 8,57 
sec. a na 150m trati v čase 21,08 sec. Veliká 
škoda byla neúčast Marcely Vondřejcové a 
Jirky Vondřejce, kteří prodělávají chřipkové 
onemocnění a tím je i účast na mistrovství 
ČR v hale vyloučena. Přejme jim proto brz-
ké uzdravení a do nadcházející letní sezóny 
pevné zdraví a co nejlepších sportovních 
výsledků.

Jiří Vondřejc - trenér

ATLETICKÝ GIGANTATLETICKÝ GIGANT

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

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

www.MARCONABYTEK.cz

Sdružení zdravotně postižených v Náchodě
   srdečně zve své členy na výroční členskou schůzi konanou dne 18.2.2009 - ve středu 
od 14.30.hod. v Odasu na Karlově náměstí v Náchodě, za účasti hostí z MěÚ v Náchodě, 
městské policie, zástupců Senior klubu.
   Program: seznámení se stavem pokladny, rekapitulace činnosti za rok 2008, návrh čin-
nosti na rok 2009, volba nového výboru SdZP, odborná přednáška MUDr. Elišky Frintové 
na téma oční problematiky. Drobné občerstvení zajištěno.
   UPOZORNĚNÍ pro členy a příznivce, nutno dodržet začátek jednání a to od 14.30 hod.
   Zájezd na muzikál Mona Lisa - Praha je v pondělí 2.3.2009 odjezd od Tepna klubu v 7.15 
hod. Představení je dopolední! Těšíme se na setkání s Vámi, přejeme pevné zdraví a život-
ní optimismus.                            Za výbor SZdP : Olga Fruhaufová, Miroslav Čiháček

SDRUŽENÍ 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Ve dnech 10.1. - 16.1. se žáci 7.C a 7.D ZŠ 
Komenského v Náchodě zúčastnili pod ve-
dením instruktorů - J. Maršíkové, J. Šulcové, 
P. Šulcové a Z. Borny lyžařského výcviku, 
který se konal v Orlickém Záhoří. I přesto, 
že sněhové podmínky nebyly přímo ideální, 
počasí vyšlo naprosto skvěle. Po většinu dní 
bylo jasno a slunečno, a tak si žáci dostatečně 
užili celý týden na svahu, výlet na běžkách po 
hřebenech Orlických hor a výstup na Velkou 
Deštnou. Žáci se mohli zdokonalit nejen v jíz-
dě na lyžích, ale i na snowboardu, jehož výu-
ku naše škola nabízí i pro úplné začátečníky, 
kteří dostali „prkno“ pod vánoční stromeček. 
Závěr kurzu patřil stejně jako každým rokem 
závodům ve sjezdu, slalomu a běhu na lyžích.
Žáci si kurz velice užili, a proto doufejme, že 
se bude stejné oblibě těšit i následující kurz, 
který se bude konat ve dnech 28.2. - 6.3.2009. 

Za ZŠ Komenského Jana Šulcová

Svatební fotografi eSvatební fotografi e
Česká Skalice a okolíČeská Skalice a okolí

Ivan VávraIvan Vávra
607 504 812607 504 812

Děkuji mnohokrát panu farářovi z náchodské fary za 
jeho krásná slova na posledním rozloučení s tatínkem 
Jindřichem Blehou.                             Bůh Vám pomáhej   
                                                                          Miloš Bleha

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

EU TIP

Rodinný dům nedaleko centra Náchoda se zahradou a garáží  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 695 000,- Kč
Vila v Náchodě u zámku, nové el.rozvody, zahrada 3 452 m2, vlastní studna. . . . . . . . . . . . . . . . .4 995 000,- Kč
Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 550 EUR
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 000,- Kč
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části České Skalice . . . . . . . . . . . . . . . . .3 999 000,- Kč
Byt o výměře 38m2 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 000,- Kč
Rodinný dům v Bohdašíně, zahrada 1486 m2, přírodní jezírka, vl.studna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 299 000,- Kč
Kompletně zrekonstruovaný rodinný dům v klidné části Teplic nad Metují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 700 000,- Kč

Za cenu bytu nabízíme 
rodinný dům se třemi byty a 
dílnou a zahradou nedaleko 
centra Červeného Kostelce – 

V lipkách. Dům se nachází v klidné lokalitě, je zajímavě řešený a po nutných 
investicích lze využívat i jako na sobě nezávislé bytové jednotky (až 4 byty). 
Objekt je napojen na plyn, vodovod, elektřinu 220/380V. Pozemek celkem 
cca 900 m2. Jeden byt obyvatelný ihned ve slušném standartu – 120 m2. 
Nutno vidět – zajímavá investice.                   Cena: 1 450 000,- Kč

 Miloš Cvejn



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

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... III.
 V minulém díle naší dopravní rubriky jsme se věnovali tématu 
„dopravní nehody“, konkrétně správnému postupu při dopravní 
nehodě definovanému novelou zákona č. 274/2008 Sb. Řekli 
jsme si, kdy musíme volat k dopravní nehodě policii. Nyní je 
tedy pro pana Jiřího Volhejna z Autoškoly Náchod připravena 
otázka, co musíme udělat, když při dopravní nehodě není nutná 
asistence policistů...V tomto případě jsou účastníci nehody po-
vinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
 Co musí obsahovat? Popis času a místa vzniku dopravní 
nehody, její příčinu, průběh a následky. Nezbytná je rovněž 
identifikace účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Takto 
provedený záznam je poté nutno podepsat a neprodleně předat 
pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (t.j. pojišťovně viníka dopravní neho-
dy). Existuje pane Volhejne nějaký závazný formulář, na který provedu záznam o do-
pravní nehodě? Ne, žádný závazný formulář zákon nepředepisuje a záznam o dopravní 
nehodě může mít libovolnou formu.
 Přesto lze doporučit všem řidičům tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě. 
Vozte ho v autě, nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. A nezapomeňte, že při nehodě hra-
je velkou roli i stres a euroformulář vám pomůže, abyste na některé důležité věci neza-
pomněl. A co když pane Volhejne nastane situace, že jeden z účastníků nehody odmítne 
spolupracovat na tvorbě záznamu? V tomto případě vám radím, abyste neváhal a zavolal 
k nehodě dopravní policii. Policejní „faktury“ za planý výjezd se bát nemusíte, protože 
tyto úvahy a sankce byly nakonec z novely zákona odstraněny. Je dobré i upozornit 
odbojného účastníka dopravní nehody, že odmítnutím sepsání záznamu o ní se dopouští 
přestupku.                                                                              www.autoskolanachod.cz

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

PŮJČKY - HYPOTÉKYPŮJČKY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
půjčky až do 300.000,- 

bez ručitele
Přefi nancování drahých úvěrů a karet 

např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úvěr až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na účtu
Do 50.000,- bez potvrzení o příjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod

C
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.  

Hledáme 
PROVOZNÍHO

do nové provozovny
BAR s HERNOU

v Červeném Kostelci
požadavky: trestní bezúhonnost, 
praxe v oboru, řidičs.průkaz sk.B 
odpovědnost, fl exibilita

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKA
na 30 let, bez příjmu, poplatků a 

registru.Nejnižší úrok v ČR. 
Vyplácíme až 120% z odhadu 

nemovitosti.
Ručení kupovanou nemovitostí, lze i 

družstevním bytem. 
Tel. 603 940 082

SMĚNKA až do
200.000,-Kč 

bez jakéhokoliv zajištění, jen na OP,
každému.

Možná spolupráce
Tel. 731 817 679

Požadujeme:  řidičské 
oprávnění skupiny C + E. 

Praxe s návěsovou
soupravou vítána.

