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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 existence 

naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena 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).

14.2.
Svatý Valentýn

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

ZIMNÍ SLEVY
ZIMNÍ SLEVY

INTERNETOVÉ CENY
BRANDT CATLER

HAIER VESTFROST
LIEBHERR SODASTREAM

Masarykovo nám�stí 19, Náchod (horní �ást nám�stí za KB) WIFI

Jedna svářečka 

pro elektrodu, céóčko i TIG
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 Náchodští policisté žádají o pomoc p�i pátrání po 25le-
tém muži z Velichovek u Jarom��e. Jeho blízcí jej postrá-
dají od 7. ledna 2011, kdy si sbalil pár osobních v�cí, a ode-
šel z domova. Od té doby o sob� nepodal žádnou zprávu 
a rodina si d�lá obavy o jeho zdraví a život.  Mladý muž 
odešel z domu po hádce s otcem, doma p�itom zanechal 
p�ítelkyni s dít�tem. V dob� odchodu m�l na sob� �ernou 
zimní bundu zna�ky Nugget, hn�dé manšestrové kalhoty, 
�erné boty zna�ky DC s barevnou podrážkou a �erný ba-
toh. Pokud by n�kdo v�d�l, kde se 25letý Aleš nachází, a� 
o n�m podá zprávu na bezplatnou linku 158 nebo nejbližší 
policejní služebn�.

14. únor
SRDÍ�KOVÝ  DEN  V  HRONOV�

Protiví se vám komer�ní charakter a ne�eskost Valentýna, ale na druhé stran� podpo-
rujete výchovu d�tí a mládeže k pozitivním hodnotám a úct� ke všem podobám lásky, 
které není nikdy dost? Potom je náš Srdí�kový den pro vás to pravé!

St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s.r.o. zvolila vo�avé perníkové srdí�-
ko jako symbol lásky, zamilovanosti, mládí i gastronomických tradic. A navíc se jí poda�ilo 
zapojit do letošní srdí�kové valentýnské akce celkem 27 základních škol ze širokého okolí 
od Krkonoš po Hradecko, které p�edstavují více než 1500 žák� a tém�� 3 tisícovky srdí�ek. 
Tyto školy obdržely upe�ené perníky, které žáci podle svého zdobí. Ale co bude se srdí�ky 
dále?

Vrátí se do Hronova a budou v pond�lí 14. února sou�ástí pokusu o �eský rekord v po-
�tu ozdobených valentýnských srdí�ek shromážd�ných na jednom míst�!

Tento den prob�hne v hronovské „hotelovce“ projektový den k tématu svátku lásky a zami-
lovaných, s jehož výsledky se bude moci seznámit ve�ejnost, žáci ze základních škol i d�ti 
z mate�ských škol od 11 hodin na nám�stí, kde prob�hnou drobné sout�že a ukázky do-
vedností �íšník�, barman�, kucha�� a cukrá��. 

Tím nejd�ležit�jším okamžikem dne bude pro všechny ve 14 hodin hlavní program p�ed 
Jiráskovým divadlem, kde ve spolupráci s KIS Hronov, ZUŠ Hronov a dalšími mohou ná-
všt�vníci zhlédnout pestré pásmo vystoupení a na vyv�šených srdí�kách obdivovat fantazii 
všech malých i v�tších „malí��“. Zárove� prob�hne pod dohledem komisa�e agentury Dobrý 
den z Pelh�imova o	 ciální p�epo�ítávání srdí�ek a následné vyhlášení celkových výsledk�.

Jako pod�kování všem školám, které se do srdí�kové akce zapojily, nabízí hronovské 
i vrchlabské pracovišt� školy pro t�ídní kolektivy možnost návšt�vy školy a prohlídku 
s programem nejen 14. února, ale po telefonické dohod� i kdykoli v jiném termínu. 

Perní�ky se zdobí, vše se p�ipravuje, te
 již nezbývá než se t�šit na Srdí�kový den v Hronov�!

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

-50%-50%
-30%-30%

-40%-40%

VELKÝ VÝBĚR STROJŮ
A NÁŘADÍ ZA
AKČNÍ CENYAKČNÍ CENY

-20%-20%

Slevová akce kon�í 19.2. !
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Talíř plný chutí
a vůní

Je to jedna z nejznám�jších pov�r o výživ�, která dodnes koluje po celém sv�t�. P�i-
tom na po�átku byl pouhý omyl p�i p�episování údaj� o obsahu železa v jednotlivých 
druzích zeleniny. Sta�ilo z nepozornosti posunout desetinnou �árku sm�rem dop�edu.

Mylná propagace špenátu jako ideálního zdroje železa za�ala už ve 20. letech 20. sto-
letí. I Walt Disney nechal svého Pepka námo�níka �erpat sílu práv� ze špenátu. Teprve 
nová analýza špenátových list� z roku 1994 p�isp�la k rozší�ení správných informací.

P�esto všechno je špenát zdravá potravina - obsahuje totiž mnoho jiných prosp�šných 
látek, pro které by se m�l objevovat na našem talí�i i nadále. Podle n�kterých výzkum� 
je to dobrý prost�edek na prevenci rakoviny. Ve špenátu jsou totiž obsaženy karotenoidy 
ve vysokých koncentracích. Rostlina také obsahuje lutein, který p�sobí antioxida�n�.

P�ehled nejd�ležit�jších vitamin� a minerál� 
obsažených ve špenátu

Špenát se vyzna�uje vysokým obsahem vitaminu A, resp. karotenoid� (nap�. betaka-
roten), které jsou t�lem syntetizovány ve vitamin A. Ve špenátu najdeme také vysoké 
hodnoty vitamin� skupiny B a C. Z minerál� je nejvíce zastoupen draslík, ho��ík, sodík, 
vápník, železo, mangan a m�
.

Špenát v kuchyni
Špenát má široké uplatn�ní p�i p�íprav� pokrm�. V syrovém stavu se hodí do salát�, 

p�edkrm� a pod. Vhodn�jší jsou v tomto p�ípad� mladé a k�ehké listy. Tepeln� upravený 
ho v našich zem�pisných ší�kách známe p�edevším jako p�ílohu, výborná je i špenátová 
polévka nebo pln�né špenátové rolky, nákypy, omá�ky, omelety �i pe�ivo se špenátem.

Na jihu Evropy je velice oblíben v kombinaci s t�stovinami nebo na pizzu. Hodí 
se také do pokrm� z rýže, k r�zn� upraveným mas�m �i mo�ským plod�m. Díky své 
biologické výživnosti je špenát velice oblíben u vegetarián� a vegan�, zejména kv�li 
bohatosti na minerály. 

Markéta Horá�ková 3.H, Mgr. Vlasta Drobná St�ední škola hotelnictví 
a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Mýty o ...
Špenát a železo aneb 

Mýtus Pepka námo�níka

P�ekvapivé záv�ry výzkumu
 Co do rizikovosti lze telefonování 
za jízdy srovnat s jízdou pod vlivem 
alkoholu.
 To, že telefonování za jízdy narušu-
je pozornost �idi�e je již dávno známí 
fakt. Nedávno zve�ejn�ný výzkum 
však prokázal, že telefonování hands-
free je pro �idi�e p�ibližn� stejn� ne-
bezpe�né jako telefonování p�i držení 
p�ístroje v ruce. P�i sou�asném �ízení 
a telefonování dochází k p�ekra�ování 
kapacity vnímavosti �idi�e. Mozek je 
totiž schopen pojmout v jednom oka-
mžiku pouze omezené množství infor-
mací. Ty které jsou nad rámec aktuální 
mozkové kapacity, nemohou být zpra-
covány. Bohužel mozek m�že vyhod-
notit jako v daném okamžiku d�leži-
t�jší informace související s hovorem, 
než informace z dopravní situace.
 Studie prokázala, že �idi�i, kte�í 
v pr�b�hu jízdy telefonují a� již s p�í-
strojem v ruce nebo pomocí hands-
free, jsou pomalejší v rychlosti se-
šlápnutí brzdového pedálu v krizové 
situaci o tém�� 10 %. V�tšina �idi�� 
navíc v pr�b�hu telefonování p�estává 
sledovat provoz ve zp�tných zrcátcích. 
To je velmi nebezpe�né zejména p�i 
jízd� na dálnici, p�i objížd�ní p�eká-
žek nebo p�i odbo�ování vlevo. Pokud 
je pozornost �idi�e rozd�lena na �ízení 

a konverzaci dochází i k �ast�jšímu 
nedodržování bezpe�ného odstupu 
a to o 24 % ve srovnání se soust�ed�-
ným �idi�em. Po vynuceném zpomale-
ní vlivem provozu pak jsou telefonují-
cí �idi�i o 19 % pomalejší v dosažení 
p�vodní rychlosti jízdy a mají vyšší 
pravd�podobnost ke zp�sobení do-
pravní nehod. Riziko vzniku dopravní 
nehody je u telefonujícího �idi�e 5,36-
krát vyšší než u �idi�e soust�ed�ného. 
Studie p�ekvapiv� zjistila reakce te-
lefonujícího �idi�e jsou obdobné jako 
jízda s 0,8 á alkoholu v krvi.
 Telefonování za jízdy je tedy co 
do rizikovosti a nebezpe�nosti po-
r o v n a t e l n é 
s jízdou pod 
vlivem alko-
holu. �ídili 
by jste opilí?

