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OBČANSKÉ PŮJČKY
50 až 200 tis.

�� nízké splátky
�� BEZ POPLATKU P�EDEM
�� p�j�ky z nebankovních zdroj�
�� � nance i pro klienty v registrech
100 tis. ....... již od 1.449 K�/m�s.
200 tis. ....... již od 2.898 K�/m�s.

Žádost vy�ídíte b�hem n�kolika minut na tel.:

733 713 326
733 713 327

Zprost�edkování p�j�ek a jiných � n. produkt�

OLYMPIJSKÉ SLEVY
LCD PLAZMY SATELITY

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

DRUHÁ VLNA SLEV

SLEVA 9%

Velkoprodejna 

NÁBYTKU
kuchyňská studia BUCUR s.r.o.

Výro�í 18 let na �eském 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 PŘEHRÁVAČ ZDARMA.

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

sleva se netýká 
již zlevněného 

nebo akčního zboží

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)

 Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu exis-

tence naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaruče-

na maximální zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.
 

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách
přihlašovacím formulářem  (www.gatenachod.cz),

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).

Velký výb�r lahvových a sudových vín.
Sommelierské pot�eby.

Na Vaši návšt�vu se t�ší
Jarmila Jirásková Jarmila Jirásková

Pan Josef Marián Barto� - Dobenín 
s chotí a Správa zámku v Novém 

M�st� nad Metují Vás zvou v rámci 
Zámeckých Barto�ovinek
na novom�stský zámek na

- od 9.00 do 16.00 hod. v koncertních 
  sálech zámku
- 2 módní p�ehlídky svatební kolekce 
  pro rok 2010 v 10.00 a ve 14.00 hod.
- živá hudba a slosování o vstupenky 
  na koncert Ewy Farne
- ob�erstvení zajišt�no
- vstupné dobrovolné     

  

SVATEBNÍ VALENTÝNSKOU 
VÝSTAVU PANÍ JITKY 

LEIXNEROVÉ BRANDEJSOVÉ

   Akce „Kdo miluje, daruje krev“ vznik-
la v roce 2007 v souvislosti se svátkem 
sv. Valentýna a má za cíl p�ipomenout 
p�edevším mladým lidem d�ležitost spo-
lupodílet se na záchran� lidských život� 
a získat tzv. prvodárce do registru dárc� 
krve.
   „Je velmi d�ležité získávat prvodárce, 
protože se m�že stát, že bude chyb�t spe-
ci� cká skupina nebo kv�li epidemii ne-
budou moci n�kte�í pravidelní dárci krev 
poskytnout. Proto musíme mít v rezerv� 
dárce, kte�í svojí krví mohou zachránit 
lidský život,“ upozor�uje primá� brou-
movské nemocnice Ji�í Veselý.            kp                                 

Zveme Vás na

HUSÍ HODYHUSÍ HODY
z domácího chovu

středa - sobota
17. - 20.února 2010

Restaurace SLAVIE 
v Náchodě    

Valentýn rozší�í 
registr dárc� krve

 Zní to sice neuv��iteln�, ale zmije obecná 
byla vícekráte vid�na i na sn�hu a protože 
zmije v náchodském a sousedních regionech 
žijí, m�li bychom se mít na pozoru i s lyžemi 
na nohou. Ob�as se totiž stává, že kumulova-
né slune�ní paprsky proh�ejí zimovišt� zmijí 
a zmatený plaz se objeví t�eba na lyža�ské
sjezdovce. Tyto p�ípady jsou zdokumento-
vány nap�íklad v Krkonoších �i v lokalit� 
Kralického Sn�žníku. Na sousedním Slo-
vensku dokonce had zaúto�il rovnou na ob-
sluhu vleku. Navzdory komplikacím nebohý 
vleka� útok zmije p�ežil.                           (r)

ZMIJE ÚTOČÍ I NA SNĚHU!

� S odklízením sn�hu z centra Náchoda si místní radnice starosti p�íliš ne-
d�lá. Návšt�vníci m�sta tak mohou využít hory sn�hu na parkovacích plochách 
Masarykova nám�stí k zimním radovánkám.                                                     (r)



Velký pěkný byt 3+1 o výměře 103 m2 v Olešnici v Orlických Horách  ....................................................450 000,-Kč
Menší, udržovaný rodinný dům v Havlovicích u Úpice  ...........................................................................1 200 000,-Kč
Pronájem hezkého, plně vybaveného bytu o velikosti 2+1  v Dobrušce  ............................................ 5 900,-Kč/měs.
Větší rodinný dům s pergolou a garáží v klidné části Rtyně v Podkrkonoší  ..........................................1 490 000,-Kč
Hezký, zděný byt 2+1, klidné prostředí v centru Náchoda  .....................................................................798 000,-Kč

Rodinný dům Náchod - Běloves
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí na pomezí mezi Kladskou ulicí 
a atraktivní ulicí Nad Celnicí v Náchodě Bělovsi. Dům býval menším hospodářstvím, 
má v zadní části průjezdnou stodolu a další hospodářské prostory včetně kamenného 
klenbeného sklepa pod hlavní budovou. Zadní část má novou, zateplenou fasádu. 
Dispozice: 4+kk, chodba, předsíň, koupelna s WC, místo pro ustájení. Dům je napojen na 
el. 220/380V, plyn, vodovod i kanalizaci. � Cena: 1 890 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

TALÍ� VE ZNAMENÍ 
MASOPUSTU

   O masopustním veselí v �echách i na Morav� jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. 
století, i když svátek je z�ejm� ješt� staršího data. Období masopustu trvá od T�í král� do
Popele�ní st�edy, kterou za�ínal �ty�icetidenní p�st p�ed Velikonocemi. Masopust býval 
v život� našich p�edk� posledním vydechnutím uzavírajícím dobu zimního odpo�inku. 
Zahajoval také p�edjarní p�st, který kon�il oslavou Velikonoc. Protože datum Velikonoc 
je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. P�ípravou na masopust býval �tvrtek 
p�ed masopustní ned�lí, nazývaný tu�ný �tvrtek. Panovalo p�esv�d�ení, že v tento den má 
�lov�k jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok p�i síle. Hlavní masopustní zábava za�ínala 
o masopustní ned�li. Také toho dne byl ob�d bohatý, ale netrval p�íliš dlouho, protože 
se všichni chystali do hospody k muzice. N�kdy se tancovalo p�ímo na návsi a tanec se 
�asto protáhl až do rána. Také masopustní pond�lí probíhalo ve znamení zábavy a tance. 
V mnoha vsích se konal mužovský bál, kam nem�li p�ístup svobodní; tancovali jen ženatí 
a vdané. T�i dny p�ed za�átkem postu se nazýval ostatky a byl vyvrcholením a záro-
ve� ukon�ením masopustu. Hlavním ostatkovým dnem bývalo sváte�ní ostatkové úterý. 
Toho dne procházely vesnicemi pr�vody maškar. Masky byly všude pohošt�ny - n��ím 
k zakousnutí a p�edevším pálenkou a pivem. N�kde zakon�ovali o p�lnoci muziku po-
chováním basy jako symbolu toho, že v období p�stu si hudebníci nezahrají. První postní 
ned�le (letos 28. února) se nazývá �erná, v n�kterých krajích Liš�í. Maminky napekly 
v noci preclíky, navlékly na vrbový proutek a p�ivázaly na strom v zahrad�. Ráno vyprá-
v�ly pohádku o lišce, která v zahrad� nechala nadílku. Druhá ned�le postní (7. b�ezna) 
se nazývá Pražná podle staro�eského postního pokrmu z praženého obilí. T�etí postní 
ned�le (14. b�ezna) se nazývá Kýchavná. Kolikrát kdo tuto ned�li kýchnul, minimáln� 
tolik rok� byl ješt� živ. �tvrtá postní ned�le (21. b�ezna) se nazývá Družebná. V tento 
den d�v�ata chodila po vsi s lítem. Pátá ned�le postní (28. b�ezna) se nazývá Smrtná. 
Ze vsi se vynášela Mo�ena (Ma�ena, Smrtka), která symbolizovala zimu. Poslední, šestá 
postní ned�le (4. dubna) je Kv�tná a znamená slavnostní otev�ení Velikonoc. Ochutnejte 
tedy n�které masopustní pochoutky. Racionální výživ� sice neodpovídají, ale jednou do 
roka si je m�že dop�át každý. 

Text p�ipravují žáci a pracovníci
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.   

SKVĚLÉ NÁPOJE  
aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

     Velmi vhodným nápojem v zimním období je horké víno. „Sva�ák“ známe všichni a v�tšina ob-
sluhujících v restauracích se nás zeptá snad jen tolik, p�ejeme-li si ho z bílého nebo �erveného vína.
    P�íprava je velmi snadná a zvládnou ji opravdu i ti mén� šikovní. P�edevším musíme dbát 
na to, aby víno neprošlo varem.
Tím by totiž ztratilo svoji chu	. Proto jej necháme zah�ívat jen tak dlouho, než se za�ne ztrácet 
bílá p�na. To je totiž znamení, abychom práv� v tomto okamžiku víno ze sporáku odebrali.
    A z �eho nám tato horká dobrota nejlépe chutná?
V gastronomii se používají silnost�nné sklenice nebo také sklenice pun�ové. D�ležité však je, 
aby byly p�edem zah�áté horkou vodou.

My Vám nyní nabízíme recept, který „sva�ák“ ješt� o n�co „vylepší“.