Bližší informace na telefonu 
602 425 311.

Přijmeme řidiče 
vnitrostátní nákladní 

dopravy.

Stavební 
a zednické 

práce
Práce s UNC
Doprava  M26

TS Náchod s.r.o.,
tel.: 731 151 726

 Tortharry se v letošním roce rozhodli uspořádat pro všechny příz-
nivce tvrdé hudby první ročník festivalu zaměřeného na grind/death/
metal/core, který ponese název 
CZECH DEATH FEST 2009, a to nejen pro letošní rok, ale i pro léta 
následující. Tortharry by tímto chtěli založit tradici festivalu, kde by 
se každoročně představila především česká scéna kapel, které nemají 
tak velkou příležitost účastnit se jiných open air festivalů v Česku, 
zaměřených na odlišné styly hudby. Dramaturgie bude založena na 
účasti české špičky v daných hudebních žánrech a několika zahranič-
ních hostech. Festival se uskuteční ve dnech 12.-13. 6. 2009 v Červe-
ném Kostelci (okr. Náchod, Královéhradecký kraj) na okraji města, 
v areálu autokempu „Brodský“. 

 Pro letošní první ročník již účast potvrdily polští HATE a DEMO-
GORGON, maďarští SLYTRACT, slovenští DEPRESY a v ne-
poslední řadě to nejlepší z české scény jako BED SORES, COLP, 
D.A.D., DESOLATED, DESPISE, DISFIGURED CORPSE, 
FOB, INGROWING, ISACAARUM, LOCOMOTIVE, MAR-
TYRIUM CHRISTI, MASTURBACE, MELANCHOLY PESSI-
MISM, PANDEMIA, POPPY SEED GRINDER, SABATHORY, 
SHATTER, TORTHARRY, !ÚL a X-CORE. Headlinerem tohoto 
festivalu budou holandští SINISTER. 
 Celý festival proběhne na jedné velké scéně se špičkovým osvětle-
ním i ozvučením a předprodej vstupenek bude zahájen koncem února. 
Předběžné informace o festivalu získáte v průběhu několika týdnů na 
www.czechdeathfest.cz a www.tortharry.com a  případná rezervace 
vstupenek je možná již nyní na tortharry@seznam.cz  a nebo v před-
prodejích sítě Ticketportal od 15.2.2009!!!

 Náš redakční kolega Mirek Brát získal pro své reportáže v rámci projektu MARE NOS-
TRUM ocenění v soutěži Czech Travel Press, kterou vyhlásila Česká asociace novinářů 
cestovního ruchu. Projekt MARE NOSTRUM představuje sběr reportáží pro stejnojmen-
nou knihu, kterou Mirek navazuje na publikaci Thalassa - Evropou v kapce vody (vydalo 
nakladatelství NAŠE VOJSKO v roce 2007). Projekt MARE NOSTRUM (latinsky „naše 
moře“) je zaměřen na regiony v okolí Středozemního a Černého moře. Spojeným tématem 
všech reportáží je fenomén vody - viděný optikou historie, biologie, turistiky, ochrany 
přírody. www.marenostrum.cz

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
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 
 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK

ŽA
LU
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E

ŽA
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E

 Občanům České Skalice již došla trpělivost a tak 29.ledna a včera 12. února 2009 se v počtu 
několika set sešli na Husově náměstí a v 16 hodin zablokovali přecházením přes přechody pro 
chodce ( na snímku ), hlavní tah komunikace Jaroměř - Náchod. O této občanské neposluš-
nosti se již několikráte mluvilo na valné hromadě občanského sdružení  Za obchvat České 
Skalice, které bylo iniciátorem této neobvyklé akce. Protestní  blokáda v trvání asi 20 minut 
zcela zastavila provoz vozidel v obou směrech. Vedení  občanského sdružení  Za obchvat 
před zahájením akce, kromě organizačních pokynů zdůraznilo, že v případě laxního přístupu 
k již neřešitelné dopravní situaci v České Skalici, bude každých 14 dnů tuto protestní akci 
opakovat, což se podruhé potvrdilo ve včerejším odpoledni. Přítomní představitelé města zde 
na vytištěném letáku seznámili občany se Stanoviskem města Česká Skalice k variantnímu 
postupu při vymístění silniční dopravy z centra města a tiskovým prohlášením města k dané 
problematice.
 Závěrem jen připomeneme, že 20. ledna 2003 byla slavnostním poklepem na základní ká-
men zahájena stavba silničního obchvatu České Skalice. Dokončení mělo být v lednu 2006. 
Dokonce byla úvaha o zkrácení termínu a zprovoznění silničního obchvatu o 3 měsíce dříve. 
Bohužel komunikace o délce 6,23 km , původně plánovaná za 800 mil. Kč, do dnešního dne 
není zprovozněna. Chybí propojení v délce pouhých 380 metrů, kde v trase stojí provozovna 
sběrných surovin. Další alternativou je vybudování tzv. obchvatu obchvatu, která by velmi 
tíživou situaci města České Skalice vyřešila. Finanční částka cca 12 mil. Kč je dle zdrojů na 
toto zajištěna a má být 3. března 2009 odsouhlasena krajským zastupitelstvem Královéhradec-
kého kraje.                                                                                           Text a foto  Ivan Vávra

PROTESTNÍ BLOKÁDA PROTESTNÍ BLOKÁDA 
SE USKUTEČNILASE USKUTEČNILA

CIASTO PŘIVEZL ZLATO
 Z pověření Českého atletického svazu se o tomto víkendu v Praze v přetlakové hale na 
Strahově konalo mistrovství České republiky v chůzi ve všech mládežnických kategoriích. 
Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda se v žákovské kategorii představil Michal 
Kopecký, kterého však rozhodčí zcela správně diskvalifi kovali pro špatnou techniku. Je to 
pro něho velikým ponaučením pro zlepšení především koordinačních pohybů a protahovacích 
cvičení.
 Pak se však postavil na start Ondřej Ciasto v dorostenecké kategorii na trati 5 000m chůze 
na 200m oválu a hlavně po taktické stránce splnil všechny pokyny od trenéra a stupňovaným 
tempem si došel pro zasloužený titul mistra ČR v čase 26:51,83 min.
 Příští víkend se koná v Praze ve Stromovce také mistrovství ČR v dorostenecké a juniorské 
kategorii, ale již ve všech běžeckých a vrhačských disciplínách. Z Náchoda by měl promluvit 
o čelná umístění především Aleš Voborník na trati 400m a Miloš Cvejn, který poběží 1500m a 
3000m - oba junioři.                                                                                                               JV

CZECH DEATH FEST 2009CZECH DEATH FEST 2009 
12.-13.6.2009 

Červený Kostelec – Autocamp „Brodský“

AUTOR PROJEKTU MARE 
NOSTRUM ZÍSKAL OCENĚNÍ 

CZECH TRAVEL PRESS

TEL.:775 577 457



NEBANKOVNÍ PŮJČKY!!
Peníze do 48 hodin.

Zaměstnancům, podnikatelům, důchodcům, MD.
ŽÁDNÉ POPLATKY, NEZKOUMÁME 

BANKOVNÍ REGISTR.

TEL: 732 635 109

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

Novoroční půjčka 
2009 s EU

100.000,-Kč za
1.500,- měsíčně

Možnost fi nancování 
pro všechny

ženy na MD, nezaměstnaní
důchodci, bez prokazování

příjmů, možnost domácí
konsolidace rychlé
vyhodnocení úvěru

TEL.:775 271 693

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.

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

* žádné poplatky předem!!
* peníze do 24 h.

Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

Provádíme práceProvádíme práce
 sádrokartonářské sádrokartonářské

    Komplet půdní vestavby    Komplet půdní vestavby
 tesařské tesařské
 pokrývačské pokrývačské

    včetně dodávky materiálu    včetně dodávky materiálu

TEL.: 602 827 860TEL.: 602 827 860

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz obědů
pro fi rmy, provozovny, 

prodejny
a soukromé osoby.

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

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

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

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, OBÝVACÍ STĚNY,
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE,
POHOVKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
SEKTOROVÝ NÁBYTEK, ...

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

BAZAR
KANCELÁŘSKÝCH

KŘESEL
Prodám větší množství nových i 

mírně použitých různých 
kancelářských křesel.

Ceny již od 200kč,dle odběru.

Mobil: +420608309009

 

HRA JE VÝZVA...
SQUASH JE HRA!

-
Squash Centrum Náchod

tel. 602 886 577

RICOCHET + SQUASH
 + STOLNÍ TENIS

Házenkářská hala 
- Hamra, Náchod

Nejúspěšnější sportovec 
Okresu Náchod 2008

   V pondělí 9.2. se konala schůze VV OS ČSTV, která schválila nominace sportovců, zasílané 
nám ze všech tělovýchovných organizací tedy ČSTV, Sokol, Orel, ATJ, Sdružení motoristic-
kých sportů, ASPV, ASŠK ale i nezávislí sportovci.
Následovat bude anketa odborníků a zároveň v Náchodském deníku anketa čtenářů.
   Vše vyvrcholí 20.března 2009 v 18, 00 hod. v náchodském Beránku v Divadle Dr.Josefa 
Čížka, kde mimo ukázek našich borců uvidí diváci i vystoupení profesionálních umělců z 
agentury ČOK CZ s.r.o..                                    Hana Kopecká předsedkyně VV OS ČSTV

Maškarní a karneval
   Maškarní pro nejmenší děti ve věku od 1 do 
3 let pořádá v sobotu 14.2. od 9:30 hodin v 
Dětském klubu HOPSÁČEK (SUN, ul. Zele-
ná 157 - výměník tepla) občanské sdružení 
Klub SUN Náchod.
   Tentýž den odpoledne od 15 hodin je na pro-
gramu dětský KARNEVAL se soutěžemi, dět-
skou diskotékou, klauny a promenádou v mas-
kách. Více informací na www.hopsacek.cz

VŠEHOTRHY
a MOTOBURZY

Parkoviště 
KINO SVĚT JAROMĚŘ

vždy v sobotu od 7.00 hodin

21.2. 7.3. 21.3. 

PEDANT
Celoživotní vzdělávání dospělých

* PROFESNÍ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK při SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA, 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
 nehtová modeláž  profi make up

 akvanails  3D efekt
 UV gely .....a další odborné techniky

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDĚLÁVÁNÍ
vč. materiálu v daných oborech

Možnost uplatnění dotace.
Možnost splátek.

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

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

Hostinec U STUDNY 
ve Studnici

Vás zve o víkendu

21. a 22.února

na JEHNĚČÍ HODY

a 14. a 15. března

na KŮZLEČÍ HODY

TEL.:739 433 396        

 KOBERCE
 LINA
 PLOVOUCÍ       

   PODLAHY

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

MONTÁŽ - LEPENÍ - LIŠTOVÁNÍ
KVALITA NENÍ VÝSADA

KVALITA JE PRÁVO

Solno – jodová
jeskyně

Náchod, Čechova ul. 342
( za Gymnáziem)

Tel.:  491 421 422
Mob.:  774 450 790
www: e-medispa.cz

D E N  O T E V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í  21.2.2009
Přijďte se osobně přesvědčit o 
funkčnosti jeskyně a průběhu terapií.Rádi 
Vám zdarma vše převedeme, vysvětlíme a 
zodpovíme Vaše otázky.
Trápí Vás alergie, či astma? Trpíte vysokým krevním 
tlakem, stresem nebo vyčerpáním organizmu? 
Nebo Vás postihla chřipková epidemie a zatěžují 
Vás častá nachlazení? Naše jeskyně může velmi 
blahodárně přispět k vyřešení těchto problémů. 
Navíc, výrazně posiluje imunitu.

Těšíme se na Vás dne 21. 2. 2009 
od 9.00 do 21.00 hod.

mimořádná akce 

při zakoupení 

plnohodnotné vstupenky 

- druhá osoba
 

1+1:
ZDARMA

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK

PROVODOVPROVODOV

Klempířské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz AKCE: Únor 2009

50.000-500.000 Kč 
pro každého nejnižší úrok v ČR

-bez doložení příjmu  100.000 za 1.700 kč/měs.

-zpracování žádosti zdarma do 24h

-rychlá realizace!

záznam v registru NEVADÍ!
Volejte: 737 168 683

PŘIJMEME SPOLUPRACOVNÍKY     

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKA VŠEM!

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,  
ODBORNÉ  I ÚŘEDNÍ  PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy

ANGLIČTINY               NĚMČINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)          (1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

Další informace najdete na www.gatenachod.cz Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 
Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

Němčina: 491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz



PŘIJME 
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 SŠ  

 Flexibilita, spolehlivost 
 Orientace ve výkresové dokumentaci
 Komunikativní znalost AJ popř. NJ
 Základní znalost normy ISO 9001  
 Uživatelská znalost práce na PC

Pracovník 
technické kontroly

Nabízíme:
 práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro významné zákazníky z automobilové-

ho  a topenářského průmyslového segmentu   Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

Kontaktní osoba: Jiří Miler e-mail: j.miler@boltjes.cz

Novinka
Karnevalové zboží

Půjčovna a prodejna dětských 
karnevalových kostýmů

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

ÚVÌROVÉ CENTRUM
PÙJÈKY NA COKOLIV 

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ 

až 500 000,- bez ruèitele 

pøefinancování 
nevýhodných pùjèek a karet 

HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY 

AMERICKÉ HYPOTÉKY

i bez nutnosti odhadu

až do 100% ceny nemovitosti

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

i bez doložení pøíjmù

bez registrù

odhad zdarma

vyplacení úvìrù i exekucí

nemovitost mùže být i tøetí osoby

RYCHLÉ VYØÍZENÍ 
BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKÙ PØEDEM

tel.: 774 061 137 
 777 061 131      
491 417 180      

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

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

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

J O L I E S S E
KOSMETIKA           PEDIKÚRA

 barvení řas a obočí, úprava obočí,  odstranění rohové vrstvy,
 celkové ošetření všech typů úprava nehtů, lakování,
 pleti, ošetření rukou, depilace, líčení masáž nohou

Veronika Šálová, Kamenice 142, Náchod, tel. 777 279 954
Po-Pá: 8:00-11:30, 13:00-18:00 bez objednání      

Půjčujeme od 5 do 250 tis.Kč,
i ženám na MD a důchodcům,
možnost zástavy nemovitosti 
a ručitele ke zvýšení bonity. 

Žádné poplatky předem!! 
Mail: pomuzemevam@seznam.cz

tel. 775936934.
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Využijte slev na letní dovolenou 2009
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy

Slevy až 10% do 28.2.2009 a zaplacení zálohy 50%
Svozy z NÁCHODA POUZE U NÁS

Pierie-Platamonas: hotel Sun Beach *** (ideální pro rodinnou dovolenou, přímo u písečné pláže, dobrá kuchyně) Termín: 10.8.-20.8.2009
Cena včetně všech poplatku ,komplexního pojištění,strava polopenze: 2 dospělí a dítě do 13 let - 41.400,-Kč

Zakynthos-Tsilivi: hotel Mediterranee*** (příjemná atmosféra, obklopený zahradou, ideální pro rodinnou dovolenou Termín: 6.7.-16.7.2009
Cena včetně všech poplatků, komplexní pojištění, strava polopenze: 2 dospělí a dítě do 13 let – 38.600,-Kč

Kréta-Gouves: hotel Kalia Beach***( ideální místo pro relaxační dovolenou, profesionální služby, dobrá poloha Termín: 6.7.-16.7.2009
Cena včetně všech poplatků, komplexní pojištění,strava polopenze (možnost i All Inclusive):2 dospělí, 1.dítě do 13 let a 2.dítě do 7 let – 49.600,-Kč

****

CK Čedok – Sleva za včasný nákup až 15% prodloužena až do 28.2.2009 a složení zálohy alespoň 30%. Sleva pro seniory  ve věku nad 55 let ve 
výši 50%. Transfer z/na letiště zdarma.