Argentinská kuchyn� není pro vegetariány!
 Milí �tená�i, nechte se tentokrát unést p�es oceán do jihoamerické Argentiny, jejíž 
kuchyn� bude nejvíc von�t všem milovník�m po�ádného kusu š�avnatého masa. Vždy� 
jeho spot�eba je v Argentin� vyšší, než v celých USA! V oblastech pamp je hlavní sou-
�ástí jídelní�ku místních gau�� hov�zí maso, grilované steaky a párky, vše v opravdu 
vydatných porcích. Maso se ochucuje až 22 druhy ko�ení. Zdejší grilované maso se p�i-
pravuje na d�ev�ném uhlí a obsahuje plátky k�ehké sví�kové, žebírka, �ervenou klobásu 
chorizzo, telecí brzlík i ko�en�nou omá�kou z raj�at.
 Na pob�eží Patagonie zase naleznete množství ran��, kde chovají ovce. Samoz�ejm� 
nechybí i ryby a zv��ina. Na severozápad� zem� ovliv�ují místní kuchyni rodilí indiáni 
a jejich typická ost�e pálivá jídla s ku�ecím masem a kuku�icí. Jsou to nap�íklad sma-
žené kuku�i�né placky s náplní z mletého masa a sýr�, oko�en�né chilli papri�kami. 
Za ochutnání stojí i nápoj z kuku�i�né mouky kvašený v terakotovém hrnci. Na severu 
zem� m�žete zkusit tradi�ní placky guayanských indián� z maniokové mouky, které se 
podávají s mlékem a sýrem, p�ípadn� místní likér z cukrové t�tiny.
 Oblast And, okolí Mendozy a San Juan pat�í mezi nejvýznamn�jší oblasti p�stová-
ní vinné révy. Asi 70 % produkce vynikajících argentinských bílých a �ervených vín 
pochází z tohoto regionu. Vyrobí se ho zde kolem 10 milion� hektolitr� ro�n�. Všem 
Argentinc�m však je spole�ná láska k �aji maté, servírovanému v nádobách z vydlabané 
tykve.

Argentinské maso Chimichurri
500 g vep�ové panenky nebo hov�zího rošt�nce (nakrájené na 3 cm kostky), 4 lží-
ce sádla nebo olivového oleje, 2 lžíce drceného oregana a posekané petrželky, 
2 rozdrcené stroužky �esneku, 1 lži�ka soli a papriky, p�l lži�ky lupínk� chilli 
papri�ky, po p�l lži�ce mletého �erného i bílého pep�e.
 Všechny ingredience smícháme a v uzav�eném mikrotenovém sá�ku necháme 
v chladni�ce marinovat asi 24 hodin. Po vyjmutí vylijeme marinádu, maso napícháme 
na p�edem namo�ené špízy a grilujeme velmi zprudka, ovšem ne v plameni. Ideální-
mi p�ílohami jsou bramborové špízy, papriky a �erné fazole. Š�ávu z masa m�žeme 
použít jako omá�ku.
 Další inspirativní recepty na argentinské pokrmy najdou �tená�i na webu ECHA 
v sekci Partne�i.                                  Text p�ipravili Ji�í Musil a Mgr. Renata Lelková

St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.
www. hshronov.cz

Venkovské obytné stavení Horní Radechová...................................................................................1 500 000,-Kč
Rodinný dům s dvěmi garážemi Náchod – Jizbice............................................................................1 749 000,-Kč
Byt v OV 2+1 Police nad Metují...........................................................................................................660 000,- Kč   
Rodinný dům s bazénem Česká Skalice...........................................................................................3 350 000,-Kč
Prostorná vila ve Velkém Poříčí........................................................................................................2 249 000,- Kč

Rodinný domek Vižňov u Meziměstí
 Rodinný domek v hezkém prostředí v horní části podhorské 
vísky Vižňov u Meziměstí. Nemovitost je postavena na rovinám 
pozemku, s celodenním sluncem.V přízemí jsou 3 obytné míst-
nosti, chodba, sklad a koupelna.WC je samostatné.V podkroví je 
ložnice a dva půdní prostory.Ve dvoře kolna, dílna a sklad uhlí 
a dřeva.Před domem samostatná, velká garáž.Sad je osázen 
ovocnými stromy.Dispozice 3+1, vodovod (rekostrukce 2010), 
el. 220/380V, kanalizace do septiku (rekostrukce 2010).
                                                              •  Cena : 960  000,-Kč

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

VZPOMÍNKA
Dne 7.2.2011 uplynulo smutných 10 let 

od doby, kdy nás navždy opustil 
pan Jan Ková� z Náchoda 

a dne 9.2. uplynulo 7 let od úmrtí 
paní Karly Ková�ové z Náchoda.

Vzpomínají dcery Jana a Erika s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 11.února uplynul jeden smutný rok od ná-
hlého úmrtí paní Ji�iny Mallatové z Náchoda. 
Kdo jste ji znal, v�nujte ji tichou vzpomínku.

Se smutkem v srdci vzpomíná 
dcera Dáša s rodinou

VZPOMÍNKA
   Dne 11.2.2011 by oslavil své 80-té narozeniny 

pan Václav Smola z �ern�ic. 
Kdo jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi.   

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami

OCEN�NÍ 
PRO STAROSTU

 Starosta �erveného Kostelce Petr M�dí-
lek obdržel ocen�ní za nadstandardní p�ístup 
p�i realizaci Mezinárodního folklorního fes-
tivalu �ervený Kostelec (nejstaršího folk-
lorního festivalu v �R - pozn. red.). Toto 
ocen�ní mu ud�lil senátní výbor pro školství 
a kulturu a výbor Folklorního sdružení �R.
                                                                  (r)

SANACE 
ZA MILIONY

 Nové M�sto nad Metují je investorem do-
pr�zkumu zne�išt�ní v tamním areálu býva-
lého státního podniku Elton. Zdejší p�da je 
kontaminována chlorovanými uhlovodíky. 
Dopr�zkum a následná sanace zne�išt�ní si 
vyžádá desítky milion� korun. N�kolik mi-
lion� na tuto akci bude muset být uvoln�no 
i z m�stského rozpo�tu.                             (r)

AUTOMECHANIK - KLEMPÍŘ
přijmu v Náchodě automechanika 

osobních a nákladních vozů se znalos-
tí drobných autoklempířských prací

Praxe v oboru, znalost sváření
Čistý tr.rej., spolehlivost

ŘP sk.B, C výhodou.

TEL.:602 642 888

ijmu v Náchodě automechanika
níchh aa nnákklaadnd ících vozů se znal
roobnbnýcý h autoklklemempípířsřssskýkýchch ppra
PrPraxaxe e v oboru,u, zznanaloostst s svávářeřenínííí

ČiČisttý tr.rrejejejeej.,, spop leehlhlivivivosostt
ŘP sk.B, CC vvýhýhodou.



NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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:

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma)

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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

VÝROBA A KÓDOVÁNÍ 

AUTOKLÍ��

TOMÁŠ HEJZLAR, NÁCHOD

TEL. 608030345

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.