Glögg
   P�ipravíme si 1,5 dl �erveného vína, 3 cl �erveného vermutu, 2 lži�ky tmavého cukru, 2 h�e-
bí�ky, na špi�ku lži�ky drcený kardamom, celou sko�ici a kousek oloupaného zázvoru. Sm�s
zah�ejeme a t�sn� p�ed varem nalijeme do sklenice. Tento lahodný alkoholický nápoj si Vás 
podmaní svou chutí i v�ní a zárove� zah�eje slune�ními paprsky ukrytými v �erveném vín�.

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí...
      Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného 
stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz    

Horké víno - typická lahůdka 
pro zimní období

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
POSTUP P�I ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

Od 1. 1. 2011 musí v každém vozidle být leták s návodem 
jak postupovat p�i zvládání situace po dopravní nehod�. Pro 
spln�ní této povinnosti posta�uje následující zn�ní.

Zajišt�ní místa nehody
Zastavit nejmén� 50m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná 
sv�tla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárni�ku, výstražný troj-
úhelník, ev. hasící p�ístroj, umístit trojúhelník p�ed místem nehody 
vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpe�nost.

Život zachra�ující úkony
Zastavení silného krvácení- tlakový obvaz, prsty v rán�, výji-
me�n� zaškrcovadlo, zakrytí pronikajícího poran�ní hrudníku 
šetrné uvoln�ní dýchacích cest u bezv�domých - šetrný záklon 
hlavy, p�edsunutí dolní �elisti, rychlé zjišt�ní stavu životních 
funkcí ostatních poran�ných.

Volání zdravotnické záchranné služby
Volat linku 155, p�ípadn� 112, sd�lit co se stalo, popsat charakter 
nehody, co nejp�esn�ji ur�it místo nehody, uvést po�et postiže-
ných, v�k a pohlaví, popis zran�ní a jejich stavu, sd�lit své jméno 
a �íslo telefonu.

Vyšet�ení:
Pohledem zjiš	ujeme dýchání, krvácení, polohu t�la, výraz ob-
li�eje a jeho barvu. 
poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého(sténání apod.)
p�ípadn� reakci na oslovení.
pohmatem dýchací pohyby, bolesti postižené oblasti, deforma-
ce, teplotu k�že, pot apod.

Vyproš�ování
Jen hrozí-li další nebezpe�í, je-li blokován p�ístup k dalším pora-

n�ným, nelze-li poskytnout první pomoc na míst� (nap�. resusci-
tace), vyprošt�ní provád�t co nejšetrn�ji, pokud zran�ný dýchá, 
vy�kat rad�ji na profesionální složky.

Bezv�domí
Riziko udušení zapadlým ko�enem jazyka, z úst odstranit voln� 
ležící p�edm�ty, šetrn� zaklonit hlavu, p�edsunout, dolní �elist 
postiženého, v bezv�domí se zachovanými životními funkcemi 
uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li 
se dýchání nebo je dýchání nenormální( lapavé dechy) je t�eba 
zahájit oživování nep�ímou srde�né masáží a dýcháním z plic 
do plic.

Oživování (resuscitace)
Zahájit nep�ímou srde�ní masáží, 30 stla�eními uprost�ed 
hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokra-
�ovat v rytmu 30 stla�ení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stla-
�ovat do hloubky 4-5 cm, nem�že-li zachránce z n�jakých 
d�vod� provád�t um�lé vdechy, pak až do p�íjezdu zdra-
votnické záchranné služby provádí srde�ní masáž frekvencí 
100/min.

Úrazový šok
Nej�ast�jší p�íznaky šoku - slab� hmatný tep, více než 100/min, 
zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit 
žízn�, nete�nost, spavost.

Zábrana šoku
Protišoková poloha se zvednutými dolními kon�etinami, ošet-
�ení poran�ní, zajišt�ní tepelné pohody, p�i pocitu žízn� pouze 
svlažovat rty nepodávat žádné léky, nedávat pít.

  
Záchranka 155, Policie 158, Hasi�i 150, Tís�ové volání 112         

   Touto cestou bych ráda jménem rodi�� pod�kovala paní u�itelce Dan� �ejchanové a Blance 
Naimanové ze Základní školy na Babí, že v�novaly sv�j volný �as žá�k�m na úžasném ly-
ža�ském prodlouženém víkendu v Kamenci v Orlických horách. Sou�asn� p�eji celé základní 
škole hodn� nových prv�á�k� v dalším školním roce.                                 Mariana Stárková   

POD�KOVÁNÍPOD�KOVÁNÍ

NÁLEZ
   V úterý 26.ledna byl nalezen na 
chodníku u Lidlu v 
Náchod� prsten, 
pravd�podobn� 
zlatý s kamínkem. 
Kontakt:
608 503 016     

Kdo m�l rád vzpomene a taky nezapomene

Dne 6. února 2010 uplynulo 10 let ode dne, 
kdy navždy odešla naše maminka 

paní B�la Rajlová z Kramolny

Vzpomíná dcera B�la s manželem    

  Dne 11.února 2010 uplynulo 15 let, 
co nás navždy opustila naše milovaná 

maminka,  paní Marie �tvrte�ková 
z Provodova.

Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami. 

Dne 12.2.2010 to byl již jeden rok, 
co ne�ekan� odešel od své rodiny 
a p�átel pan Jaroslav Št�pán z Náchoda. 
D�kuji všem, kte�í vzpomenou s námi.

Manželka a d�ti s rodinami  

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNKA



   V zá�í 2009 byl v Náchod� nov� otev�en oddíl bojových um�ní pro d�ti i dosp�lé. Skladba 
trénink� vychází z princip� a metodiky SBUV (sdružení bojových um�ní východu), které
založil v roce 1973 Ji�í Flégel ve Dvo�e Králové nad Labem. Ve svých po�átcích bylo 
sdružení zam��eno p�edevším na karate v jeho sportovní podob�. V dalších letech se SBUV 
systematicky vyvíjelo sm�rem k praktické sebeobran�, která je dnes vzhledem k nar�s-
tající agresivit� úto�ník� stále aktuáln�jší. Tím, co bylo pro výcvik charakteristické, byl 
komplexní p�ístup, který zahrnoval perfektní práci rukou i nohou (tzn. údery, kryty, kopy a 
jejich kombinace, p�emis	ování apod.), boj se zbraní (nap�. ty�, teleskopický obušek, n�ž, 
st�elná zbra�), boj na zemi, znalost právních souvislostí (nutná obrana, krajní nouze, opráv-
n�né použití zbran�) a v neposlední �ad� byla zahrnuta i celková psychologická p�íprava 

UMĚNÍUMĚNÍ
BOJEBOJE

   Naše ženy, které jako jediné reprezentují 
náchodský okres v krajské sout�ži stolního 
tenisu, op�t zabodovaly. V sobotu 30.ledna 
2010 zvít�zily ve Vod�radech nad Jiskrou 
Litomyšl 6:4 a nad SK Vršovanem Vod�rady 
8:2. Jsou na prvním míst� tabulky ve spole�-
né sout�ži Královéhradeckého a Pardubické-
ho kraje.

Gratulujeme!
  
 V dalším kole hrají v sobotu 20.února 2010 
od 9:00 hodin doma.
P�ij
te je do Sokolovny v �eské Skalici po-
vzbudit.                                                 PaBa

nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

STOLNÍ TENIS - PARÁDA

Přivezli deset medailí

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

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

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

e-mail. adresa: 
reka.na@tiscali.cz

O další nabídce našich nemovitostí se 
m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  
REKA, nám�stí T.G.M. 1293 (budova 

HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�,
p�ípadn� na �.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 a 602 286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Česká Skalice                                                        
Okres: Náchod
Větší RD s opl. zahr. 813 

m2. V přízemí byt 3 + kk, 

chodba, veranda, koupel-

na, sprch.kout a 2x WC. V 

patře  pokoj / před dokon-

čením/ a půda k vestav-

bě.. Sklep,  dílna a garáž 

s patrem. Nová střecha, 

okapy, okna špaletová. Sítě veř., el.230V, ÚT plyn i pevná, krb. kamna. 

Zastřešená udírna se sezením. Příjemné bydlení v atraktivní lokalitě. 

Zn.: 10D490                                                                       Cena: 2.185.000,- Kč

Obec: Česká Metuje - Vlásenka                                                                      
Okres: Náchod
Krásná chalupa po kompl. rek.-  

alarm, izolace, elektřina, roz.

vody, septik + trativod, podlahy, 

střecha apod., v blízkosti Adr-

špachu a Tepl. Skal. V přízemí 

velká místnost s krbem styl.

vybavena, pracovna, WC+kou-

pelna, sklep,dílna, garáž. V 

objektu 3 ložnice a půda, v mezipatře posezení. Voda veř., 230/400V, 

topení krb + rozvod teplého vzduchu, v podlaze el.topení. Na poz. 1016 

m2 kolna,terasa, udírna, dřevník a sezení. K bydlení i rekreaci.

Zn.: 10H494                                                                         Cena: 2.080.000,- Kč

Obec: Velké Poříčí                                              
Okres:  Náchod
Větší RD na pěkném, opl. 

poz. 833 m2 v klidné loka-

litě.. V přízemí  byt 2+1 se 

soc. záz., v patře  byt 2+1, 

se soc. záz.. V suterénu 

sklepy, kotelna, dílna 

apod., větší půda.  Objekt 

je zasíťován, voda veř., 

odpady jímka,  topení ÚT – plyn. Na pozemku kolna a 2 prostorné 

garáže. Po úpravách interiérů pěkné bydlení. IHNED VOLNÉ! 