CK Exim-využijte slevy až 10% při rezervaci zájezdu do 28.2.2009 a složení zálohy alespoň 30%. Transfer z/na letiště zdarma.

CK Monatour – sleva až 8% do 28.2.2009 nebo dítě zcela zdarma, svozy z Náchoda

CK Sunny Days – využijte slevy až 14% do 8.3.2009 a složení zálohy 50%

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

Divadlo Karlín – muzikál CARMEN – 13.6.2009 od 19:00
Světová premiéra českého muzikálu. V hlavní roli Lucie Bílá. Cena: 1050,-Kč včetně dopravy a průvodce

****
!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!
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PŘIJMU
ASISTENTKY/TY 

DO OBCHODNÍ KANCELÁŘE 
V NÁCHODĚ. 
INFORMACE

NA TEL.: 777 345 132 
PO-PÁ

Pro zaměstnance, maminky, 
důchodce a podnikatele

LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RUČITELE!

Půjčky!

BEZ POPLATKU!

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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

Pronajmeme obchodní prostory Pronajmeme obchodní prostory 
v centru Náchodav centru Náchoda
120 m120 m22 - 1.patro - 1.patro

TEL.:602 462 397TEL.:602 462 397

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

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

608103810, 606270421

* Dlouhodobě pronajmu (popř. prodám) byt 
3+1 v Náchodě Zelená 1953, 4. patro, částečně 
zařízený. Příjemné bydlení. Tel. 603 556 014
* Pronajmu zděný byt 1+1 v Náchodě na Brance, 
náj.4000,-. Kauce podmínkou. Info 736 766 448  
16 - 19 hod.
* Pronájem bytu 2+1, 6.p. v Náchodě, ulice Bělo-
veská. Výměra bytu 60m2. Pronájem bytu včetně 
vybavení. Centrum města cca 10 minut. Cena pro-
nájmu 5.000,-Kč měsíčně +energie a vratná kauce. 
Tel.721 175 990
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě, nájem 
3000,-Kč + služby, vratná kauce 12 tis.Kč. 
TEL.:777 594 401
* Pronajmu dlouhodobě v klidném prostředí 
v přízemí 2+kk v Novém Městě n.M. Krčíně. 
TEL.:603 311 685
* Dlouhodobě pronajmu nově zrekonstruovaný 
částečně zařízený byt 1+1 v Novém Městě n. M., 
ulice Nad Stadionem, 2.NP. Nájem 4000Kč inkaso. 
Volný od května. Tel. 724 946 460
* Pronajmu částečně zařízenou garzonku v 
Běloveské ul. v Náchodě. Tel. 723 426 453
* Pronajmu 1 muži zařízenou místnost s kabel. 
TV - na SUN v Náchodě - včetně inkasa. 3300,-
Kč/měs. Tel. 603 711 210
* Nabízím pronájem samostat.pokoje s příslu-
šenstvím a zvláštním vchodem, zařízený, RD v 
Náchodě. TEL.:491 428 024
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel. 608 
11 00 41
* Pronajmu byt 2+1 s balkonem po renovaci v 
centru Náchoda, 2. patro, 61 m2. Nájem 5800 Kč + 
elektro. Kauce 15.000 Kč. Tel. 604 944 596
* Prodám pěkný byt 3+1 v Náchodě, 72,5 m2, 
zděná koupelna, dlažba, balkon, rohová kuchyň, 
- spěchá a dále koupím byt 2+1 v Náchodě - tel. 
776 114 975
* Prodám družstevní byt 3+1 (81,5 m) v Náchodě 
u nemocnice. Panelový byt se nachází ve 2. patře 
(vnitřní). Dům je po celkové rekonstrukci, plastová 
okna, nový výtah, zateplení. Výhled na panorama 
Náchoda v klidné lokalitě. Cena 900.000 kč. kon-
takt: 604 874 120 - RK nevolat.
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda. Tel. 724 
078 566.
* Prodej DB 3+1 81 m2 v Náchodě 3 NP /SUN/, 
900.000 Kč, výhled na Staré Město, klidná část síd-
liště. Tel. 725 646 413
* Prodej bytu v Hronově 2+1, 57 m2 v OV, 
1.050.000,-Kč, 1.NP cihl. domu v centru. Tel. 725 
646 413
* Prodám byt 1+kk Nové Město n.Met., OV, plo-
cha 30,5 m2, balkon, obyv.stěna, kuchyně, zařízený. 
Cena 765.000 Kč. RK nevolat. Tel. 774 057 878
* Prodám byt 3+1 (76m2) věžák v OV v Náchodě 
na Běloveské ul., tel. 604 525 615 volat 16-18 hod.
* Prodám družstevní byt 3+1. Místo Bezděkov 
nad metují po částečné rekonstrukci. Cena po 
domluvě Tel. 773905472
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě a byt 3+1 v České 
Skalici. TEL.:491 427 880, 777 027 664
* Koupím byt s dluhem, před vystěhováním, 
právní vadou, nebo nevypořádaná manželství. 
TEL.:604 206 419

* Pronajmu byt 3+1 poblíž centra Náchoda. 
Byt po rekonstrukci,plastová okna. Pronájem a 
kauce dle dohody. Tel.:733 688 046 !!Volný k 
nastěhování !!

* Pronajmu garzonieru v Hronově. Tel. 608 66 
77 30
* Prodám 1+kk 32 m2 v Hronově, zděný, nová 
koupelna + kuchyň. Cena 540.000 Kč. Tel. 777 
038 022
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného 
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. 
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné 
části města. Ve městě je veškerá občanská vyba-
venost cena 890.000Kč. Tel: 773 268 500,775 061 
233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 3500,-
Kč + inkaso. TEL.:775 061 233
* DLOUHODOBĚ pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém Městě nad Metují. Byt je zateplen, plastová 
okna. Při nástupu kauce. Byt je volný ihned. Tel: 
608 323 373

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Náchodě-
Bělovsi, v blízkém dosahu nákupního centra.
Byt o výměře 35 m2 se nachází v přízemí domu 
a je částečně zařízený (kuch.linka vč. spotřebičů, 
skříně, pračka, televize). K dispozici komora, 
sklep. V domě se nachází pouze 4 bytové jed-
notky - záruka dostatečného soukromí. Nájemné 
3.500,Kč + energie. K dispozici od 02/2009. Tel.: 
608 236 973

NEMOVITOSTI

* Prodám garáž v Novém Městě u slévárny.150 
tis, dohoda při rychlém jednání možná. Tel. 602 
280 857
* Koupíme RD v Náchodě a blízkém okolí s 1-3 
byt.jednotkami do 3mil. Rychlá platba. Tel.:  608 
883 012
* Nabídněte prosím rodinný dům popř. byt 
v Náchodě a okolí na tel.724 869 259.Děkuji za 
nabídky.
* Nabídněte k bydlení domek v okolí Náchoda 
nebo Nového Města n/Met. i na rekonstrukci do 
1,5mil.Tel. 608 667 734
* Prodám v Doubravici u České Skalice 
RD 2+kk - splach.WC, koupelna, sklípek, 
stodola,poz.450 m2. Součástí prodeje je ovocný 
sad 1000 m2. Cena 750tis.Kč. TEL.:608 245 634
* Hledáme stylovou chalupu, chatu na polo-
samotě s  pozemkem min. cca 300m2, okr.