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (30)
PIKOVKA

 Jakub Pick p�vodn� vydával domácím tkalc�m p�ízi. V roce 1880 po-
stavil v Mlýnské ulici nejprve barevnu a b�lidlo a v roce 1888 nechal p�i-
stav�t mechanickou tkalcovnu s kotelnou a parním strojem. Vyráb�lo se 
zde ponejprv ln�né zboží. V roce 1883 byla v obchodním rejst�íku zapsána 
také továrna na výrobu ln�ného a bavln�ného zboží Otto a Leopolda Pic-
kových. Pracovalo zde až 150 d�lník�.
Kolem roku 1889 postavil Ludvík Pick východn� od židovského h�bitova 
první náchodské parní b�lidlo a barevnu. Zpracovávala se zde bavln�ná, 
ln�ná i jutová p�íze. Z 370 d�lník� v roce 1916 jich ve fabrice z�stalo na 
konci války jen 111. Postupným rozši�ováním výroby byly stav�ny další 
�ásti, takže budovy odd�lila jen úzká cesta. �ást objektu p�istav�l i Jonáš 
Lewith. Kolem roku 1938 už byly oba podniky spojeny pod název Pick a 
Lewith. Za II. sv�tové války N�mci ob� továrny jako židovský majetek 
zabrali a v únoru 1941 textilní výrobu zlikvidovali. Zavedli zde strojní vý-
robu pro vále�né ú�ely. Byly zde kotelny se t�emi komíny, kde se vyráb�la 
pára pro parní stroje a následn� p�es transmise pohon stroj�. Pro pot�eby 
výroby zde byla vyhloubena široká vykachlí�kovaná studna.
Po válce a znárodn�ní celý komplex spravovalo m�sto a pozd�ji byl za�le-
n�n do n.p. Tepna s ozna�ením 05. V zadní �ásti s p�ístupem do ulice �. 
brat�í v nájemním vztahu sídlila 	 rma Fezko Strakonice, kde se vyráb�ly 

fezy a turbany. V další �ásti blíže ke h�bitovu František Drašnar též v náj-
mu ve 	 rm� Drana se 180 ženami vyráb�l prádlo, košile a d�tskou konfek-
ci. Po roce 1952 objekt p�evzal n.p. Panar �ervený Kostelec. Po roce 1955 
byla výroba ukon�ena a do uvoln�ných prostor� se nast�hovaly Sklady 
papíru. V p�ední pravé �ásti byl z�ízen další sklad potravin. V letech 1964-
65 po slou�ení Velkoobchodu potraviná�ským zbožím a Pramenu (sít� po-
traviná�ských obchod�) byla levá strana vjezdové budovy zvýšena o další 
patro pro podnikové �editelství Potravin Hradec Králové, závod Náchod.
Po roce 1990 se tyto organizace rozpadly, pravou stranu zakoupila 	 rma 
Cash a Carry (Verner) a v další �ásti je n�kolik drobných 	 rem. František 
Drašnar zadní �ást objektu koupil a pod ozna�ením Drana s.r.o. zde 20 
pracovník� zpracovává ko�ení. V �ásti blíže centru m�sta sídlí 	 rma za-
jiš�ující montáž satelitních antén a pneuservis. P�ímo na ulici �. brat�í je 
prodejna akumulátor�, elektrozboží, velociped� a autosou�ástek. Sm�rem 
do Mlýnské ulice je pak prodejna po�íta��, koberc� a kv�tin. N�kolik rok� 
byla v 1. pat�e prodejna nábytku. Nyní se zde p�ímo vyrábí.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 
doklady a fotogra	 e o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je 
prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.� Vjezd do druhé �ásti bývalé textilky

� Pickovy továrny za první republiky
Nový Elton a.s. 
v Novém M�st� nad Metují
p�ijme do t�ísm�nného provozu:

➢ se�izova�e 
dlouhoto�ných automat� TORNOS

➢ se�izova�e 
CNC automat� STAR

Požadujeme min. 5 let praxe.
Nabízíme dobré platové podmínky.
informace 491 403 113

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky * na dobu 
8 až 13 měsíců * hotovost 

až do domu * rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

 Z hlediska akutního problému Náchoda možná klí�ová sou�ást Senátu - 
Podvýbor pro dopravu - má od listopadu 2010 nového p�edsedu. Stal se jím 
náchodský senátor Petr Pakosta.
Celým názvem jde o Podvýbor pro dopravu Výboru pro hospodá�ství, zem�-
d�lství a dopravu, jehož je �lenem. Náchodský senátor tím dosáhl na pozici, 
která mu na centrální úrovni umožní lépe prosazovat opat�ení vedoucí ke zlep-
šení dopravní situace v Náchod� a okolí.
Pakosta je rovn�ž �lenem Podvýboru pro energetiku stejného výboru. Stal se 
rovn�ž místop�edsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahrani�í. 
Jako �len Senátu již absolvoval n�kolik zahrani�ních cest za krajany, ale také 
skrze Nada�ní fond Petra Pakosty podpo�il spontánní aktivity sm�rem k �e-
ch�m žijícím v rumunském Banátu, když p�isp�l d�tem z Nového M�sta na 
jejich projekty s �eskou obcí Gernik v Rumunsku.
Petr Pakosta nadále z�stává v p�edsednictvu senátorského klubu Ob�anské 
demokratické strany.

Petr Pakosta povede senátní Podvýbor pro dopravu

 Smiřičtí sepsali otevřený dopis určený pro 
společnost ČEZ. Stěžují si v něm na kvalitu 
elektrického napětí v síti v tomto městě. Pod-
le jejich názorů je kvalita napětí ve Smiřicích 
značně kolísavá, což vede k poškozování 
elektrických spotřebičů atd.                                (r)

NAP�TÍ 
Z NAP�TÍ

 Až do 27. února je možno shlédnout vý-
stavu hra�ek ze sbírky Aleny Pleslové ze 
Zám�lu u Potštejna. Prezentace je umíst�na 
v M�stském muzeu v Jarom��i. Výstava se 
v nedávné dob� objevila i v po�adu �T1 - 
Toulavá kamera.                                       (r)

SV�T 
HRA�EK

Koupím vzduchovku, 
přilbu,bodák 

a věci z obou válek.
TEL.: 606 270 421

Realitní Kancelá� REKA - Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

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: Náchod                                                        
Okres: Náchod
Příjemný byt 1+1 ve 4. NP 

cihlového domu s výta-

hem, o výměře 36,5 m2 

v osob. vlastnictví. Dis-

pozice - chodba, koupel-

na s vanou a WC, větší 

kuchyň a pokoj. Nová 

okna, radiátory na  dál-

kové ÚT, sítě veř. Okna s výhledem do dvora – klidné bydlení. V ceně 

sklep, k užívání mandl, sušárna apod. Možnost parkování ve dvoře.

Zn.: 11B565                                                                       Cena:  686.000,- Kč

Obec: Broumov - Spořilov                                                                      
Okres: Náchod
Velice pěkný, druž.byt 

1+3, o celk.ploše 78 

m2,  na klidném sídlišti, 

v II.NP s výtahem. Byt 

je upravený – plovoucí 

podl., plast.okna, pěkná 

kuch.linka, větší bal-

kon. Sítě veř., topení ÚT 

dálkové. V ceně sklep, k užívání technické zázemí v suterénu. 

V roce  2028  převod do OV. Příjemné a klidné bydlení.

Zn.: 11B563                                                                       Cena:  794.000,-Kč

Obec: Lipí u Náchoda                                              
Okres:  Náchod
Samostatně stojící RD 

se zděnou garáží a 

dřevníkem. V přízemí 3 

větší, místnosti, chod-

ba, spíž, uhelna, koupel-

na a suché WC. Pěkný 

sklípek, větší půda s 1 

obyt.místností – vhodné k další vestavbě. Sítě z veř.řádu, 230/400V, 

ÚT  pevná paliva ( na poz.plyn). V ceně poz. o celk.vým. 360m2. Po 

drobných úpravách  příjemné bydlení.
Zn.: 10D570                                                       Cena: 1.195.000,- Kč

Obec: Vížňov
Okres: Náchod
Prostorný RD – statek 

v okrajové části obce 

s poz. 16 468 m2. Dobrý 

stav / pískovcové  klenby 

a základy/, v přízemí velké 

1+5, koupelna s WC, sklep, 

krásná půda, dobrá stře-

cha, garáž. Voda veř.,od-

pady žumpa, 230/400V, ÚT pevná paliva /chybí kotel/. Menší chlév,  

kolna v horším stavu.  Příjemné bydlení s možností podnikání.