Zn. 09D477                                                                     Cena: 2.320.000,-Kč

Obec: Jaroměř-Zavadilka                                                  
Okres: Náchod
Větší byt v 4 NP, o celk. 

ploše 93 m2 s výtahem 

v panelovém domě. Byt 

je klasický, nepříliš udr-

žovaný, nutné úpravy 

a  opravy. Sítě veřejné, 

topení ÚT dálkové. K 

dispozici sklep a tech. 

zázemí. Příjemná lokalita / Zavadilka/, dobrá občanská vybavenost. 

Zajímavá cena. Převod do OV r. 2012.

Zn.: 10B500                                                                      Cena: 990.000,-Kč

� Byt v OV 1+kk v Náchod�, 28 m2, p�íze-
mí, topení WAW, za 599.000,-K�

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 10% NA ŘETÍZKOVÉ                                                                                                                             

ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Volejte 728 386 034

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

Uklidíme 
a odvezeme 

sníh...

TEL.: 602 145 222

SN�ŽNÁ SN�ŽNÁ 
SLEPOTASLEPOTA

TRPÍ 
ZIMOU   Souvislá sn�hová pokrývka leží v �esku 

již více než jeden m�síc. Slune�ních paprsk� 
je poskrovnu, ale když se p�eci jen objeví, 
zah�ejí nejen duši, ale �asto i podráždí o�i. 
Je to díky efektu odrazu sv�tla od sn�hu. Ve 
vysokohorských podmínkách tento jev do-
káže zp�sobit i tzv. sn�žnou slepotu. Ale ani 
v nížinách nebude od v�ci chránit si i v zim� 
zrak slune�ními brýlemi.                          (r)    

   Nejen lidé, ale i zví�ata trpí zimou. A mezi 
zví�aty si asi zimu nejmén� užívají draví ptá-
ci a sovy. Je to dáno tím, že jedna z jejich 
hlavních ko�istí - hraboš je dob�e schovaná 
pod záv�jemi sn�hu. I proto se v zim� tito 
ptáci stahují do blízkosti silnic, kde mají 
díky vysolení v�tší šanci ulovit n�jaké to 
hraboší sousto...                                         (r) 

a � loso� cký kontext bojových um�ní (zen 
buddhismus).
   V Náchod� byly otev�eny dv� školy SBUV 
na za�átku 90. let. Jedna pro d�ti a mládež, 
kterou vedl Mgr. Petr Sehnoutka (v sou�as-
nosti �editel po�ádkové policie �R) a druhá 
pro dosp�lé, kde byl u�itelem již zmi�ovaný 
Ji�í Flégel. Zhruba po patnácti letech pravi-
delných a intenzivních trénink� došlo bo-
hužel k ukon�ení p�sobnosti sdružení nejen 
v Náchod�, ale v celém Královéhradeckém 
kraji.
   Oddíl bojových um�ní navazuje na dlou-
hodobé aktivity SBUV v oblasti boje beze 
zbran� i se zbraní a snaží se je dále rozvíjet. 
Po�ádá n�kolikrát do roka �adu kurz� i tábo-
r� pro d�ti a extern� spolupracuje nap�. s bý-
valým reprezentantem juda Lukášem Ho�-
tem, s instruktory ozbrojených složek, �leny
zásahových jednotek nebo bodyguardy.
   D�raz je kladen na jednoduchost, p�iroze-
nost, ekonomii pohybu, bojovou ú�innost a 

celkovou kultivaci t�la a mysli. Široký repertoár technik dává p�íležitost každému jedinci 
vybrat si ty techniky, které mu vyhovují a najít si tak sv�j vlastní zp�sob boje, který vyho-
vuje jeho individualit�. U d�tí se trénink p�izp�sobuje jejich v�ku a možnostem.
Zam��uje se hlavn� na rozvoj lepšího v�domí t�la, koordinace, � exibility, fyzické kondice, 
vnímaní, schopnosti spolupracovat se sparingpartnery a na podporu dalších vlastností d�le-
žitých nejen pro fyzickou sebeobranu.                             Text: M.Kastnar a M. M��ínský

Bližší informace na tel. 724 350 372 nebo 776 116 277.
Pravidelné tréninky na ZŠ TGM Náchod (každé pond�lí a st�edu) 

oddíl d�tí od 15:30, oddíl dosp�lých od 17:00 hodin.

� D�tský oddíl v Náchod� � SBUV v roce 2000

 
Foto: zleva Irena Šorfová, Ludmila 
Baštá�ová, Anna Hardubejová   

Poslední lednový víkend prob�hl Krajský p�ebor v atletice pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj v p�etlakové hale v Praze na 
Strahov�. Z tréninkové skupiny Ji�ího Vond�ejce z Náchoda se ho 
zú�asnilo 9 atlet� závodících za Hv�zdu SKP Pardubice. Do Nácho-
da p�ivezli celkem 10 medailí.
   Krajskou p�ebornicí ve skoku vysokém v ženské kategorii se stala 
Barborka Hrubá výkonem 155 cm - teprve prvním rokem juniorka, na 
druhém míst� stejným výkonem, ale s více pokusy, se umístila Dominika 
Vejpravová, která ješt� brala bronz v trojskoku za výkon 10,42 m. Anna 
Zikmundová na trati 1500 m skon�ila t�etí v osobním rekordu 5:34,72 
min. V mužské kategorii junior Aleš Voborník získal p�ebornický titul na 
trati 200 m v �ase 23,13 sec., druhý byl jak na 60 m trati za 7,20 sec., tak 
i na 400 m v kvalitním �ase 50,99 sec. V dorostenecké kategorii nejprve 

Michal Kopecký na nejdelší trati 3000 m zab�hl osobní maximum za 
9:48,27 min. a bral st�íbro.
Jeho oddílový kolega Zden�k Rozinek v závod� na 1500 m v �ase 
4:41,08 min. skon�il také druhý. Aby toho ješt� nebylo málo, tak Miloš 
Cvejn - junior závodící v mužské kategorii v b�hu na 1500 m skon�il 
t�etí �asem 4:15,31 min. a t�sn� za stupni na �tvrtém míst� na dvojná-
sobné trati 3000 m za 9:28,46 min. Junior Honza Vacek se p�edstavil ve 
sprinterských tratích, kde teprve sbírá pot�ebné, závodnické zkušenosti, 
kde na 60 m trati b�žel za 7,72sec., na 200 m za 24,98 sec. a na 400 m 
za 54,19 sec. V záv�ru se p�edstavila poprvé za�ínající žákyn� Renata 
Kubíková a v závod� na 800 m skon�ila �tvrtá výkonem 2:52,27 min.
 Tém�� všichni medailisté mají nakro�eno k ú�asti na mistrovství �R v 
hale ve svých v�kových kategoriích.                      Ji�í Vond�ejc - trenér  

NEBANKOVNÍ P�J�KY
pro zam�stnance,d�chodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel : 602 413 513

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

Firma Logistik Center s.r.o.
se sídlem Broumovská 72, 

547 01 Náchod 

NABÍZÍ PRONÁJEM 
SKLADOVÝCH PROSTOR 

V NÁCHODĚ
v areálu 

bývalé TEPNY 02 Babí

• plochy od 50 m2 do 500 m2

• možnost manipulace 
ručním i vysokozdvižným 

paletovým vozíkem

Pro bližší informace a případný zájem 
o prohlídku prostor prosím 

volejte 775 656 873 p. Marek Hanzl



ZDRAVÁ VÝŽIVA

DOPL�KY CaliVita
Komenského 314 (naproti Lidovce)

547 01 Náchod

 mob.: 604 385 566
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Pá 8:00 - 11:30  -  12:30 - 17:00
                        So 8:30 - 11:30

Nákup nad 250K� s tímto kuponem - 
obdržíte dárek - platí pro m�síc únor!

Truhlá�ská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské pot�eby
( psí boudy, králikárny )

- d�ev�né brikety

tel : 602 413 513

Váš specialista na

SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE

od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)

Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

MASOPUST
U P£ÍLEœITOSTI MASOPUSTNÍHO VESELÍ 

PROJDE çESKOU SKALICÍ PRO OBVESELENÍ V®ECH 
Më®ßANû ROZPUSTILÝ PRûVOD MASOPUSTNÍ. 

NEJPRVE Z HUSOVA NÁMëSTÍ SE PRûVOD 
DO STARÉ ®KOLY POHNE, 

KDE PRONOBUS ZA V®ECHNY MA®KARY U STAROSTY MëSTA O POVOLENÍ çESKOU SKALICÍ 

S MASOPUSTEM POCHODITI POœÁDÁ. Më®ßANûM BUDE PODÁVÁNO OBçERSTVENÍ MASOPUSTNÍ, 

TLAçENKA, ®KVARKY, PREJT, TAKTÉœ KOBLIHY A çA J, JAKOœ I CHLEBA SÁDLEM MAZANÝ. 

         NEJPOVEDENëJ®Í MA®KARY HNED VÍTëZSTVÍ ZÍSKA JÍ, BUDOU Më®ßANY VYHODNOCENY 

A ODMëNëNY. PAK JIœ PRûVOD ULICEMI MëSTA PûJDE A V®ELIKÝ ROZRUCH ZTROPÍ. 

POŘÁDÁ FS BARUNKA, O. S., ČESKÁ SKALICE A SVČ BÁJO ČESKÁ SKALICE 
VE SPOLUPRÁCI S MUZEEM BOŽENY NĚMCOVÉ ČESKÁ SKALICE, 

CENTREM KULTURY A PROPAGACE V BARDO.