SEZNÁMENÍ

* 51/178 nekuřák, chovatel koní hledá hodnou a 
sympatickou dívku nebo ženu s podobnými zájmy, 
zejména, která má vztah k němé tváři... Tel.776 650 
351
* Pohodář 48/178/73 - hledá přítelkyni z Náchod-
ska. Tel. 603 711 210
* Muž 29 let z Náchoda hledá hodnou ženu do 32 let 
z Náchodska, dítě není překážkou. Tel. 728 221 232
* 41-letý obyčejný muž hledá fajn obyčejnou 
ženskou přiměřeného věku z Náchodska. Tel.: 775 
293 431

BYTY

* Pronajmu byt 1+kk blízko centra Náchoda, 
ihned volné, povinná kauce 20.000 Kč. Tel. 608 
86 98 85
* Pronajmu 1 muži 1 místnost v Náchodě za 
2.500 Kč/měs. s inkasem a kabel. televizí. Tel. 
603 711 210, 731 748 683
* Prodám družst. byt 1+kk po celk. rekonstruk-
ci v centru NA, cena dohodou. Nutno vidět. RK 
nevolat. Tel. 603 441 222
* Prodáme byt 1+kk v OV 27 m2 za 690 000,-
Kč a 3+1 63 m2 v OV cihla za 1.390 000,-Kč 
oba v centru Náchoda. e-mail: atrk@email.cz. 
TEL.:733 386 573
* Pronajmu byt 1+1 (1.kat.) v Náchodě, 
nájemné 3500,-Kč + inkaso. Volný od 1.3.2009. 
TEL.:723 461 286
* Prodej bytu 4+1 70 m2 v Jaroměři, byt a dům 
po celkové rekonstrukci. Zděné jádro nutno 
vidět. e-mail:atrk@email.cz TEL.:733 386 573
* Sháníme byt ke koupi 1+1,2+1 v Náchodě, 
Nové Město n/Met. nebo Hronově. Tel.: 773 55 
90 14
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě u nemocnice, 
80 m2. Volný od 1.3.2009. Mobil: 732 183 281
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v Nácho-
dě, 46 m2, v 1.NP poblíž centra. Nájem + zál.na 
energie 6.700,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, po celkové 
rekonstrukci, volný ihned.  Tel. 777 828 428
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 po kompletní 
rekonstrukci na Kamenici v Náchodě. Byt je 
ve výborném stavu, nová okna, dveře, kuch.
linkam koupelna, WC a další. Nájemné 6200,-
Kč + inkaso. Kauce nutná. Pouze pro solventní 
zájemce, preferujeme dlouhodobější pronájem. 
Telefon na správce 777 152 750
* Pronajmu od 4/09 dlouhodobě 1kk 33 m2 s 
terasou, v Náchodě na Lipí naproti hospodě, nájem 
+ zál. na energie 5100,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* Prodáme byt 3+1(74 m2) ve 4NP zděné-
ho domu v Novém Městě n.M.- ul.Rašínova.
Cena:1,55 mil.Tel.602 204 002-Ideal Reality
* Vyměním byt 3+1 (72 m2) v Náchodě - Plhově 
za byt 1+2 + doplatek (taktéž v Náchodě, nejlépe 
na Plhově) nebo prodám. Tel. 773 339 800
* Pronajmu dlouhodobě 1kk v Náchodě, 31 m2, 
ve 2.NP poblíž centra. Nájemné + zál.na energie 
5100,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle náměszí 
v Náchodě. Byt po nedávné rekonstrukci. Vel-
mi dobrý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. 
Nájemné 4000,-Kč a inkaso. Kauce nutná. Tele-
fon správce 777 152 750
* Pronajmu dlouhodobě nadstand.byt 3+1, 95 
m2 v zrekonstr.RD s pěknou zahradou v Březové 
u Broumova. Možnost spoluužívat i další prosto-
ry - dílnu, halu, půdu, sklep. Nájem 5000,-Kč. 
TEL.:608 90 30 70
* Prodám byt 3+1 - cihlový v Náchodě, u lesa, 
sídliště Branka, plastová okna, balkon, I. poscho-
dí, velká koupelna, plynové vytápění + sklep. 
Cena 1 650 000,-Kč, možnost dokoupení garáže 
7 x 5 m - v domě. V garáži 220 V, 380 V, voda, 
nutno vidět, tel. 602 145 222 (RK nevolat)
* Prodáme byt 1+1(38 m2) OV v Novém Měs-
tě n.Met.-Krčín. Je v 2 NP, s plastovými okny 
a může být ihned volný. Cena:576.000,-Kč. 
Tel.602 204 002
* Pronajmu od 4/09 dlouhodobě podkr.byt 
3+1 v Bělovsi v Náchodě, 80 m2. Nájem 5000,-
Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmeme byt 2+kk 43 m2 v Hronově v 
bývalé Jednotě. Byt po kompletní rekonstrukci. 
Nájemné 4700,-Kč + inkaso. Kauce 10 000,-
Kč. Pouze bezproblémoví zájemci se záměrem 
dlouhodobějšího pronájmu. Telefon správce 777 
152 750
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchodě na SUN. 
Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* BYT PRAHA - přenechám nájemní smlouvu u 
majitele na byt 3+kk v Praze 9, 1.patro, 3x WAW, 
balkon, spíž, hala. Cena dohodou. Zájemni volej-
te na 737 97 00 10
* Prodám pěkný družstevní byt 1+kk v Nácho-
dě Starém Městě v zatepleném panelovém domě. 
Volné ihned. Tel. 608 245 634
* Prodám byt 4+1 (90 m2) v OV v Náchodě, 
Běloves. ul., plast. okna, část. rekonstr., cena 
1.750.000 Kč, PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ 
MOŽNÁ SLEVA. Tel. 774 329 994
* Prodám 3+1, ul. Mlýnská (Náchod), družs-
tevní, 72m2, volný ihned, cena 1.2450.000,-Kč. 
Tel.: 608 825 591
* Pronajmu byt 50 m2 ve Velkém Dřevíči, čás-
tečně zařízený. Volný od 1.3.2009. Kontakt den-
ně po 17. hod. 608 21 31 54
* Pronajmu byt 70 m2 ve Velkém Dřevíči, čás-
tečně zařízený. Volný od 1.4.2009. Kontakt den-
ně po 17. hod. 608 21 31 54
* Pronajmu byt 1+2 I.kat. 80 m2 se zařízením v 
Hronově. Vratná kauce 40.000 Kč, nájem doho-
dou. Tel. 736 537 033

TU,NA,RK, krásný výhled, klid, les.Tel.: 604 
646 108
* Nabízíme PRONÁJEM provozních míst-
ností 115 m2 v I.patře domu v centru Náchoda.(4 
místnosti + zázemí - kuchyňka a WC). 9.000,- 
Kč/měs, včetně služeb. tel.č. 606 951 546
* Prodáme pozemky na okraji obce Kramolna 
u Náchoda.Cena.500,- Kč/m2,Tel. 603 165 971-
Ideal Reality
* Pronajmu zařízenou kancelář v centru Nácho-
da, 32 m2, kuchyňka + WC. TEL.:602 462 397
* Prodám dřevěnou chatu u lesa v rekreač-
ní oblasti na Špince. Chata stojí na kamenné 
podezdívce, malý sklípek, v přízemí obytná 
místnost, v patře 5 lůžek. Pozemek stavební, 
celkem 1024m2, pozemek pod chatou 33m2. Na 
pozemku kolna a suchý záchod. Vrtaná studna a 
vodovodní řad na pozemku, el.energie zavedena. 
Chata se prodává včetně veškerého vybavení. 
Tel.: 605 207 762