Zn.: 10D559                                                                      Cena: 985.000,-Kč

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

� Byt v OV 2+1 v Náchodě Bělovsi, 61 m2, 7.NP,  za 944.000,-Kč



®

p�ijme zam�stnance 
na pozici 

PRACOVNÍKA
MARKETINGU

Požadavky:
➢ SŠ vzd�lání nejlépe stavebního   

nebo technického zam��ení
➢ výborná znalost NJ, AJ vítána

➢ �idi�ský pr�kaz sk. B
➢ spolehlivost

➢ samostatnost

Kontakt:
Velké Po�í�í �p. 177
telefon  491 482 500

e-mail drapacova@eldr.cz

KO	SKÉ HODY
KDY:       18.- 20.2.2011

 Pátek od 14 hod. 
SO, NE od 11 hod.)

Tel. 606 63 88 92
KDE: Hostinec „U Doležal�“

   Hlav�ov 13, Police n.Met.
(Police n.M. - Bukovice - HLAV�OV - 

sm�r Hv�zda)
CO:     Ko�ské speciality

- hotová jídla, minutky, 
  ko�ské karbanátky, 

 pravý to�ený ko�ský salám
Srde�n� zveme na ko�ské hody. 

Zaru�ujeme kvalitu i solidní cenu. 
Jídla p�ipravil Tomáš Osoba

.P�i p�edložení tohoto inzerátu 
10% SLEVA

Sn�hové radovánky v ŠD Komenského v Náchod�
 Zima je v plném proudu a napadaný sníh ud�lal radost p�e-
devším d�tem.
V lednu v naší školní družin� prob�hla sout�ž o nejhez�í sn�-
hovou sochu.D�ti tvo�ily ze sn�hu hrady,sn�huláky,zví�átka…
,zkrátka co je napadlo.Tak naší zahradu zdobí krásné sn�hové 
výtvory a my doufáme,že aspo� chvíli vydrží.Ale to už necháme 
na po�así.
                                                                   Vychovatelky ze ŠD



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

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada      990.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.       830.000,-K� 
- dr.byt 1+1 v Náchod� (40m2) plastová okna, nový výtah, lodžie          550.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchy�,lodžie 1 ,095.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, pl.okna, zatepleno, lodžie   950.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod�, Karl�v kopec(79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna 1,249.000,-K�
- dr.byt 3+1 Nové M�sto n.M. (60m2),balkon,plast.okna,po rekonstr. 1,295.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna  1,200.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1(568m2), po �ást. rekonstrukci  1,790.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.(2950m2),ke kompl.rekonstrukci        1,320.000,-K�
- �ad.rodinný d�m �eská Skalice 4+1(191m2), po �ást. rekonstrukci  2,095.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M. (1128m2), výborné místo    1,000.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola       1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola   1,490.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo          1,350.000,-K�
- RD-prodejna a 3+1 Jarom�� nám.(230m2),centrum-obchodní zóna 3,750.000,-K� 
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.     530,-K�/m2  
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít� na hran.     530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled     990,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra         270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot       345.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo      249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo       690.000,-K�

www.bazenymachov.cz



*  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  *
chodná místnost o vým��e 20,5 m2. Nájem 2500,- 
+ podíl na inkasu. Informace na tel. 725 079 111
* PRONAJMU dlouhodob� hezký byt 2+kk 
80m2 v nov� zrekonstruovaném RD v Náchod� 
na Plhov�. Nájemné 5500,-K� + inkaso + kau-
ce. Dále možnost pronájmu garáže. Jen solidní 
zájemci. Tel. 604 795 935
* Pronajmu za�ízenou garsonku - I. kat. v Ná-
chod�, Komenského ul., nájem 3000,-K� /m�s. + 
inkaso, vratná záloha 9000,-K�,  
tel. 723 461 286
* Pronajmu garsonieru v Hronov�. 
TEL.:608 66 77 30
* Prodám byt 3+1 v OV Náchod Plhov, II.pa-
tro, 1,2 mil. K�. TEL.: 777 34 06 04
* Pronajmu byt 1+1 v Jarom��i, cena 4500,- 
(dohodou). TEL.:603 760 858
* PRONAJMU DLOUHODOB
 nový byt 2 kk 
43m2 v Hronov� na Padolí. V p�ípad� zájmu vo-
lejte 602 133 173 mail. renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici. 
Tel. 777027664
* Prodám DB 1+1 41,1 m2 ul.B�loveská Ná-
chod, po rekonstrukci, zd�né jádro, plov.pod-
laha v kuchyni a p�edsíni, nová kuch.linka, 
atypické �ešení prostoru. Nutno vid�t. P�ímý 
prodej, volný od 03/2011. RK NEVOLAT. 
Cena 780 tis.K�, p�i rychlém jednání sleva. 
TEL.:724 794 616
* Byt 2+1 k promajnutí, �áste�n� za�ízený. 
Cena pronájmu v�.el.topení + soc.za�. 2000,-K�. 
Žen� do 55 let. Nabídky pouze písemn� + foto 
na adr. Reinhard Löf� er, Hyn�ice 89, 549 83
* Pronajmu byt v centru Náchoda, nájem 
3500,-K� plus inkaso, tel. 777 690 390
* PRODÁM krásný nový byt 3+1, 74m2, v by-
tovém dom� v Hronov� na Padolí. 2.NP, vlast-
ní plyn. kotel, sat., int., balkón, nadstandardní 
úpravy. Cena 1 370 000 K�. Tel. 776 333 139
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na Plhov�. 
Volný ihned. Tel. 604 763 193
* Prodám byt 2+1(64 m2)v Novém M�st� n.
Met. v cihlovém dom� po rekonstrukci, s p�-
dou, sklepem, k�lnou a zhradou. RK nevolat!
TEL:724 731 474
* Pronajmu 1+1 v Náchod�, vybavený, ná-
jem 6000,-K� v�.energií + kauce 10 000,-K�. 
TEL.:602 675 422
* Pronajmu 3+1 v Náchod�, nájem + inkaso 
8000,-K� + kauce. Volný ihned. TEL.:728 836 648, 
728 621 402
* Pronajmu 3+1 ul. Krásnohorské, Náchod, 65 
m2, vestav�né sk�ín�, kuchy�, nájem 4000 K�, in-
kaso 3000 K� + plyn a elekt�ina. Tel. 775 064 084
* Prodám RD (5+1) po celkové rekonstrukci 
(kolaudace r.2001),pozemek 820 m2 ve Velkém 
Po�í�í.Udržovaná zahrada se skleníkem a p�í-
st�eškem pro auto.Cena dohodou. RK nevolat.
Tel.491 482 378
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru Ná-
choda, tel. 723 51 88 56
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, nová 
okna, zateplen, volný ihned, rychlé jednání sle-
va - 774061131
* Hledám byt 3+1 v Náchod�, ne p�ízemí, sta-
vem k nast�hování, menší úpravy nevadí. Tel: 
737 532 231
* Koupím byt 2+1(3+1) v Náchod� nebo v 
okolí, platba v hotovosti. Tel. 739 486 403
* Pronajmu byt v Hronov� 50 m2, nov� zre-
konstruovaný v p�ízemí s terasou-nájem v�.in-
kasa 6.600,-K�,tel 608 66 77 30