POD PATRONACÍ STAROSTY MĚSTA ČESKÁ SKALICE PANA TOMÁŠE HUBKY

SOBOTA 13. ÚNORA 2010 V 9 HODIN

  SOLNÁ JESKY�KA 

VALENTÝNEK V JESKY�CE – kdo 
p�ijde 13-14.2 do jesky�ky v páru 
zaplatí pouze jedno vstupné. 
KONCERT HRY NA TIBETSKÉ MÍSY 
24.2. od 18 a 19hod (nutné p�e-
dem objednat). JARNÍ O�ISTNÁ 
K�RA  – pokud si u nás zakoupíte 
permanentní vstupenku na 10 
vstup� v období od 20.3.-25.4., 
dostanete od nás koupelovou s�l 
v hodnot� 200,- K	.  

 
SVÁTEK MAMINEK V SOLNÉ JES-
KY�CE – každý kdo navštíví sol-
nou jesky�ku se svou maminkou, 
ženou, babi	kou… 8.-9.5., zaplatí 
pouze jedno vstupné. A pokud 
nevíte, 	ím pot�šit a p�ekvapit 
maminku, zakupte ji permanent-
ní vstupenku „maminka“ na 10 
vstup� do naší solné jesky�ky. 
Ke každé perm. vstupence p�ip-
ravíme pro Vaši maminku 
dárek v hodnot� 200,- K�! 

více informací na tel. 
605 757 767, 491 422 828  

nebo na 
www.jeskynkasolna.cz, 

Husovo nám. 542 Náchod 
V prostorách jesky�ky probíhají 
kurzy jógy pro d�ti a dosp�lé!á. 

"NA B�ŽKY 
BUSEM"

   Do kvalitních b�žka�ských terén� v �es-
kém Odolov� �i polském Karlov� se nyní 
m�žete dostat i speciálními skibusy, které
provozuje spole�nost CDS ve spolupráci s 
M�stem Náchod. Odjížd�jí (do 27. února) 
z Náchoda vždy v sobotu: do Odolova v 
9.35 hod., do Karlova ve 12.15 hod.        (r)    

Pá So Ne

Nabídka klimatizace a zimních pneumatik zdarma platí do vyprodání zásob.

Klimatizace a zimní pneumatiky zdarma

Kombinovaná spotřeba 4,3–7,6 l/100 km, emise CO2 114–182 g/km.

Na splátky pouze od 129.900 Kč
nebo od 1.290 Kč/měs.
Splátky s 0%
navýšením

od 159 900 Kč od 219 900 Kč od 259 900 Kč 
Na splátky pouze od 189.900 Kč
nebo od 1.420 Kč/měs.
Splátky s 0%
navýšením

Na splátky pouze od 219.900 Kč
nebo od 2.390 Kč/měs.
Splátky s 0%
navýšením

motor: 1.4 - 16V ... 74 kW
plně vybavený vůz
TURBO DIESEL
hotově od 229.900 Kč
Akontace od 0%
Splátky od 1.490 Kč/měs.

Za míň už to nebude. Accent a Matrix za historicky nenižší ceny!

hotově od

189 900 Kč 

motor: 1.6 - 16V ... 90 kW
plně vybavený vůz 
vč. klimat.
TURBO DIESEL
hotově od 279.900 Kč
Akontace od 0%
Splátky od 2.190 Kč/měs.

hotově od

249 900 Kč 
Splátky s 0% navýšením Splátky s 0% navýšením

UŠETŘÍ TEPLO I PENÍZE

RYCHLÉ * LEVNÉ * ÚČINNÉ

Velké Poříčí
Hronov

Hostovského 129
491 483 250

725 090 686

www: toth-sro.eu

n.M.

Provozovna

tel:

mobil:
toth-sro@centrum.cze-mail:

TÓTH s.r.o.

TÓTH



Výprodej velikonočního zboží
VÝPRODEJ sobota            pondělí  15.2.  8 - 16.30 hodin
13.2.  9 - 14 hodin             úterý     16.2.  8 - 16.30 hodin

TĚŠÍME SE  NA VAŠI NÁVŠTĚVU

SLEVY
AŽ 70%

CHCETE PORADIT 
JAK UŠETŘIT NA

VÝDAJÍCH V DOMÁCNOSTI 
I VE FIRMĚ?

Můžete snížit své výdaje za 
plyn, elektrickou energii, 

telefonování, pohonné hmoty, 
dovolenou, běžné nákupy...

Nezávazné informace obdržíte 
na tel.číslech:

602 605 215 a 728 423 002     

S 
N

Á
M

I J
E 

K
A

ŽD
Á

 Z
EM

	 
B

LÍ
ZK

O
S 

N
Á

M
I J

E 
K

A
ŽD

Á
 Z

EM
	 

B
LÍ

ZK
O

N
AV

ŠT
IV

TE
 N

Á
S 

V 
O

B
C

H
O

D
N

Í P
A

SÁ
ŽI

 M
A

G
N

U
M

 N
A 

K
A

M
EN

IC
I V

 N
Á

C
H

O
D

	 
PO

-P
Á

: 9
-1

2 
a 

13
-1

7 
ho

d.
 - 

TE
L.

/Z
Á

ZN
.  

49
1 

43
3 

78
1,

 e
-m

ai
l: 

ck
ob

no
va

@
ob

no
va

.c
z

V PRODEJI JIŽ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy - Slevy až 12% do 28.2.2010 a zaplacení zálohy 50% 

SVOZY Z NÁCHODA ZDARMA
CK MELISSA TRAVEL – specialista na Řecko Slevy až 12% do 28.2.2010 a zaplacení zálohy 500Kč/osoba

CK EXIM TOURS – sleva ve výši až 12% nebo Vaše 1.- 2. dítě až do 15 let zcela zdarma při rezervaci 
zájezdu do 15.4.2010 složení zálohy alespoň 30%  NOVĚ: TRANSFERY K LETŮM Z PRAHY Z NÁCHODA

CK MONATOUR – sleva ve výši 8% do 28.2.2010 nebo dítě zcela zdarma ve vybraných hotelech 
(Španělsko, Mallorca, Rhodos, Korfu, novinka ANDALUSIE), transfery na letiště z Hradce Králové, busem z Náchoda

NOVĚ: slovenské lázně Sliač autobusem z Hradce Králové   
CK ALEX – slevy ve výši až 18% do 28.2.2010 pro odlety v červenci a v srpnu nebo dítě do 15 let zcela zdarma

CK CAR TOUR – specialista na Chorvatsko-Vodice
****V nabídce také katalogy: FIRO TOUR, KOVOTOUR, KRASIM TOUR, PARKAM, NECKERMANN, FISCHER, VIAMARE, 

BLUE STYLE, PRADOK atd.
****

DIVADLO GOJA MUSIC HALL – D
TI RÁJE 15.5.2010 od 19:00 uzáv�rka p�ihlášek 20.4.
Kamarádi do dešt� se vrací jako d�ti ráje, Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi budou vystupovat v rolích DJ�.

Písni�ky Františka Jane�ka, Michala Davida, Zde�ka Bartáka, Pavla Vrby a skupiny Kroky hrají v muzikálu hlavní roli.
Cena: 1.180,-K� v�etn� vstupenky, dopravy a pr�vodce

DIVADLO HYBERNIA- BARON PRÁŠIL 10.4.2010 od 18:00 uzáv�rka p�ihlášek 26.3.
P�íb�h plného cit�, nap�tí i humoru. Baronovy neuv��itelné p�íhody (d�lová koule, b�icho velryby, p�íb�h sultánova pokladu,….)

Hrají: Daniel H�lka, Josef Vojtek, Sabina Laurinová, Ji�í Langmajer a další
Cena: 1.180,-K� v�etn� vstupenky, dopravy a pr�vodce

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN – CARMEN 5.6.2010 OD 19:00 UZÁV�RKA P�IHLÁŠEK 15.5.
S Carmen p�ichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu, ve které nebudou chyb�t ani odvážná 

cirkusová �ísla. V hlavní roli Carmen se p�edstaví Lucie Bílá Cena: 1.170,-K� v�etn� vstupenky, dopravy a pr�vodce
služby delegáta, pobytová taxa,spot�eby energie,  pojišt�ní CK

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Navštivte nás v Naši provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.

15
 le

t h
led

áme to nejlepši
Náchodská 140, 541 03 Trutnov 3
tel.:499 879 249

kuchyn�:499 828 415

Otev�eno:
pond�lí až pátek 9 - 17, sobota 9 - 12

D�ev�ný nábytek D�ev�ný nábytek �� sektorové �ady nábytku sektorové �ady nábytku

špi�ková l�žka a matrace špi�ková l�žka a matrace - váše� pro kvalitu- váše� pro kvalitu

�aloun�né soupravy�aloun�né soupravy

kuchy�ské studiokuchy�ské studio

(na panty a pojezdy 5 let záruka,(na panty a pojezdy 5 let záruka,

certif.fy.BLUM - doživotní záruka)certif.fy.BLUM - doživotní záruka)

Veškerý sortiment v�etn� cen najdete na www.arkil.cz
!!! GARANCE NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY !!!!!! GARANCE NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY !!!

Internetové ceny,

1000 m2 prodejní plochy

KORPUSY SK�ÍNÍ VYROBENY
z 18 mm materiálu

I po 7 letech Vám p�jdou se�ídit dví�ka !!