* Prodám třetinový podíl cihlového činžovní-
ho domu v centru Náchoda. V domě je celkem 
5 bytů a ke třetinovému vlastnictví náleží také 
právo užívání bytu 2+1 ve III. poschodí domu a 
podíl na zisku z nájemného ze dvou bytů. Cena: 
1.650.000,- Kč tel.č. 606 951 546
* Prodám stavební pozemek o výměře cca 12 
5000 m2 - v k.ú. Česká Skalice, 290,-Kč/m2, tel. 
728 484 794
* Pronajmu nebytové prostory v centru Nácho-
da. Tel. 777 960 893
* Koupím slunný pozemek na samotě do 10km 
od Náchoda pro stavbu chaty. Tel.608 365 036
* Prodám zemědělské pozemky v Horních 
Teplicích cca 4 ha.  Cena k jednání. Tel.č. 
606951546
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hronov.
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 
určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neu-
rčitou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fnin-
vest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 
061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,6 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozem-
kem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. 
TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám st.parcelu (1.000m2) pro výstavbu 
RD ve Spech u N.Města n.Met.,s elektro+vodov.
přípojkou.Cena.dohodou.Tel.602 204 002
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 
m2 cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 
233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám garáž v Novém Městě n. Met. u slé-
várny, 31m, 160 tis., tel: 602 280 857

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Přijmeme muže, ženy na distribuci knih. 
Výdělek 20-30.000 Kč. Tel. 777 803 359
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-
Kč/týden. TEL.:603 731 609
* Pracovní příležitost - práce z domova: www.
internetjobcz/1 - lze na hlavní i vedl.činnost
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S ADRE-
SOU na tel:732635109

KOUPĚ

* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* STEREOKOTOUČKY - MEOPTA koupím. 
Tel. 604 72 36 77
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v 
jakémkoliv stavu i příslušenství. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 603 549 451

*  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  *
PRODEJ

* Prodám značkový proutěný kočárek s nebesi 
(domů), jako nový, pův. cena 4.500 nyní 2.500 
Kč. Tel. 603 45 85 37  
* Prodám prasata - živá 38,-Kč/kg, v půlkách 
53,-Kč/kg vč.DPH. TEL.:724 024 174
* Prodám sedací soupravu - starší, ale zacho-
valou a pohodlnou. Rozkládací gauč s úložným 
prostorem a 2 křesla (1200 Kč). Dále prodám 
samostatný rozkládací gauč s úložným prosto-
rem (500 Kč). Sleva možná. Tel. 603 962 029
* Prodám nové věci některé v záruce, 
nepoužité. Barevnou televizi s dálk.ovladačem, 
obrazovka 70, rádio na kazety i CD, nový inter-
net komplet. 2 měsíce starý a ještě různé věci 
zachovalé, vše hodně levně. Na kazetách a CD 
hodně staré písničky. Jsem doma do 17.2. a pak 
od 25.2. TEL.:722 554 693 Hronov
* Prodám za mírný peníz myčku SIEMENS a 
lednici LIEBHERR a přidám zdarma mikrovln-
ku DAEWOO vše zánovní a minim.používané. 
TEL.: 739 672 206
 * PRODÁM LOŽISKA: 3 ks 80x40x18 USSR, 
2 ks 62x30x20 ČSR, 2 ks 130x60x46 ČSR, 4 ks 
35x15x11 ČSR, 1 ks 32x12x10 ČSR, 2 ks 26x10x8 
ČSR, 1 ks 90x40x22 ČSR, 1 ks 22x8x7 ČSR, 1 ks 
72x35x17 ŠVÉDSKO. TEL.:732 456 095
* Prodám větší množství pozink.tvarovek lev-
ně. TEL.:732 456 095
* Prodám „pulitráky“ 2 páry, zcela nové, vel.7, 
hořáky autogenní starší 20 ks. TEL.:732 456 095
* Prodám lednici s mrazákem BOSCH, stáří 3 
roky. Skoro nepoužívaná. TEL.:739 672 206
* Prodám 6 m3 smrkových fošen, tl. 45, 55 a 65 
mm, šíře 35-60 cm, sušené přírodně 4 roky v kůlně. 
Cena dohodou. TEL.:602 220 944 Velké Poříčí
* Prodám multifunk. SCANNER, 300 Kč. Tel. 
777 017 117
* Prodám vykrmená prasata, 35 Kč/kg, tel. 
776 191 392
* Prodám suché štípané palivové dřevo - váza-
né v kolech. Tel. 604 84 41 42
* Dveře a okna plastová, bílá a hnědá, nová z 
neuskutečněné stavby. Levně, dopravu zajistím 
zdarma. Tel: 777106709
* Prodám pšenici a trikitale 400 Kč/q, šrot + 50 
Kč/q, pytle výměnou. Brambory Karin 6 Kč/kg. 
Vše pěstované bez umělých hnojiv. Slavětín. Tel. 
732 381 524

RŮZNÉ

* Pronajmu dlouhodobě garáž v Náchodě na 
nábřeží El.Krásnohorské, cena 1000 Kč/měs., 
tel. 602 23 54 33
* Kdo pronajme garáž v Novém Městě n.M.? 
Tel. 604 72 36 77
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaroměře. 
Tel. 774 30 80 86
* Hlídání dětí (i v noci) - ped. vzdělání, dlouhodo-
bá praxe, úklid domácností, žehlení - pracovitost, 
bezúhonnost, zdravotní průkaz. Tel. 739 955 796
* Hledám spolucestující pro trasu NMnM-HK a 
zpět v prac. dny (tel.737 637 058)
* NĚMČINA, ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTI-
NA - soukr. výuka v Náchodě. Mám státní jazyk. 
zkoušky. Tel. 737 877 468

AUTO-MOTO

* Prodám RENAULT SCENIC 1.6 benzín 
+ LPG, r.v.2000/2001 šedá matel., klimatiza-
ce, závěs atd. naj.118 tis.km, cena 132 tis.Kč. 
TEL.:777 08 26 51
* Prodám PEUGEOT 106 pětidvéř, r.v.93, 115 
tis. km, slušný stav, bez koroze, nová STK, baterie, 
výměna oleje. Cena 22.000 Kč. Tel. 777 104 584
* Prodám přední podběhy ŠKODA Felicia, 
přední kapota a jiná plechařina, světla a jiné, vše 
nové, levně. TEL.:737 45 10 44
* Přenechám úvěr na Škoda Fabia 1,9TDi PD 
Elegance Kombi. Odstupné 10.000,-,měsíční 
splátka vč.hav.poj. 3700,-.Auto je v perfektním 
stavu,plná výbava. TEL.:731 783 087
* Prodám Peugeot 405, r.v 91, 1.6 GLI, STK + 
emise 07/09, ba. červená, centrál, alarm, taž. zař., 
rádio, bez koroze, 15 000,-Kč, tel. 732 792 724

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Jorkšírský teriér - prodám kvalitní štěňátka 
- fenečky s PP, výborně stavěné, korektní skus a 
počet zubů, očkované a odčervené, právě k odbě-
ru, více na www.imabohemia.blog.cz. tel. 736 775 
766. Náchodsko

Provádíme ekologickou 
likvidaci vozidel 

s možností odtahu 
nepojízdného vozidla. 