* Hledáme �inžovní d�m se 4-mi byty do 2 
mil. v �.Kostelci a blízkém okolí. 
Tel.: 608 883 012
* Prodám pozemky u Nového M�sta - Kr�ín, 
20 K�/m2, cca 13 ha, Tel. 777 690 390
* Koupíme chatu v okolí Náchoda do 10km, 
2+1, 1mil., celoro�n� k užívání. Tel.:721 146 244
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, 
lze rozší�it o d�tský pokoj, UT na plyn, na po-
zemku je zd�ná dvougaráž a dílna. Volné k na-
st�hování. SLEVA. Tel. 608 245 634
* Prodám nebo pronajmu chatu v zahrádká�-
ské kolonii v Náchod�. Tel. 604 438 378
* Hledám na Náchodsku RD nebo chalupu 
v cen� do 1,6 mil. K�. Menší opravy nevadí. 
Tel. 608 245 634
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí.
Tel:774 777 072
* Nabízíme k prodeji celoro�n� obyvatelnou 
chalupu po rekonstrukci v blízkosti Adršpaš-
sko - teplických skal. Nachází se na okraji 
obce D�dov - Teplice n.Metují, na polosamo-
t�. Celková rozloha pozemku náležící k chalu-
p� je 6.500 m2. V objektu je prostorná vstupní 
chodba, samostatné WC a koupelna, kuchyn�, 
obývací místnost, 2 podkrovní ložnice, vlastní 
studna, satelitní p�íjem TV. Chalupa je �áste�-
n� podsklepená z pískovce s klenbou. 
Tel. 602239352

* Hledám chalupu na Broumovsku do 1,5mil. 
Tel.: 773 559 014
* Prodám pozemek 5005m2 v Novém M�s-
t� n.Metují v chatové oblasti Na studýnkách. 
TEL.:774 190 766
* Prodám stavební slunný pozemek 1524 m2 
v Horní Radechové na p�kném míst�. Cena do-
hodou. Tel. 605 980 739
* Prodáme zahradu 1600 m2 ve Vysokov� za 
750,-K�/m2. Daleký výhled, JZ svah. Sít� na 
hranici pozemku. email: ZOZEMA@seznam.cz
* Prodám RD (5+1) po celkové rekonstrukci 
(kolaudace r.2001),pozemek 820 m2 ve Velkém 
Po�í�í. Udržovaná zahrada se skleníkem a p�í-
st�eškem pro auto.Cena dohodou. 
Tel.491 482 378
* Prodám pozemek 1400m2 v Náchod� - T�e-
šinkách. Elektrika, plyn a voda na pozemku, 
kanalizace na hranici. Cena 780,-/m2. Kontakt 
603 552 614
* Prodej - Rodinný D�m, Náchod, Lipí. Krás-
né bydlení v klidné �ásti obce s výbornou do-
pravní dostupností (Náchod 3 km). Nemovitost 
v dobrém stavu, nová plastová okna, zatepleno. 
Neplatíte provizi RK. Volejte 777 272 212

* Prodám d�m v Náchod� v klidné vi-
lové �tvrti. Tel. 608 637 773, http://www.
dksystem.cz/www-prodej-rodinný-dum-v-
nachode/

* Prodám RD v k.ú.Hejtmánkovice 
(Broumov) po celk. rekonstrukci (zateple-
ní, fasáda, plast.okna, st�echa, klimatizér). 
Vytáp�ní UV na plyn nebo pevná paliva. 
Dv� bytové jednotky (možno i slou�it), 
pln� podsklepený. Pozemek 900 m2, nad-
zemní bazén, soukromé parkovišt�. Cena: 2 
000 000 K�. Tel.:775 955 878

* Prodám velký dvougenera�ní rodinný d�m 
v Polici nad Metují. Nový kotel na biomasu, 
nová okna, st�echa atd. Cena: 1.990.000,- . Nut-
no vid�t. RK nevolat!! Foto na http://fsara25.
rajce.idnes.cz/nastenka/ Tel: 731 458 720

* Hledám menší d�m, horší stav nevadí, NA - 
okolí 10 km, sm�r HK, Nové M�sto. 
Tel: 737 532 231
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku nebo 
Broumovsku do 1 mil.  TEL.: 605 212 203 

* Pronajmu dlouhodob� garáž - nebo dvou-
garáž (s el.) v Náchod�- volná ihned, 
Tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhodob� malou kancelá� 
s výhledem do zelen� poblíž centra, v�etn� 
WC,v nov� zrekonstruovaném dom� v NA. 
Nutno vid�t.Náj.1.500,-K� + el.+ vody + topení 
+ kauce. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu garáž v Náchod� za Vatikánem i 
dlouhodob�. Tel. 606 629 710
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v Hronov�, 
60m2, 200m od nám�stí, cena 5.000K�/m�s. Info 
na telefonu 777 302 483
* Dlouhodob� pronajmu nebytové prostory v 
Hronov�,vhodné na ordinaci apod.,110+ 50m2, 
200m od nám�stí. Info na telefonu 777 302 483
* P�enechám zavedený d�tský bazar v cent-
ru Náchoda. Dobrá realizace pro maminky po 
mate�ské dovolené apod. Info na mob. 777 149 
571 od 9.00 do 18.00 hod

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v 
centru Náchoda v OD Zefyr. TEL.:602 462 
397

* Pronajmu za�ízenou kancelá� v Náchod� 
v�. po�íta�e + internetu za 3000,-K�/m�síc. 
TEL.:774 678 899

* Pronajmu zavedený obchod Zelenina-
Ovoce v Novém M�st� nad Metují.Info na 
tel. 774 438 138 nebo 723 060 940

* Pronajmu nebytové prostory o celkové vý-
m��e 125 m2 u centra �eské Skalice. Lze využít 
na provozovnu služeb (kosmetika, kade�nictví, 
manikura atd.) nebo jako ordinace léka�e, pro-
dejnu, menší výrobnu nebo provozovnu, kance-
lá�e, pop�. t�locvi�nu. Cena dohodou. Info na 
tel. 608 888 141
* Pronajmeme nebytové prostory v Náchod�, 
Palachova ul. �p. 1742 (býválé PVT). V p�íze-

SEZNÁMENÍ

* 54/174 štíhlá neku�. s NA, hledá p�ítele - 
neku�áka, vysokého nad 170 cm. Více napoví 
telefon. Ne SMS! Tel. 774 329 994
* D�chodce usíná sám - nemusí to tak být. 
Odpov�di zasílejte písemn� na adresu redakce 
ECHA, Box 22, Náchod. Zn. E04/01
* 49 let, 170/ 73, Nechci být sama. Jarom��. 
Tel. 739 777 493.
* 34 letá štíhlá brunetka, svobodná, bezd�tná, 
chovající ko�ky a andulky, hledá pohledného 
hodného muže v�kového rozmezí 25 - 43 let. 
Jsem SŠ, 168cm/68kg. ZN.E04/02
* Hledám ženu z východních �ech pro spo-
le�ný život. Já 31 let z Náchoda, sportovní typ. 
Tel. 720 460 809

* Pronajmu garsonku s balkonem 5 NP,vý-
tah, Náchod - Pražská ulice. Cena: 5 000,- K� 
za m�síc v�etn� služeb. Kauce podmínkou.
Tel. 777 602 884
* Pronajmu 1+kk B�loveská ul. Náchod, ná-
jem 6.000,- v�etn� inkasa + kauce. Tel. 773 61 
12 19 po 16. hod.
* Pronajmu slunný byt v �.Kostelci po re-
konstrukci, balkon, sklep. 5500,-K� + inkaso + 
kauce. TEL.:732 135 136
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk - s balkonem, v OV, 
v Novém M�st� n.M., volný ihned, tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� a 2+1 v �eské 
Skalici, ihned volné, povinná kauce. 
TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu 1+1 v NA s balkonem. Tel. 737 411 933
* Pronajmu rodinný domek - 3+1 v Náchod�. 
Od b�ezna t.r., tel. po 12 hod. 498 603 534
* Sháníme ke koupi byt 3+1, 2+1 nejl. Plhov, 
B�loves, cena otev�ená. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu byt po rekonstrukci 1+kk. V 
Náchod� (u Rubeny). Možnost pronájmu od 1. 
b�ezna. Cena dohodou. Tel. 602 827 860
* Pronajmu nadst. byt 3+1, cca100m2, v RD 
se zahradou a parkovišt�m ve V.Srbské. Vše 
nové, plast.okna, zateplení, kuchy�, koupelna, 
d�ev. oblož. dve�e. Náj. 5.500K� + voda + el.+ 
plyn + kauce. Tel.608 90 30 70
* Vym�ním 1+kk v Karviné za 1+kk v Ná-
chod� a okolí. Tel. 721 351 591 - pouze SMS 
nebo jara.kopal@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� nebo prodám zd�ný 
DB 3+1,78m2, 4.NP v NA sídl. Branka, krásný 
výhled, balkon, u lesa. Nová plast. okna, plyn. 
top. Náj. 5.000K� + inkaso 1.653 K� + plyn + 
el.+ kauce, Tel.608 90 30 70
* Dlouhodob� pronajmu vybavený byt s bal-
kónem v Náchod� na Karlov� kopci. Nov� opra-
vený balkón, plastová okna, nová plovoucí pod-
laha v celém byt�, internet. Celý objekt je letos 
nov� zateplený. Velmi p�kné a klidné bydlení. 
Nájem 3500 + energie a internet. 
Tel: 604 188 559
* Pronajmu dlouhodob� nebo prodám DB 
1+1,45m2,2.NP v NA sídl.u nemoc., krásný vý-
hled na Bražec, balkon, zd�né jádro, nová plast.
okna,zateplení. Náj.3.500K� + inkaso 2.749 + 
el. + kauce. Tel.608 90 30 70
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Nabízím volný byt 1+2. V Hronov�, Hostov-
ského �.p. 161. Po rekonstrukci. Informace na 
mobilním telefonu: 736 687 284
 * Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Tel: 774 777 073
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod� na B�lo-
veské, volný od 1.3.2011. Nájemné v�.záloh 
6000,-K�, vratná kauce 12 tis.K�. 
TEL.:604 437 128
* Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci, v Novém 
M�st�, Malecí, v p�ízemí s balkonem. 
tel.: 724135478
* Pronajmu dlouhodob� 2+1 po celkové re-
konstrukci, v centru Náchoda. Tel 605829903 
po 18 hod.
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV, 
P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁMSTÍ, PO CEL-
KOVÉ REKONSTRUKCI. K DISPOZICI OD 
1.3.2011, NÁJEMNÉ 5.000K� + ZÁLOHY, 
KAUCE 15.000K�. 777 302 483