NEANO



* Pronajmu/prodám DB 3+3. �.Kostelec, Kou-
bovka. M 732450077
* Pronajmeme byty v Náchod� vedle nám�stí v 
ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,-K� + inkaso, 
byt 1+1, 40 m2, 4800,-K� + inkaso.
Kauce 10 000,-K�, velmi dobrý stav byt�, parko-
vání vozidla zajišt�no ve dvo�e. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova (bý-
valá Jednota). velmi dobrý stav, parkování zajišt�-
no a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K� + inkaso, 
byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K� + inkaso, byt 2+kk, 
44 m2, 5100,-K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�. 
TEL.:777 152 750
* Dlouhodob� pronajmu 2+kk v RD v Náchod� 
- klidná lokalita. Požaduji kauci. TEL.:777 597 755
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti u 
nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu i dlouhodob� v Náchod� sídlišt� u 
nemocnice byt 3+1 v p�ízemí s balkonem, p�kný 
výhle do krajiny. Nájemné 8.000 m�s. plus inkaso. 
Tel. 606 450 879
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v klidné �ásti 
Náchoda. TEL.:776 553 651
* Pronajmu byt 2+1 v cihlovém dom�, 2.NP s 
balkonem v Náchod� 55 m2, po rekonstrukci, nová 
Eurookna, nová kuchy�, koupelna a WC.
Nájem 5000,-K� v�.fond� oprav + inkaso, kauce 
15 tis.K�. TEL.: 733 735 709
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchod� (sídl 
u nem.) - klidná �ást, nájemné 3300,- + inkaso, 
kauce. TEL.:732 309 415 volat po 16.hodin�
* Prodám RD v Náchod�-Starém M�st�, nutná 
rekonstrukce. Tel. 608 53 48 52
* Prodám DB 3+1, splacená anuita, v Novém 
M�st� n.M.-Kr�ín�. Tel. 739 569 982 po 16. hod. 
RK nevolat.
* Dlouhodob� pronajmu garsonku 30m2 v No-
vém M�st� n/M. D�m je zateplen, plastová okna, 
možnost p�ipojení internetu. Volný ihned. P�i ná-
stupu kauce 15000,- Tel. 608 323 373
* Prodám byt 1+1 p�ed�laný na 2+kk v Jarom��i, 
v OV, v panel. dom�, p�ed�lané zd�né jádro, cena 
790.000 K�. Tel. 777 038 022, RK nevolat.
* Prodám DB 1 kk v Náchod�, 3p., balkon, p�-
vodní udržovaný, plastová okna, nízké provozní 
náklady, RK nevolat, 515.000,--, tel.: 604 905 966
* Zrek. d�m u Náchoda k bydlení s podnikáním, 
Dolní Radechová, 1.NP prodejna s výlohou, 2.NP 
nadstandard. byt 4+kk, 98,3 m2, d�m po celk. rek. 
3,5 mil. K�. RK Lord 776 761 391.
* Pronajmu byt 1+1 a 2+kk v Hronov�. Tel. 608 
11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�, Halví�ko-
va ul.240, nájem 3000,-K� + 500,-K� inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 3+kk v Hronov�, Havlí�ko-
va ul.240, nájem 4000,-K� + 500,-K� inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1500,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodám byt 3+1 v OV v Polici nad Met., po 
kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch. linka, 
zd�né jádro. Tel. 777 606 801
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� Plhov� ve 3. 
p., byt je v dobrém a �istém stavu, bezbariérový 
p�ístup s výtahem, Cena 699.000 K�.
Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�s-
ta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n/M v za-
tepleném dom�, plastová okna, možnost p�ipojení 
internetu. P�i nástupu kauce. Volný ihned. Tel. 608 
323 373
* Pronajmu byty 1+1 a 3+1 v Náchod�. K na-
st�hování od 10.2.2010. Povinná kauce. Tel. 608 
86 98 85
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na Plhov�. Ná-
jem 5 500,- k� v�. inkasa. Kontakt 602 314 175
* Pronajmu byt 2+1 a 1 KK ve Chvalkovicích. 
Možnost k nast�hování ihned. Bližší informace 
na telefoním �ísle 603 861 658 nebo 603 751 923
* Pronájem p�kného bytu 3+1 v Náchod� u 
nemocnice,ve 3 NP zatepl. domu, s plast. okny, 
novou koupelnou + WC. Cena: 4.000,-
K�/m�síc, tel. 602 204 002
* Prodám byt 2+1 - 63m2 v OV, kompletní rekon-
strukce 2008 v Náchod� nedaleko centra. Sou�ásti 
je i zahrada a vlastní parkování za domem, p�da, 
sklep, vlastní komín. Cena 1,45 mil. K�, nutno vi-
d�t. Tel. 608348260

NEMOVITOSTI

* Prodáme pozemky pro výstavbu RD v p�kných 
lokalitách u N.M�sta n/M, z v�tší �ásti v�etn� in-
ženýrských sítí. Cena: od 300,- K�/m2, tel.602 204 
002 - Ideal Reality
* Prodám v�tší rodinný d�m ve Velkém Po�í�í 
po �ást.rekonstrukci, nová st�echa, plastová okna, 
dílna, garáž, pozemek 650 m2, cena 1,6 mil.K�. 
TEL.:776 042 090
* Prodám RD nedaleko centra Hronova, zahrada 
1.200 m. Tel. 777 23 21 22, RK nevolat.
* Koupíme rodinný d�m 3+1 do 2,2mil. p�ízem-
ní na Náchodsku. Tel.: 604 646 108
* Prodám velmi slušnou zd�nou garáž v �adové 
zástavb� v „Bosn�“, Hronov. Cena: 85 000,-K�. 
Tel. 777 602 884
* Sháníme býv. zem. usedlost, d�m, chalupu 
nejl. ve Vysoké Srbské, Ž
árkách s pozemkem 
cca 5000m2 do 1mil. Tel.: 608 883 012
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, (kuchy�-
ka + soc.za�.) Náchod, Pražská 1759, vhodné jako 
prodejna, kancelá�e, sklad apod. TEL.: 776 564 
708
* Hledáme ke koupi stavební pozemek do 200tis, 
vým�ra cca 600m2 v okr.NA na stavbu p�ízemního 
RD.Tel.: 773 55 90 14
* Prodám provozní objekt pro lehkou až st�edn� 

t�žkou výrobu s možností bytové p�dní vestav-
by v Bezd�kov� nad Metují. Zastav�ná plocha 
191 m2 + pozemek 820 m2, topení plyn. Cena 
1.200.000,- Kc. Kontakt 603 483 586
* Stavební parcela Nové M�sto n. Metují, Na 
Františku, ul. Sadová, 2.154m2. Veškeré sít� p�ímo 
na pozemku, kompletn� p�ipraveno pro stavbu RD, 
jižní orientace. 1.285 K�/m2. Prodáváno jako celek, 
možno rozd�lit na dv� parcely. Tel.773 585 555
* Dlouhodob� pronajmu domek v Hronov� 
Palackého ul., bez zahrádky, 5 pokoj� + balkon, 
nutné úpravy, plynové topení. Vhodné pro rodinu. 
Nájem 5 000,- + inkaso. tel. 731 904 603
* Prodáme menší rodinný d�m v Ho�i�kách, za-
hrada 338 m2. El., plyn, voda zavedena. Vhodné 
k trvalému bydlení nebo rekreaci. Cena 1.200.000 
K�. Tel. 602 649 290
* Prodám RD po rekonstrukci ihned obyvatel-
ný v N.M. - Vrchoviny s menší zahradou. Cena 
2.290.000,-K�. TEL.:777 824 739
* Prodám �adovou garáž v Novém M�st� nad 
Metují, nad slévárnou. Dobrý technický stav. 
Cena 120 000,-K�. TEL.:737 562 868
* Prodám rodinný d�m na Kramoln�, el. topení 
+krb, nové rozvody el, voda, odpady, 2x koupel-
na + WC, 5+1, nová st�echa, terasa, zateplený, 
nutno dokon�it interier. Pozemek 630 m2. Cena 
2.300.000,- K�. Sleva možná. Tel.608 056 394

* Koupíme skladovací (prodejní, administra-
tivní) prostory v Hronov� a okolí min. 400 m2. 
Tel. 774590620

* Prodám RD v �eské Skalici-Zájezd po re-
konstrukci p�ízemí. Na podkroví investice cca 
150000,-. Prodám za 1650000,- Nutno vid�t!
Tel.: 604825 936
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, celý 
podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlo-
vý d�m, který byl postaven v letech 1991-1993. 
D�m je nutno zkolaudovat. Cena 1.650.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �p.269, celý pod-
sklepený. Cena 1.699.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, 
Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 
4 byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Pronajmu RD v �eské Skalici, celý podsklepe-
ný, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový d�m, který 
byl postaven v letech 1991-1993. D�m je nutno 
zkolaudovat. Nájem 5000,-K� + služby. Pronájem 
s možností odprodeje. TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.d�m 4+1 
v Jasenné �p.269, celý podsklepený.Nájem 5000,-
K� + služby. TEL.:775 061 233

* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám pozemek 500 m2, 300 metr� od p�e-
hrady Rozkoš - Lhota u Naho�an, rybá�ské pásmo. 
Možnost umíst�ní obyt.p�ív�su nebo
maringotky. TEL.:777 145 376
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zast�ešeným 
parkovacím stáním pro os.automobil v Polici nad 
Metují, ul.Slune�ná.Tel: 608 122 195
* Prodám les v �eské �ermné. Tel. 603 997 211