Tel. 774 455 454, 
723 378 320    

PŮJČKA 
skoro pro každého 
do výše 160 tisíc. 
Tel: 732 635 109

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282
N.Město n.M.-Družst.zděný byt 3+1 v 1NP,(59 m2),na Malecí,je s balkónem a garáží,možnost do OV ......................... 1,55mil.Kč

Náchod-Branka-Velmi pěkný družst.byt ve zděném domě,2.patře,po kompl.rekonstr,s luxus.kuch.linkou ....................... k jednání

N.Město n.M.-Byt 2+1 v OV,(48 m2),v 1NP se nachází v Krčíně a je s plast.okny,novou koupelnou,atd .....................775.000,-Kč

V.Jesenice u Č.Skalice-RD-3+1a 5+1po rekonstr.,s vl.vstupem, nová střecha,3 garáže,poz.688m2 ......................2.195.000,-Kč

Lhota p.Hoř.u Č.Skalice-Restaurace (200 osob),s barem(60 osob)- vše po rekonstr.,byt(4+1),poz.6096m2 ................... k jednání

Bezděkov u Police n.M.-Druž.byt 3+1 (73 m2) v 1NP zděného domu, s plast.okny,pěknou kuch.linkou ..................750.000,-Kč

Slavoňov u N.Města n.M.-Stavební parcely (1465 a 1515 m2) na lukrativním místě,včetně inženýr.sítí ........................ k jednání

Slavoňov u N.Města n.M.-RD 5+1 po část.rekonstr.s velkou dínou a stodolou,na poz.2426 m2 studna ..............  1.870.000,-Kč

Dobřany v O.h.-Větší RD (6+1),dva vchody-dříve obchod,nové elktro-akumul.vytápění,poz.327 m2 .........................790.000,-Kč



Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• Servisní prohlídky       • kompletní servis klimatizací
• opravy karoserií a lakování   • přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika    • prodej náhradních dílů

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

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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: 
 sleva pro důchodce -10%  
 Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

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

VODA CZ 
přijme

VEDOUCÍHO 
REALIZACÍ

Vzdělání SŠ, VoŠ stavební, 
vodohospodářské zaměření výhodou. 

Plat min. 30000 včetně benefi tů 
a zaint. na hospodaření.
Nabídky s životopisem 

posílejte voda@vodacz.com.

Místo Č. Skalice

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222 

 

Malířské a natěračské práce 
fa.  Kratochvíl

Provádíme veškeré malířské a natěračské práce na objektech průmyslových a občanských 
staveb. Všechny zakázky jsou řešeny individuálně.

Na přání zákazníka zabalíme co je potřeba, aby bylo vše po vymalování čisté a uklidíme
daný prostor.

interiéry, skladovací a technické prostory, 
ploty, střechy, fasády, okna, dveře, …
zaváděcí ceny
rychlé provedení
kvalitní barvy







velké zkušenosti v oboru
použití vysokotlaké techniky
ruční technika válečkování
omyvatelné nástřiky
vyrovnávání a vyhlazení omítek 
stěrkováním







Email: kratochvil@barvy-krahut.cz
Tel: +420605207704

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

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální příjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s převodem SAT/analog 

s rozvodem
doporučujeme ústní konzultace předem 

sjednané
profi  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, 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

pro Královehradecký
a Pardubický kraj

Staňte se součástí týmu realitnách makléřů
Realitní společnosti České spořitelny

    Nabízíme:                                 Požadujeme:
              Spolupráce na ŽL    spolehlivost
   vysoké výdělky až 70% z provize               komunikativnost
    bonusy: telefon, notebook, auto              kreativní myšlení
                pracovní nasazení

HLEDÁME MAKLÉŘE

ZEUS, s.r.o., člen obchodní sítě
Realitní společnost České spořitelny, a. s.,

kontaktní osoba: Aleš Šroll, mobil: 725 646 413 nebo e-mail: ales.sroll@zeus-pa.cz

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  

Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, pěkné místo .................................4.200 000,-Kč 
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ..........................3.790 000,-Kč
Náchod - domek s možností dvou samostatných bytů 1+1 a 2+1 s menší  zahradou ...............................2.200 000,-Kč
Horní Radechová - zděný rodinný dům (3+1, 3+kk) po generální přestavbě ..........................................2.950 000,-Kč
N.Město n./Met. - RD 3+1+možnost vestavby+velká stodola+další staveb. parcela ...............................2.950 000,-Kč
Lhota u Červ. Kostelce - zděný RD 2+kk s možností další vestavby se zahradou ....................................720 000,-Kč. 
Dolní Radechová - stavební parcela o výměře 2 591m2 na klidném slunném místě .................................... 200,-Kč/m2

Babí u Ná - chalupa......190 000,-Kč, Sendraž - předhůří Orl. hor - chalupa na rekonstr. ..........................175.000,-Kč
Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě .................................2.840 000,-Kč
Horní Radechová - velký zděný dům vhodný k víceúčelovému využití s poz. 1 565m2 ........................3.800 000,-Kč
Náchod - po rekonstr. DB 2+1 na Plhově .........................................................................................................950 000,-Kč 
Zděný byt 1+1 v OV, 3.NP ...............................................................................................................................850 000,-Kč
Hronov - RD na rekonstrukci 3+1 s možností další půdní vestavby a zahradou 534m2...........................1.590.000,-Kč
Náchod - byt 3+1 v OV, ul.Bílá_..dohodou,-Kč,Nové Město n/M. - byt 1+kk v OV .................................765 000,-Kč 
Studnice u Náchoda - ŘRD 3+1,garáží..1.990 000,- a zděný domek k bydlení i rekreaci .........................490 000,-Kč
Náchod - RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání ........................................2.880 000,-Kč
Náchod - DB 3+1, zateplená budova, nová okna_950tis. a DB 3+1 po celk. modernizaci..............................1.350mil.
Náchod - zděná chata s vlastní zahradou mezi Vysokovem a Kramolnou na okraji ....................................560 000,-Kč
Červ. Kostelec - kancelář se soc. záz_3 500,-Kč/měs.,Náchod - 2 kanceláře s vyb ...............................6 900,-Kč/měs.
Vestec u Hořiček – rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ............................................1.180 000,-Kč 
Jaroměř - byt 3+1 v OV po rekonstr..............................................................................................................1.500 000,-Kč 
Náchod - byt 3+ 1 v os.vl. u centra.................................................................................................................1.390 000,-Kč
Náchod – zahrádka se zavedenou el., vodou ....................................................................................................180 000,-Kč
Česká Skalice – zděná garáž ................................................................................................................................89 000,-Kč

www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 2+KK,46 m2, DV/B/2. patro, Hra-
dec Králové,volný ihned.       Cena 1.770.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 34 m2, OV /2. patro, Hra-
dec Králové,volný ihned.       Cena 1.245.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 60 m2, DV/B/6. patro, 
Jaroměř,volný ihned.      Cena 1.190.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1,74 m2, OV/L/6. patro, 
Jaroměř,ihned volný.      Cena 1.550.000 Kč.
* Prodej bytu 2+KK, 6O m2, DV/B/2. patro, 
bezbarierový,Hradec Králové,novostavba. 

 Cena 2.400.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1,78 m2,DV/L/3.patro,
Náchod,volný ihned.       Cena 1.350.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 27 m2, OV/B/3. patro, 
Náchod.Volný ihned.         Cena 700.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro, 
Jaroměř, po rekonstrukci. Cena 1.510.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV/B/3. patro, 
Dvůr Kr.n.L., v dobrém stavu.  Cena 1.500.000 Kč.
* Prodej bytu 2+kk, 44m2, DV/L/2.patro, 
Náchod-SUN, po rekonstrukci.Volný ihned. 