* Pronajmeme byt 1+1 (35 m2) v centru Ná-
choda. Volný od 1.3., info na tel. 776 233 642

* Prodám byt v OV 1+1, 45 má, v Hronov�, 
klidná �ást obce, 2. patro, p�da, 2 x kolna, 
internet, plastová okna, novéúst�ední vytáp�-
ní,komín pro p�ipojení kamen. Ihned kdispozi-
ci. Cena dohodou. Tel : 603 983 600 (ne sms)
* Pronajmu hezký byt po rekonstrukci o vý-
m��e 66 m2 v cihlovém dom� v centru Náchoda, 
zateplený, nová okna, nová koupelna + WC, 4. 
patro, výtah, internet, TV p�ípojka. Nájemné 
4500 K� + inkaso + vratná kauce 12.000 K�. 
Volný ihned. Tel. 725 079 111
* Hledám spolubydlícího (spolubydlící) do 2 po-
kojového bytu v Náchod�. Volná neza�ízená nepr�-

BYTY

NEMOVITOSTI

mí i v pat�e. Možnost bezplatného užívání kan-
celá�ského nábytku. Tel. 777 130 410
* Pronajmu v Hronov� menší prostory k pod-
nikání pedikúra - kade�nictví atd. nájemné v� 
inkasa 2.500,-tel:608 66 77 30

* Prodám MOBILNÍ TELEFON NOKIA 
7230 - zcela nový, perfektní, celokovový, vý-
suvný, r�žovo-st�íbrný, velký display, MP foto 
3,2, nepoužitý, nevybalený, záruka 2 roky, bez 
SIM karty. P�v. cena 3.300 K�, nyní 2.600 K�. 
Tel. 732 650 942
* Prodám doma vykrmené prase bez sm�sí, 
možné v p�lkách. Tel. 494 665 327, 739 028 159
* Prodám staré cihly 1kus/1,-K� na pale-
tách, staré trámy, prkna, levn�. Náchodsko. 
TEL.:602 145 222
* Prodám oškrabané cihly na paletách cca 
2000 kus� levn�, cihly p�dovky cca 100 m2. 
TEL.:602 642 888
* Prodám ko�árek t�íkolka a trojkombinace 
zn.Cortina, �ervenobéžové barvy, po dvou d�-
tech, cena 4.500 K� + fusak v barv� zdarma. 
Tel. 777 04 44 82
* Prodám vysava� RAINBOW - made in 
USA, vhodný pro alergiky, s p�íslušenstvím, 
stá�í 3 roky, p�vodní cena 85 000,-K�, nyní 15 
000,-K�, tel. 603 266 454
* Prodám vep�ové p�lky. Menší za 55 K�/kg, 
v�tší za 50 K�/kg. plus droby zdarma, krmeno 
beze sm�si. Tel. 607 950 500
* Prodám lyže Atomic 170 cm, sjezda�ské 
hole zelené, lyže Kneissl 152 cm, dvoje d�tské 
lyža�ské hole 115 cm, hole na b�žky 130 cm, 
boty Nordica vel.26,5 sedí na �.7 a boty Dalbel-
lo vel.26, pln� funk�ní, nepoškozené. 
TEL.: 737 739 314

* Prodám autoseda�ku (rehabilita�ní), pro 
postižené dít� 4 - 12 let, do 45 kg, s pod-
nožkou, p�v. cena 11 000,-K�, nyní 5000,-
K�. rok používaná - jako nová,
 tel. 723 016 724

* Prodám klec na papouška 1,7 m vysoká, 
modrobílá, tvar v�jí� do rohu. Cena 1500,-K�. 
TEL.:602 848 785
* Prodám stavební rozvad��, motorová zá-
suvka 1x32A, 2 x 16 A a 3x 230 V, p�ed�azený 
chráni� 25 A - 0,03 A. Tel. 608 414 664
* Prodám více stánk� rychlorozkládacích na 
pout� trhy a podobn� tel:602 255 142
* Prodám palivové d�evo suché štípané, balené 
v pytlích. TEL.: 604 84 41 42

* Koupím HAKI lešení a litinové radiátory. 
Tel. 776 88 67 10

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji 
též bankovky a vyznamenání. 
Tel. 602 735 593

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím elektromotory, m�d�né kabely a 
katalyzátory. Dobré ceny, p�ijedu, platím v 
hotovosti. Tel. 603 457 966

* Aktivní d�chodkyn� hledá zam�stnání v 
okolí Náchoda nebo Dobrušky. Nap�.kamenný 
prodej, tra	 ka. Zkušenosti z vrátnice.
TEL.:774 351 290
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo ma-
lování domku �i bytu, provádím jednorázový 
úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid do-
mácnosti, za�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, 
zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a doporu�e-
ní také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Pot�ebujete peníze. hledáme schopné spolu-
pracovníky na vypl�ování jednoduchých dotaz-
ník�, slušný výd�lek. tel. 734 693 298
* Hlídání d�tí a kroužek Lesní školka. 
www.kockamama.zaridi.to
* Chcete pracovat v pohodlí domova, �ídit si 
sv�j �as a být sám sob� šéfem? www.cinnost-
doma.cz/comfort

KOUPÍM

PRODEJ

NEBYTOVÉ PROSTORY

R�ZNÉ

* Nedopnete kalhoty? Pom�žu Vám zdrav� 
zhubnout. www.hubnete.cz/comfort
* Student posl. ro�níku u�itelství AJ a FJ hle-
dá pro šk. rok 2010-2011 práci na st�ední škole v 
Náchod� �i blízkém okolí. leskojanek@gmail.com
* Hledám práci v okolí Nového M�sta n.M. 
n HPP. (možno i na zkrácený pracovní úva-
zek). Vystudoval jsem SPŠ - informa�ní tech-
nologie ve strojírenství a soukr. jazyk.školu 
PASTIME - anglický jazyk. Znalost práce na 
PC: WORD, Excel, Access, FrontPage, Power 
Point, AutoCAD, Corel Draw, Outlook, inter-
net. Znalost angl. jazyka: UNIVERSITY OD 
CAMBRIDGE Esol Examinations. 
Tel. 737 488 700
* Dobrý p�ivýd�lek z obchodní oblasti. Vo-
lejte po17h. Tel: 773 291 815
* Hlídání d�tí. (u�it. MŠ, 32 let praxe). �išt�-
ní oken, koberc�, sed. souprav, uklidy. 
Tel. 605 145 004
* AVIA kontejner - odvoz suti a odpadu, na 
p�ání s nakládkou, kontejnery 2 - 12 m3, 
Tel: 777 222 232