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu dlouhodob� dv� garáže v Novém 
M�st� nad Metují. Info na tel. 602490027
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 
Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá-
�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo 
jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v 
Náchod�, ul. Riegrova, naproti lékárn� p�i výjez-
du z nám�stí. Kolaudováno na prodejnu potravin 
s ob�erstvením v�etn� hygienického zázemí. Cel-
ková plocha 100 m2. Prodejní plocha 74 m2. Tel. 
777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ v Ná-
chod� na Kamenici. Volné ihned. TEL.:777 152 750
* Pronajmu obchod v �eské Skalici na nám�stí 
19 m2, WC a chodba 6m2. Tel.: 776 046 488

KOUPÍM

* Koupím staré motocykly a díly. Koupím 
nové plechy, chromy a sv�tla na vozy Škoda, 
Tatra do r.v. 1983. Koupím stará autí�ka, rádia 
a fotoaparáty, hodiny, odznaky. Koupím zají-
mavé staré jízdní kolo a p�íslušenství. Koupím 
v�tší množství pryžových výrobk� na vozy 
Škoda vyráb�né v Ruben� v období 1960-
1990. TEL. 602 272 440

* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodin-
ky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím stará rádia, lampy, a p�íslušenství k 
rádium. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv zbytky po n�mecké armá-
d� - helmy, bodáky, zbytky z vysíla�ek, �ásti uni-
forem, i siln� poškozené. Tel. 777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Kou-
pím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné foto-
p�íslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Koupím staré plechové šlapací autí�ko, Tel. 
603 173 075

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

* Koupím staré pohlednice.Tel. 724 251 357
* Koupím starý motocykl a veškeré náhradní 
díly. 773207158
* Koupím staré hodiny, hra�ky a nábytek z pa-
roží. 776139418
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakeli-
tová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bowden, auto-
dráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

PRODEJ
* Prodám 14m�síc� starou my�ku zn. Zannusi 
(v záruce). My�ka je na 9 sad nádobí, rozm�ry 
45x85x61. V perfektním stavu. Cena 4700K�. 
Osob. odvoz Náchod. Tel:604 874 120
* Prodám LCD TV 94cm Philips FullHD (model 
37PFL5603D)+ ovlada�. Jak nová, stá�í 5 m�síc�, 
cena 11900,-.TEL.: 775233540
* Prodám elektrický mandl válec 80cm. Cena 
2000 K�. Tel. 606 566 753
* Prodám zámkovou dlažbu tvaru I, levn�, 220 
m2. Volejte tel. 774 602 409
* Prodám svá�e�ku s pumpou + folie, sada 3 TEX-
SY nádob ZEPTER. Cena dohodou. Tel. 606 566 753
* Prodám motorovou sn�hovou frézu, lehká, 
cena 6 tis.K�. TEL.: 608 480 700
* Prodám vykrmená prasata, 35 K�/kg a vep�o-
vé p�lky 50 K�/kg + vnit�ní sádlo a droby zdarma. 
Krmeno beze sm�sí. Volat po 21 hod. na tel. 607 
950 500
* 5 litr� MICROPOLU nahradí 2 tuny vápna!! 
Dále nabízíme mnoho dalších stavebních p�ísad 
proti vlhkosti belgické spole�nosti PTB COM-
PAKTUNA. Informace: www.gktrade.cz, tel. 
603 707 850

* Prodám pianino SCHOLZE + stoli�ka, dub 
hn�dý, r.v. 1961, zachovalý stav, cena 24 tisíc K�. 
Tel. 737 017 709, 491 474 331 po 16 hod.
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové a 
st�ešní, 100x200 cm, TL.8 cm 275 K�/m2, TL.10 
cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, st�echy, monto-
vaných garáží, dílen. TEL.728527366
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 
98x198 cm, bílé hladké, 1/4 izol. dvousklo koso-
�tverec, 3/4 bílý plast, hliník. práh, zateplení 2cm 
polystyren, cena 4500 K�. TEL.728527366

R	ZNÉ
* English just 4 u. Angli�tina pro každého 
TEL.:604 389 357

* Homeopatie, ájurvéda - lé�ba bez vedlejších 
ú�ink�, praxe 16 let. Tel. 777 13 24 30

* Hubnutí bez diety, tel.: 722 279 175 www.hub-
nete.cz/sir
* Nemáte dostatek �asu na pé�i o své rodi�e nebo 
malé d�ti? Zdravotní sestra s dlouholetou praxí v 
d�tském domov� a s pé�í o seniory Vám nabízí 
své služby. Pouze Náchod. TEL.:776 267 723
* D�chodkyn� na p�ivyd�lání, ušije a opraví 
panské košile. Opravy od�v�. Mob.732 155 922
* Studentka Pedagogické fakulty dou�í anglic-
ký nebo francouzský jazyk. Pouze o víkendech. 
Nové M�sto nad Metují. 608 360 262. Volejte od 
19 do 22hod.
* Dou�ím a p�ipravím d�ti na p�ijímací zkoušku 
z �eského jazyka. telefon: 721 076 156
* Ušiji, spravím a opravím cokoli na �em se 
domluvíme jsem na mat. dovolené a šití je mým 
koni�kem. Náchod 604 349 703
* Nabízím odm�nu za váš typ nemovitosti na 
prodej. Po úsp�šné realizaci korektní jednání. Tel. 
724 869 259
* Na práci v kancelá�i, pop�.z domova p�ijímá-
me nové, ambiciozní a šikovné kolegy. Možnost 
nástupu ihned.tel. 773 586 293
* Daruji neomezené množství hlíny. TEL.:739 
814 111

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Práce z pohodlí domova-www.cinnostdoma.
cz/jobzdomu
* Domácí práce - zprost�edkuji nabídku domá-
cích prací, vše posíláno poštou. Info za nadepsa-
nou a ofrankovanou obálku: Monika Wernero-
vá,Kramolna 198, 547 01 Náchod
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609

AUTO-MOTO

* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz, 
www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 205

LIKVIDACE LIKVIDACE 
RAMPOUCHŮRAMPOUCHŮ

a odstraňování sněhu ze střech

tel. 603 173 075                                    

SEZNÁMENÍ

* Rozvedený a zklamaný 47/172/72 by se rád se-
známil s up�ímnou ženou z okolí Náchoda, �.Ska-
lice, Nového M�sta n.M.. Mob.733 609 144
* Rozvedený 40-ti letý muž hledá sp�ízn�nou 
duši�ku z Náchoda a blízkého okolí. TEL.:777 
037 210

BYTY

* Vdova se psem hledá dlouhodobý pronájem bytu 
1+1 v Náchod� do 5500k� (v�.poplatk�) od 1.dubna. 
Nabídn�te. Slušné jednání. Tel:604 874 120
* Pronajmu dlouhodob� garzonku s balkonem v 
Náchod�. Tel. 608 66 77 32
* Prodám zd�ný byt v OV 1+1 40 m2 v Ná-
chod� blízko centra, cena 535 000,- Zn. Sp�chá. 
TEL.:608 345 132
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�chá. 
Tel: 775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk(40m2) s te-
rasou v 1.NP bytového domu v Dolní Radechové. 
Nájemné 3.500,-K� + inkaso, kauce
12.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Zn:rozvádím se. Tel: 774777 073
* PRODÁM byt 2+kk ve zd. dom� v Náchod� 
- do OV r.2018, ul. Duhová (po celk. rek.-plast. 
okna, zd. jádro,bar...) nebo VYM�NÍM za byt 3+1 
a v�tší (jen OV nebo DR s možností do OV) na 
Plhov�. Doplatek samoz�ejmostí. Tel.776 702 212
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku s tera-
sou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím naproti 
hospod�, nájemné 2.900,-K� + 1.900,-K� inkaso, 
kauce 14.400,-K�.Tel.:608 90 30 70
Prodám byt 2+1 na SUN v Náchod� nebo vym�-
ním za 2+1 nebo 3+1 v Náchod�. Vše v os. vlast-
nictví. Tel. 739 726 261    
* Prodám v Náchod� byty 2+1 a 1+1 v OV cihla 
nedaleko centra, zateplený, plast. okna. Tel.: 608 
245 634
* Prodám byt 3+1 v Náchod� na Plhov�. 
TEL.:606 951 546
* Hledám byt k pronajmutí v Novém M�st� 
n.M. 2+KK,2+1, pop�. 3+1. Prosím nabídn�te �.
tel.721 503 662
* Prodám byt 3+1 v OV (podíl v RD) v Hronov�, 
blízko centra. Cena 1 100 000,-K�. tel. 774 634 731
* Nabídn�te byt v os. vl. 3+1 v Náchod� nejl. Pl-
hov, Branka, do 1,5mil. Tel.: 608 667 734
* Prodám byt 1+1 v OV zd�ný v Náchod� se sou-
kr.dvorkem. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt 4+1 74 m2 v OV v Náchod� na Pl-
hov�, p�ízemí. TEL.: 604 437 128
* Prodám slunný, podkrovní, družstevní byt 3+KK 
v N.M.nad Metují-Spy. Zn.Levn�.t.732 166 272
* Prodám byt 1+1 v OV 59,9m2 v Náchod�, cihla, 
plastová okna, nízké provozní náklady, nedaleko 
centra. TEL.:777 230 210 RK NEVOLAT
* Pronajmeme p�kný byt 3+1 ve zd�ném dvou-
patrovém dom� v centru Náchoda (100m od ná-
m�stí). K bytu náleží balkón, menší zahrádka s 
pergolou a krbem. M�sí�ní nájemné 4700,-K� + 
energie (cca 2000,-K�). Požadovaná kauce 20tis. 
Informace na tel. �ísle: 608 777 727
* Prodám 1+kk v Novém M�st� nad Metují, OV, 
dobré místo i cena, p�i rychlém jednání cena 600 ti-
síc K�, sou�ástí je balkon a výtah. Tel.776 56 46 71
* Pronajmeme p�kný velký byt 2+1 ve zd�ném 
dvoupatrovém dom� v centru Náchoda (100m od 
nám�stí). K bytu náleží menší zahrádka s pergolou 
a krbem. M�sí�ní nájemné 4500,- + energie (cca 
2000,- K�). Požadovaná kauce 20tis. Informace na 
tel. �ísle: 608777727
* Prodáme DB 3+1 na sídlišti Spo�ilov v Brou-
mov�. Zd�né jádro, kuchy�ská linka z masivu a 
další úpravy. Nutné vid�t. TEL.:739 637 400
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk na 
Komenského ulici v Náchod�. Nová kuchy�ská 
linka, ledni�ka, st�ešní okna, klidné místo blízko 
centra. Nájem 3900,-.Kauce 10.000,-.Volné ihned.  
Kontakt 602 247 247
* PRODÁM BYT 1+1, OV, v cihlovém dom�, 
v Náchod� na Karlov� kopci. Vel. 35 m2, velká 
lodžie. Cena 700.000,-K�.Informace- tlf.773 200 
564. RK nevolat
* Pronajmu byt 1. kat. 2+1 v Náchod� B�lovsi, 
3. podl., �áste�n� za�ízený, plastová okna, 54 m2, 
dlouhodob�. M�sí�ní nájem 3.500 K�, ro�ní kauce 
na rok zaplatit 36.000 K�. Volný od 1.3.2010. jen 
vážný zájemce. Tel. 607 951 833
* Nabízím pronájem 1+1 Náchod Plhov, 5100,-
K� v�.energií. TEL.: 775 150 080
* Pronajmu byt 2+1 (76m2) blízko centra Nácho-
da poblíž restaurace Vatikan. Byt je v rodinném 
dom� se samostatným vchodem. Plovoucí pod-
lahy, sprcha, vana, krb, plast. okna, plyn. topení. 
Nov� vymalován. Nájem inkaso+kauce 15000 
K�. Volný ihned. (možnost, internetu a satelitu). 
Tel.777796996
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednot-
ka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech domu, na 
pozemcích a také na nebyt. jednotce - prodejna v 
p�ízemí. Cena 770.000 K�. TEL.:606 951 546
* Pronajmu garsonku ve Velkém Po�í�í. Volná 
ihned. Tel. 606 293 565
* Dlouhodob� pronajmu za�ízený byt 2+1  v 
Náchod� v centru, 2.podlaží, s výtahem. Kauce. 
Možno pro 3 studenty. TEL.: 603 566 669 po 
19.hodin�
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. podlaží. 608 976 956, 777 29 
29 40
* Pronajmu byt 3+1 v RD v Novém M�st� n.M., 
zahrádka, parkování, zastávka a samoobsluha u 
domu. Tel. 773 564400