 Cena 920.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.                            Cena 4.450.000 Kč.
* Prodej apartmánů 1+kk,2+kk a 2+kk 
mezonet v Peci pod Sněžkou. Bližší informace 
v kanceláři.
* Prodej zemědělské usedlosti 7+1ve Lhotě pod

Hořičkami, vč.11.000 m2 pozemku.

 Cena 3.600.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce 
Bezděkov, po rekonstrukci.

 Cena vč. vybavení. 1.800.000 Kč.

Pobočka Náchod:
lsramarova@orangeconstruction.cz

tel. 775 972 763
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

Místo pro Vaše podnikání

Parkány 347, Náchod

atraktivní 
místo 

v centru 
Náchoda, 

dům je 
v perfektním 

stavu, 

tel: 736 481 756 

Nabízíme prostory 39m2

Restaurace Pod Montací 
v Náchodě

VÁS ZVE NA 

ZVĚŘINOVÉ ZVĚŘINOVÉ 
HODYHODY

ve dnech 17., 18. a 19.2. - út, st, čt
rezervace na telefonu: 491 426 425

hudba k tanci a poslechu 
ve středu od 18 hodin

hraje Jan Staněk a Lenka

VAŠE PODNIKÁNÍ 
NEMÁ HRANICE 

INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775

Kdo chce bruslit, může na to jít i surfová-
ním po síti internetu... Nevěříte? Snad vás 
přesvědčí internetové stránky kluziště v 
Broumově - Olivětíně. Dříve, než v metro-
poli broumovského výběžku obujete brus-
le, naťukejte na klávesnici počítače: 
www.kluzisteolivetin.ic.cz

KLUZIŠTĚ NA NETU

„PRO BĚŽKAŘE“„PRO BĚŽKAŘE“
V regionu Kladského pomezí je pro příz-
nivce „běžkaření“ přichystáno 243 kilome-
trů upravovaných lyžařských stop. Pozor! 
Většina stop je upravována především pro 
víkendovou rekreaci. Za častěji upravova-
nými stopami se musíte vydat cíleně do 
vybraných míst - například do Machova.                                                           

(r)

 O podzimu letošního roku podporuje v 
rámci projektu „I Ty můžeš pomoci“ DDM 
Domino Hronov šestiletého chlapce Ous-
mane Soumaha z Guinejské republiky (Af-
rika). Hronovští jej takto na dálku adop-
tovali s cílem umožnit Soumahovi školní 
vzdělání. Pro jeho celoroční výuku je nut-
no odeslat na zvláštní účet vždy sumu mír-
ně převyšující částku 5000,-Kč.           (r)

ADOPCE
NA DÁLKU

Svatební Svatební 
 fotografie fotografie

Mirek BrátMirek Brát

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



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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Dobrý den, jsme společnost v zemědělské výrobě a občas máme velký 
problém se zařazením některých našich produktů a služeb do správ-
né sazby DPH. Kde bychom mohli obdržet závaznou informaci?                  

J.P., Česká Skalice
     V tomto případě můžete požádat přímo ministerstvo fi nancí, které 
je povinno vydat tzv. závazné posouzení ve smyslu $ 34b zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Zde se obecně uvádí, že daňový 
subjekt je oprávněn požádat místně příslušného správce daně o vydání 
rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj 
vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekáva-
ných, v případech stanovených zvláštním daňovým zákonem. Správce 

daně je pak povinen na základě žádosti, jejíž povinné náležitosti jsou vymezeny ve zvláštním 
daňovém zákoně, vydat rozhodnutí o závazném posouzení. Rozhodnutí o závazném posouzení 
musí být označeno výslovně jako závazné posouzení a musí obsahovat kromě základních nále-
žitostí rozhodnutí údaje, na jejichž základě bylo rozhodováno, odůvodnění rozhodnutí a časový 
i věcný rozsah závaznosti vydaného rozhodnutí.
     Zvláštním zákonem je ve Vašem případě zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kte-
rý závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně umožňuje 
v $ 47a. Zde uvádí, že kterákoliv osoba může požádat Ministerstvo fi nancí o vydání rozhodnutí 
o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do 
základní nebo snížené sazby daně. V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel 
- právnická osoba uvede obchodní fi rmu nebo název, identifi kační číslo, sídlo a daňové identi-
fi kační číslo, dále popis zboží, služby nebo nemovitosti, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o 
závazném posouzení týká. V žádosti lze uvést jednu položku zboží, služby nebo nemovitosti. 
Dále žadatel uvede i návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení (tedy zda navrhuje zařaze-
ní do snížené nebo základní sazby daně).

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

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ

Riegrova 197, NÁCHOD
v domečku naproti Lékárně

 Nové fi lmy každý týden
 Půjčovné od 30,-Kč/ 1 den
          2 + 1 ZDARMA
 Půjčujeme v pátek nebo 
           v sobotu až do pondělí -     
        CENA ZA 1 DEN
 Prodej DVD á 49,-Kč

po - pá 10.00 - 20.00
so 9.00 - 12.00  13.30 - 20.00

ne 13.30 - 20.00

TEL.:607 540 701  

DVD PŮJČOVNA
ZAHÁLKA

 Východočeská přehlídka amatér-
ského činoherního divadla Divadlo J. 
K. Tyla 27. února až 1. března a 6. až 
8. března 2009
 Městské kulturní středisko Červený 
Kostelec, IMPULS Hradec Králové a 
Volné sdružení východočeských diva-
delníků pořádá v Divadle J. K. Tyla v 
Červeném Kostelci Východočeskou pře-
hlídku amatérského činoherního divadla. 
Za fi nanční podpory Ministerstva kultury 
ČR a Královéhradeckého kraje. Podrob-
ný program naleznete na 
www.cervenykostelec.cz

JAZYKOVÉ KURZY

ÚNOR    2 0 0 9
„Vyzkoušejte bezplatně naši kvalitu na 

zkušebních hodinách.“
POBOČKY JAZYKOVÉ ŠKOLY 

MAGIC ENGLISH / MAGIC SCHOOL:

Náchod, Nové Město nad Metují, 
Police nad Metují, Praha

tel. 603 508 779, 605 755 744

e-mail : magicenglish@magicenglish.cz

www.magicenglish.cz

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, PJ, HJ, PJ, RJ
SPLŇTE S NÁMI VAŠE 

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

 Cibuli a šunku nakrájíme na kostičky, 
pórek na kolečka. Na olivovém oleji (mů-
žete použít obyčejný stolní olej) zlehka 
osmahneme a přidáme kostku rozmraže-
ného špenátu. Osolíme, promícháme a 
podusíme. Přidáme 3-4 stroužky česneku, 
nakrájené na kolečka a na proužky nakrá-
jenou čerstvou žlutou papriku.
 Obvyklým způsobem uvaříme těstovi-
ny. Já jsem tentokrát použila bezvaječné 
těstoviny s vysokým obsahem bílkovin. 
Ale záleží na
Vaší volbě...
 Špenátovou směs smícháme s těstoviny 
a podáváme posypané parmazánem. Tak, 
ať Vám chutná...           

přeje Laďka Škodová

ECHO V KUCHYNI
ŠPENÁTOVÝ MIXŠPENÁTOVÝ MIX
S TĚSTOVINAMIS TĚSTOVINAMI

12. DIVADELNÍ FESTIVAL 12. DIVADELNÍ FESTIVAL 

ČERVENÝ KOSTELEC 2009ČERVENÝ KOSTELEC 2009

PŘI PŘEDLOŽENÍ
LETÁKU