* P�ijmeme ženy na rozvoz knih, výd�lek až 
30 tis.K�, podmínkou vlastní auto. 
TEL.:777 803 359
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na 
H�. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. 
Tel. 603 731 609

* Koupím ZETOR 15 i nepojízdný. 
TEL.:776 014 287
* Zdarma odvoz autovrak� a nepot�ebných 
vozidel. TEL.:605 75 78 87

* �IVAVA - nabízím krásné a milé pejsky jako 
domácí mazlí�ky. Jsou od�ervení a o�kovaní. 
Tel. 603 206 743, 491 426 680
* Nabízím �okoládová št��átka Labra-
dorského retrívra. Matka bez PP, otec s PP. 
Oba rodi�e mají vysokou atletickou postavu, 
rentgeny ky�lí (nulová dysplazie), perfektní 
lesklou srst a zuby. Rodi�e i št��ata jsou kr-
meni Purinou Pro Plan Robust. Št��átka jsou 
vychovávaná doma, vedená k hygien�. Jsou 
zvyklá na d�ti, velmi milá, klidná a mazlivá. K 
odb�ru tento týden. Jsou 2x o�kovaná, 2x od-
�ervená, o�kovací pr�kaz samoz�ejmostí. Po-
radíme s výchovou, krmivem i výcvikem. Info 
na tel. 775 261 853, 608 333 295 

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

Zavedená jazyková škola 
přijme lektory jazyků 

na plný či částečný úvazek.

Info:739 596 803

Půjčka pro každého
tel.: 736 619 428

NÁCHODSKO
776 353 038

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz

tel.: 491 487 409, 
mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč 

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 602 575 252
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-Dům na atraktivním místě-u nákupních středisek,s třemi volnými byty ( 2 s balkony) a pozemkem 304 m2..... ...2.400.000,-Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Dvougener. RD v atraktivní lokalitě „Na Františku“,po rekonstr.koupelen a kuchyní,slunný pozemek 733 m2.....2,890.000,-Kč!
N.Město n/M-Kompl. zařízený byt (včetně spotřebičů) 3+1 (72 m2) s balkonem,v centru města, 2NP,volný ihned...... ...1.490.000,-Kč SLEVA!
Šonov u Broumova-Zděný,větší byt 3+1 (75 m2) po rekonstr.-plast.okna,obklady,dlažba,s větším balkonem....... .. 550.000,-Kč Výraz.sleva!
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2),poblíž centra.....1.150.000,-Kč Sleva! Dr.byt 3+1(77 m2) po rekonstr.-nová koupelna......... ......890.000,-Kč
N.Město n/M.-Větší,udržovaný,řadový RD „Na Františku“-pěkná a klidná lokalita,vstup z kuchyně a suterénu na okras, zahradu..... .... dohodou
N.Město n/M.-Velký dům s prodejnami (užit.pl.220 m2), s 3 byty (1+1,3+1,4+1) a velkou půdou k vestavbě,poz.661 m2...... .. 2.660.000,-Kč
Broumov-Dvougenerační vila z r.1930, s koupelnou po rekonstr.,z části podsklepená,dvě garáže,pěkný pozemek 1090 m2..... .... 2.650.000,-Kč
Olivětín u Broumova-Slunný byt 1+kk v 2 NP panel.domu,k částeč.rekonstr.,nízké náklady na provoz..... 220.000,-Kč nebo nájem 1.500,-Kč
Slavoňov u N.Města n/M-Větší dům (5+1) po část.rekonstr.,s dílnami a zahradou k výstavbě nového RD,poz.2.426 m2........... ....1,29 mil.Kč!
Č.Skalice-Řadový dům (5+1) v klidné části města,5 min.od náměstí,s garáží,sklepem,saunou,zahrada,cena v četně vybavení.......1.950.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n/M-Atraktivní pozemky pro účely bytové (cca 1.500 m2,včetně všech sítí) i komerční-dle zájmu až 1,5 ha..... ... dohodou

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

POTŘEBY
K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

tel.: 775 261 853, 776 687 510

 AKCE: 
DEŠTNÍK GREYS G-TEC

 GROUND HUGGER POLE BROLLY

za 1890 Kč    

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI



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�. Bereme stravenky

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

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se zá-
rubní  - dýhované
2 820,-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

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

NÁHRADNÍ VOZIDLO ZDARMA
pro poškozené p�i pojistné události

Zap�j�ení vozu fyzickým i právnickým osobám.
Servis, lakovna, pneuservis, autoskla, 

p�íprava na STK.

Více informací na telefonních �íslech:
H&P  AUTOSERVIS 

777 810 626
AUTOP
J�OVNA

 734 585 72828
Každý zákazník autop�j�ovny 

od nás obdrží malou pozornost.
www.car-spin.cz

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

hledá
	idi�e autobusu na výpomoc.
Práce v pravidelné i nepravidelné doprav�.

Více informací: Ing. Robert Patzelt, 725 761 401
Email: patzelt@cdsnachod.cz

CDS NÁCHOD PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

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

l rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

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

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

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

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

                

Pomoc z dluh�
Dostali jste se do bludného kruhu

splácíte a nevíte kudy kam?
Pom�žeme Vám!

Nový program v 	R

� Správa pohledávek
� Menší splátky bez nár�stu dluh�

� Ochrana p�ed vymaha�i a exekutory
� Bez ru�itele

To stojí za klidný spánek.
Informace na telefonním �ísle:

776 095 176
Seriózní a profesionální p�ístup

V sou�asné dob� hledáme nové pracovníky na pozice:
OBSLUHA CNC 

SOUSTRUŽNICKÝCH AUTOMAT�
PRACOVNICE FINAN�NÍ Ú�TÁRNY

(�áste�ný úvazek)
požadujeme požadujeme

vašimi úkoly bude: vašimi úkoly bude:

nabízíme:


  vzd�lání technického sm�ru (vyu�en/SŠ ve strojním �i p�íbuzném oboru)

  zkušenosti z oblasti obráb�ní


  schopnost pracovat v týmu, zodpov�dnost, p�esnost, trp�livost, systemati�nost


  dobrá znalost podvojného ú�etnictví

  alespo� 5 let praxe v oboru


  znalost NJ výhodou

 zodpov�dnost, spolehlivost, �asová flexibilita, organiza�ní schopnosti a pe�livost


  obsluha stroj� ve vícesm�nném provozu

  se�izování a korekce nástroj�


  se�izování stroje

  pr�b�žné m��ení a zadávání nam��ených veli�in do PC


  evidence � remního majetku v plném rozsahu

  ú�tování bankovních výpis� a hlídání saldokont


  ú�tování dovozních a celních dokument�

  zahrani�ní cestovní náhrady


 spolupráce p�i spravování kont


 perspektivní zam�stnání v moderní firm�

 možnost zapracování, školení a profesního postupu

 práci v nových prostorech s vysokými požadavky na �istotu a po�ádek 


 firemní benefity (p�ísp�vek na dopravu, stravenky, 5 týdn� dovolené, 
    penzijní p�ipojišt�ní, jazyková výuka aj.)

 mladý tým, kolegiální firemní atmosféru

 nástup dle dohody

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 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Nové M�sto n/Met. – rovinatý pozemek o vým��e 
3 291m2 vhodný k rekreaci �i v�ela�ení….........180tis.
Viž�ov u Mezim�stí – rodinný d�m se zahradou            
a stodolou v dobrém stavu ihned k bydlení...1,250mil.
Náchod – pronájem prostor na Kamenici 148m2 rekon-
strukce dle p�ání klienta v 1. pat�e.…....….. 12tis./m�s.
Hronov -  krajní udržovaná �adovka 5+1 s garáží            
a zahradou o vým��e 383m2 na P�í�nici.....…….2,7mil.
B�lý u Machova – zd�ná chalupa s vým�nkem                  
a zahrádkou, ideální místo k rekreaci....……..…690tis.
Náchod – Branka – byt 3+1(85m2)...1,248mil., 
N.M�sto n/M. – byt 3+1 v OV nadstandard...1,590mil.
Police n/Met. - novostavba rodinného domu 5+1            
s garážovým stáním s pozemkem 738m2…....2,460mil.
5 km od N. M�sta n/Met. – t�i stavební pozemky cca 
1 000m2 vhodné na stavbu RD…............…300,-K�/m2