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *

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

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

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

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

N.Město n/Met. - Pěkný řadový dům (5+1) v klidné části novější zástavby,s možností půdní vestavby,okrasná zahrada..................3,5 mil.Kč
N.Město n/Met.- Větší RD „Na Františku“-1NP sklepy,dílna, kotelna,prádelna 2NP 4+kk,3NP 3+1,poz.1025 m2,2 garáže ...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
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
N.Město n/Met.-Březinky-Nové byty do OV(1+kk-3+kk) s výtahem, zákl.vybavením,balkonem (terasou),předání III.2010 .24.990Kč/m2

Starkoč u Náchoda-Pěkná novostavba (5+kk) s balkonem,2 koupelny, užit.plocha 180 m2,velké park.stání,poz.1491 m2 .........3, 99 mil.Kč
Teplice n/Met.-Hotel Koruna v centru města,s restaurací,salonky, kuchyní+12 pokoji k rekonstr.,zast.pl.380 m2, parkoviště .......1,75 mil.Kč
Náchod-Zákoutí-RD (2+kk a 3+1),2 koupelny,zimní zahrada v rekonstr.,garáž pro 2 auta,klidná část,poz.291 m2 ......................2,3 mil.Kč
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PronajmemePronajmeme

5 kancelá�í v I.pat�e5 kancelá�í v I.pat�e
( á cca 22 m( á cca 22 m22, i jednotliv� ), i jednotliv� )

ulice Plhovská 340, budova �eské ulice Plhovská 340, budova �eské 

pojiš�ovny v Náchod�pojiš�ovny v Náchod�

TEL.:724 348 091TEL.:724 348 091

RADEK HORÁK
STAVEBNÍ 

A POKRÝVA	SKÉ 

PRÁCE

tel. 728 270 123
e-mail: spp.horakradek@seznam.cz
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Provádíme: * sádrokartony * dlažby a obklady 
* bytová jádra * veškeré zednické práce

ZIMNÍ SLEVY NA PRÁCI - 15-25%

Do nové prodejny přijímáme

ručně dělané 
výrobky 

do komisního prodeje
(malovaná trika, šátky, 
pletené výrobky apod.).

Kontakt na tel. 736 768 115           

Obchodní fi rma sídlící v Náchodě
přijme

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
PRO DISTRIBUCI 

DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ
Dobré platové podmínky

Praxe výhodou

TEL.:776 266 155   

Dopravu a montáž nábytku 
provedeme za Vás.

Dovoz nábytku z obchodů (Ikea, Kika, Jena apod.)
k Vám domů a montáž  

a usazení nábytku na místo.

TEL.: 604 703 618   

Kineziologie One Brain
Najdu Vám nejlepší a nejrychlejší způsob řešení 

Vašeho zdravotního, ale i jiného problému. 

Trápí Vás bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, 

fóbie, různé dysfunkce, stres, strach,

nevíte jak dál a kudy? 

Pokud s tím chete něco dělat, můžete.

Tel.: 604 573 379    

Oddlužení 
zákonnou cestou

Značná úspora a rychlost.
TEL.:604 588 681

e-mail: kujals@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-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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          

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 

  
 

  
  

  N
EJVYŠŠÍ CENY

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 p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

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

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 

- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,

nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Malé Svato�ovice, okr. TU - RD 5+1 s pozemkem o 
vým��e 568m2 a garáží ...........................................2.2mil.
Studnice u Náchoda - podnikatelská hala k 
víceú�elovému využití, zastat. pl. 297m2 .................2mil.
N. M�sto n/Met. - byt v OV 3+1 s garáží...... 1.570mil., 
�ervený Kostelec - byt 3+1 v OV .................. 1.460mil.
Náchod - pronájem v centru prostor pro drobné služby 
v 1. pat�e, plocha 18m2,volné .................. 3 000,-K�/m�s.
Náchod - B�loves - byt 1+1 v OV s lodžií..790tis., 
Náchod - pronájem prodejny ................ 14 400,-K�/m�s.
Nové M�sto n/Met. - rodinný d�m  4(3)+1 po rekonstr. 
ve Vrchovinách, ihned obyvatelný ................... 2.290mil.
Velké Po�í�í - rodinný d�m se zahradou o vým��e 
429m2, dobrý p�íjezd, slunné místo .................. 1.590mil.
Ho�i�ky - zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, 
koupelna, WC, pozemek 586m2 ....................... 1.260mil.
Náchod - dva byty na Plhov� v os. vl. 4+1, 72m2 ...........
...1.250mil. a byt 2+kk po rekonstr., 47m2 ....... 1.100mil.
Lhota u Naho�an - velké stavení 5+kk vhodné k by-
dlení, velká stodola vodná k podnikání ............ 2.890mil.
�ervený Kostelec - RD 5+1 nebo možnost dvou byt. 
jednotek 2 x 2+ 1 na Vyšehrad� ........................ 1.150mil.
Horní Kostelec - zd�ný domek vhodný k bydlení i 
rekreaci se zahradou, výhled do zelen� ................. 590tis.
�eská Skalice - rodinný d�m 4+1 v klidné �ásti  se 

zahradou o vým��e 1 153m2, garáž .................. 2.590mil.
Náchod - B�loves - RD 3+1 v klidné lokalit�, technické 
zázemí, garáž, pozemek 1 000m2 ..................... 2.590mil.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále výrob-
ních, sklad., kancelá�ských prostor .................. Info v RK
Nové M�sto n/M. - p�kný DB 3+1-70m2 ...........1,6mil., 
Nové M�sto n/M. - byt 3+1 v OV ................... 1.200mil.
�ervený Kostelec - RD v klidné �ásti obce 4(3)+1 s 
garáží a pozemkem o vým��e 935m2 ............... 2.190mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� 
a novostavba RD 5+1 ........................................ 2.660mil.
Kleny u �eské Skalice - zd�ná chalupa vhodná k 
trvalému bydlení s pozemkem 558m2 ............. Info v RK
Velké Po�í�í - rekonstruovaný p�ízemní RD 3+1 s 
pozemkem 391m2 v klidné �ásti obce .............. 1.395mil.
Kramolna u Náchoda - rodinný d�m po zna�né rekon-
strukci s  pozemkem o vým��e 594m2 ............. 2.400mil.
Hronov - �adový rodinný d�m 4(5)+1 na P�í�nici se 
zahradou, d�m je v dobrém stavu ..................... 2.290mil.
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekon-
strukci s pozemkem o vým��e 1 284m2 ........... 3.399mil.
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku ................................ 1.050mil.
Police n/M. - byt 3+1 v os. vl. po rekonstr .....935tis.,N.
M�sto n/M.- pronájem bytu 3+1 ............ 6 000,-K�/m�s.

• 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“....

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK

- profilový systém spl�uje normu 73 0540-2

- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem

- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací

- montáž, doprava a zam��ení v cen� 

  dodávky

- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�

proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

* 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

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

sjednané
pro�  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
�eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

RD FINAL STAV s.r.o.
Nové Město n.M., Komenského 21, 

(na proti Klášteru)

Tel. 777 137 766
� Výstavba rod.domů 
� zelená úsporám

� Zajištění úvěru � stavební spoření
 � Pojištění osob, aut, nemovitostí

� Výhodné spoření – myslete na důchod
� Spoření dětem

Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

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 
nového pracovníka na pozici:

AUDIT 
DANĚ 

ÚČETNICTVÍ

ŠKOLENÍ v Náchodě
16.2. Účetní závěrka 2009 v účetnictví podnikatelů, daňové přiznání, 
 změny pro rok 2010
17.2. Daň z příjmů – rozsáhlé novely pro rok 2009 a 2010, 
 řešení problémů z praxe

Podrobné informace a přihlášky:

Rychnov n. Kn., Komenského 41, tel. 494 533 413, fax 494 533 548

e-mail: lorencova@ckdanovakancelar.cz, www.ckdanovakancelar.cz

Rizikové kácení Rizikové kácení 
stromůstromů

* kompletní lesnické a zahradní práce
* drcení (štěpkování) větví
* frézování pařezů
* seřezávání a prořez stromů
* přibližování dřeva UKT
* zalesňování mot. jamkovači
* stavba oplocenek
* postřik a ochrana mot. rosičem
* střih živých plotů

Martin Hebelka
Hradecká 639, Jaroměř 551 01,

telefon: 724 519 651,
e-mail: info@lesnicke-prace.cz 

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

Prodej vilky
v Polici nad Metují.

Pozemek 1178 m2.
D�m �eká na nového majitele,
který mu op�t vdechne život.

cena: 1.300.000,-. K�  
tel.�. 606 951 546

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2820,-Kč

Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236   www.dvere.inu.cz

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří
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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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   Nastrouhanou �erstvou okurku posol-
te a nechte chvilku pustit š	ávu. (Ta je 
skv�lá jako osv�žující nápoj). Do vy-
ma�kané okurky p�idejte jeden nastrou-
haný stroužek �esneku, hrubý pep�, lžíci
kopru �erstvého nebo mraženého a vmí-
chejte jednu kysanou smetanu.
Salát je vynikající a osv�žující. Dobrou 
chu	 p�eje �tená��m Echa     Ji�í Hanuš  

ECHO V KUCHYNI

OKURKOVÝ OKURKOVÝ 
SALÁTSALÁT

   Informa�ní systém BOR, který v Hrono-
v� umož�uje slyšet m�stské vysílání pro-
st�ednictvím speciálních p�ijíma�� v do-
mácnostech, je op�t „ve h�e“. V lo�ském 
roce systém z úsporných d�vod� nepraco-
val. Od února letošního roku si však mo-
hou Hronované poslechnout m�stské vy-
sílání v pohodlí svých domácností. BOR 
vysílá vždy v pond�lí a �tvrtek v t�chto 
�asech: 15.00 a 18.30 hod.                      (r)

„BOR OPĚT „BOR OPĚT 
V AKCI“V AKCI“

   Z našeho regionu je snadno dosažitelné 
nejvyšší �eské horstvo zvoucí Krkonoše. 
Ovšem, výlet do Krkonoš, to není jen poe-
tika zahrádky vousá�e Krakonoše �i Mirek 
Topolánek v no�ních klubech Špindlerova 
Mlýna. Krkonoše, to jsou i laviny. Nejtragi�-
t�jší lavina v t�chto horách? Zalistovali jsme 
pro �tená�e ECHA kronikami horské služ-
by a zjistili, že takovou byla lavina v roce 
1968. Uvolnila se na polské stran� Krkonoš 
a zasáhla celkem 27 lidí. P�ežilo jen šest z 
nich. Záchraná��m tehdy pomáhalo i 250 
voják�.                                                       (r)

TRAGICKÁ 
LAVINA

NEJMENŠÍ 
MĚSTO

VZHŮRU NA 
DECHOVKU!

SLATINA KNIŽNĚ

   Víte, jaké je nejmenší m�sto v Králové-
hradeckém kraji? Ano, je to Stárkov. M�s-
tem se tato obec stala v roce 2005 a v sou-
�asnosti �ítá 644 obyvatel. Na tomto sídle 
je zajímavé, že od roku 1573 do 1708 m�l 
Stárkov i vlastní hrdelní soud, kata atd.. 
Doufáme, že p�em�nou obce v m�sto am-
bice stárkovských skon�ily...                   (r)    

   Malá dechová hudba STAVOSTROJKA zve 
své p�íznivce a milovníky pravé �eské dechov-
ky na Ned�lní �aje do Kina 70 v Novém M�st� 
nad Metují, dne 14. února 2010 od 15,00 hod.
P�ij
te si zazpívat a zatan�it. 

T�šíme se na Vás! 

  U knihkupc� se objevila nová publikace 
s regionální tématikou v�novaná historii 
i sou�asnosti obce Slatina nad Úpou. Její 
autorkou je Mgr. V�ra Vl�ková. Knihu je 
možno zakoupit nap�íklad v knihkupec-
tvích v Náchod� �i �eské Skalici.            (r)

   St�ední škola �emeslná Jarom�� podporuje v�tší zájem žák� základních škol o rukod�lnou práci. 
Proto v rámci projektu 10 lekcí techniky uskute��uje n�kolik kroužk�. Tento projekt má za cíl 
zvýšit zájem mládeže o �emeslo.
Zájmové kroužky jsou ur�eny pro žáky základních škol. Žáci mají možnost v rámci dotovaných 
hodin seznámit se s daným �emeslem a tím si zdokonalit svoji manuální zru�nost.
   Velký zájem je o ková�ství. Žáci si zde vyzkouší základní techniky, prodlužování, p�ekovávání, 
ohýbání a další tvarování. Na obrázku je pohled do kovárny, kde pracují i d�v�ata Adéla Šupíková 
a Aneta Mikulová.                                                                 Zden�k Vítek,zástupce �editele OV       

SQUASHSQUASH

CENTRUMCENTRUM

NÁCHODNÁCHOD

U NÁS 

RAMPOUCHY

NEPADAJÍ
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod
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   O víkendu  30. a 31.ledna odklízeli dobrovolní hasi�i m�sta Náchoda, B�lovse a Dobrošova 
sníh z ploché st�echy náchodského zimního stadionu. Sníh, kterého bylo požehnan�, mohl 
zp�sobit p�etížení st�ešní konstrukce tohoto sportovního za�ízení.
Hasi�i p�i výšce sn�hové pokrývky 50 cm a rozloze cca 50 x 70 metr� odklidili ru�n� - lopatami 
na p�ipravené igelitové plachty cca 1.750 m3 sn�hu. Dobrovolní hasi�i spole�n� odpracovali cel-
kem cca 140 hodin, z toho b�loveští cca 36 hodin. Hasi�ským sbor�m se poda�ilo v�tšinu sn�hu 
ze st�echy nakonec zlikvidovat, �ímž prokázali svoji akceschopnost, p�ipravenost a ochotu v 
p�ípad� nouze pomoci druhým.                   Ing. Ji�í Polák, jednatel a kroniká� SDH B�loves     

POMOC PRO STADIONPOMOC PRO STADION

   Proškolíme samosprávy vašich dom� v ob-
lasti aktuálních právních norem, které se týkají 
správy a údržby spole�ného bytového fondu. 
Poskytneme vám jasné a srozumitelné inter-
pretace zákon� a jejich novelizací. V p�ípad� 
�lenství v družstvu vám krom� informa�ního 
servisu poskytneme i úv�rové servisy: posky-
tneme p�j�ku na opravu, rekonstrukci atd. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat! 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

 K výbav� pro zimní kalamitní situace 
by se jist� místo bot lépe hodily sn�žnice. 
Chodníky se moc neuklízejí a tak ud�látko, 
které rozloží vaši hmotnost do v�tší plochy 
by se dozajista „šiklo“. Možná si tak Nácho-

ané a další vzpomenou na n�co, co je staré 
již 6000 let - sn�žnice. Používaly se a použí-
vají stále na Sibi�i, ve Skandinávii �i Severní 
Americe. Sn�žnice se kdysi vyráb�ly i pro 
kon�. Bohužel, jejich využití na kolech auto-
mobil� asi nehrozí... (r)

MÍSTO BOTMÍSTO BOT
SNĚŽNICESNĚŽNICE  Že je vám v zim� zima? A pomysleli 

jste už na vašeho �ty�nohého kamaráda, co 
všechno hrozí v zim� jemu a nem�že si o 
tom ani p�e�íst v ECHU? Nap�íklad je to 
poškození tlapek posypovou solí, podchla-
zení, zažívací obtíže, úrazy, když doprovází 
na výlet nezodpov�dného brusla�e �i lyža�e, 
nebezpe�í utonutí pod ledem �i našt�stí jen 
vzácné onemocn�ní, kdy vlivem chladu re-
agují protilátky aglutinin� s �ervenými kr-
vinkami zví�ete. Projevem nemoci je z�er-
venání a strupovitost periferních �ástí t�la 
zví�ete: Boltc� �i špi�ky ocasu.                (r)

VÁŠ PES A MRÁZ