�ervený Kostelec - rodinný d�m 5+kk s garáží              
a sklepem a pozemkem o vým��e 410m2….1,490mil.
Provodov – Šonov - novostavba p�ed dokon�ením RD 
s dv�ma byt. jed. ( 1+1, 4+kk )……...............2,350mil.
Náchod – Kramolna – v této lokalit� máme 7 rodin-
ných dom� v r�zných cenových relacích
Náchod - Plhov - byt 3+1 (73,40m2) v OV…1,290mil., 

Náchod - byt 3+1 po rekonstrukci…..............…950tis.
Machov - poloroubená chalupa se stodolou, zahradním 
domkem a pozemkem 327m2……..............…1,590mil. 
Ž�árky - pozemek 1 793m2 s rozestav�ným p�ízemním 
domem o zastav�né ploše 161m2…................1,350mil. 
Náchod – pronájem bytu 1+1 v centru…3tis./m�s., 
Náchod – byt 3+1 v OV v centru………............995tis.
�eská Skalice - rodinný d�m 4+kk na klidném míst� 
nedaleko centra, udírna, skleník……..............2,199mil.
Náchod - dvougenera�ní rodinný d�m (2+1 v 1.NP, 
3+1 v 2.NP) v B�lovsi se zahradou…........….2,400mil
Hronov - dvougenera�ní rodinný d�m (4+1, 1+1) 
nedaleko centra, výborný udržovaný stav.......3,500mil.
Pavlišov - RD (3+1, pl. 100m2) s možností p�dní 
vestavby po rekonstrukci se zahradou…...….2,099mil.
Náchod - RD 3(4)+1 s pozemkem 187m2 na lukra-
tivním míst� v T�ešínkách pod lesem…….....1,100mil.
Náchod - pronájem prodejny s výlohami,. pl. je 
170m2……Nájem 40 000,-K�/m�s., služby 6 500,-K�
Náchod – pronájem novostavby RD 4+1 s prostornou 
garáží a pozemkem, nízké náklady...............12tis./m�s.
Náchod - rodinný d�m 3+1 s pozemkem o vým��e        
1 199m2, p�kný výhled na m�sto……......…..1,790mil.
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV
�ENÁ �ASEM“
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 Uzeného trevala (mo�ská ryba) vykostíme a nakrájíme na kousky.
 Na jemno nakrájíme pórek, žlutou papriku a 2 va�ená vejce. Šunkový to�ený salám 
nakrájíme na malé kosti�ky a na oleji osmažíme. Vše smícháme dohromady spolu 
s taveným sýrem Gouda a 2 lžícemi majolky. Dochutíme solí, m�žeme p�idat pep� 
nebo chili ko�ení. Pomazánka skv�le chutná s topinkami nebo tmavým pe�ivem.

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

RAZÍTKA
GRAVÍROVÁNÍ

TISK
Gumová razítka - delší životnost 

                            - o 35 % nižší cena

Gravírování na jakékoliv materiály
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FIRMA ROKU
 V boji o nejlepší podnikatelský zám�r 
roku 2010 usp�la i 	 rma z Královéhra-
deckého kraje. Na t�etím míst� této pres-
tižní celostátní sout�že se totiž umístila 
�eskoskalická spole�nost PROMA REHA 
- výrobce zdravotnických pom�cek a ná-
bytku.                                                     (r)

AKCE LÉKÁRNI�KY
 Také v Úpici se m�žete „zbavit“ sta-
rých autolékárni�ek, které již nevyho-
vují stávajícím legislativním normám. 
Lékární�ky zde m�žete donést do in-
forma�ního centra. Poslouží ješt� jinde 
a jiným v rámci humanitární pomoci.                                                                                                                                          
                                                               (r)

KONKURZ NA NOVÉ TVÁ�E
www.modelagencyddhk.cz

Pomazánka trevalská

DVAKRÁT DO STEJNÉHO MO�E…
 �íká se, že dvakrát do stejné �eky nevstou-
píš… Zdá se, že toto ok�ídlené r�ení bylo na-
šemu redak�nímu kolegovi Mirkovi Brátovi 
výzvou, aby už podruhé vstoupil do stejného 
mo�e – a to jeho druhou knížkou MARE 
NOSTRUM. Publikace MARE NOSTRUM 
navazující na jeho knihu Thalassa – Evropou 
v kapce vody (vydanou pražským naklada-
telstvím Naše vojsko v roce 2007)  je op�t 
v�nována zejména St�edozemnímu mo�i. 
Na knižním trhu by se m�la objevit na ja�e 
letošního roku.

Mirku, je  složité vstoupit jako autor 
podruhé do stejného mo�e ?

 Není, protože St�edozemí je velmi zají-
mavým a pestrým regionem.  Knížka Mare 
nostrum je mozaikou témat, která jsem vy-
bral z více než 80 �asopiseckých reportáží 
za uplynulé t�i roky. Obsahuje texty a fo-
togra	 e z Malty, Francie, Slovinska, Chor-
vatska, Ukrajiny, Tuniska, Kypru, �ecka 
a Turecka. Mimo mediteránský geogra	 cký 
prostor  najdou v knize �tená�i  jako dopln�k 
i reportáže z �eska, Slovenska, N�mecka 
a Polska.
 

Koho by m�la knížka 
MARE NOSTRUM oslovit? 

 Všechny, kte�í mají rádi vodu, cestování, 

p�írodu, historii. V�tšinu reportáží jsem psal 
z pohledu sportovního potáp�ní, (s úsm�vem) 
ale ur�it� se p�i prohlížení stránek knížky ne-
musíte soukat do neoprenu. V knize bude pu-
blikováno více  než 270 �ernobílých i barev-
ných fotogra	 í. Každá reportážní kapitola má 
za�átek a konec. MARE NOSTRUM, stejn� 
jako p�edcházející Thalassu, m�žete za�ít �íst 
odkudkoli. 

Ob� knížky mají latinské názvy: Thalassa, 
MARE NOSTRUM…

 Musím t� opravit. Název Thalassa znamená 
mo�e v �e�tin�. Mare nostrum je latinský vý-
raz, který znamená Naše mo�e.To asi ta moje 
záliba v antice…

Jaké �eské kapitoly budou 
v knize otišt�ny? 

 Netradi�ní. Jsou tam nap�íklad reportáže 
z potáp�ní v Ratibo�icích �i pr�zkumu Metu-
je v Pekelském údolí. Nechybí ani moje zá-
žitky z potáp�ní v akváriích – sladkovodním 
v Hradci Králové a mo�ském v Praze. 

Knížka Mare nostrum bude op�t vydána 
v nakladatelství Naše vojsko?

 

 Ano a to díky pochopení majitele nakla-
datelství Naše vojsko pana Emericha Drtiny. 
Velmi si spolupráce s ním vážím a v��ím, že 
se mi za n�jaké 3-4 roky poda�í dopsat celou 
zamýšlenou  trilogii a po titulech Thalassa 
a MARE NOSTRUM s jeho pomocí vydat 
t�etí díl jménem Tethys .

Zdá se, že Ti  St�edozemní mo�e 
opravdu u�arovalo?

 Ano, je to fascinující prostor, kolébka ci-
vilizace, místo, kde se st�etává Evropa, Asie, 
Afrika. Pod hladinou mo�e spousta  zajíma-
vých živo�išných druh� – a na jeho b�ezích 
živo�ich nejzajímav�jší – �lov�k.  Ješt� mu-
sím p�edeslat, že já po�ítám k mo�i St�edo-
zemnímu i �erné mo�e. Ob� mo�e mají ne-
jen mnoho spole�ného, co do skladby � óry 
a fauny, ale mají v mnoha sm�rech spole�né 
místo v historii. 
V knize MARE NOSTRUM je prezento-
váno celkem  dev�t zemí St�edozemního 
a �erného mo�e. Na návšt�vu které zem� 

nejrad�ji vzpomínáš?
 

 Každý region je n��ím zajímavý. Velmi 
se mi líbilo nap�íklad na Kypru, zajímavé 
bylo potáp�ní na Krymu  ve vodách p�ísta-
vu Sevastopol;… Doufám, že se mi alespo� 
�ást prožitého a vid�ného poda�ilo do knížky 
v�lenit. To musí ovšem laskavý �tená� po-
soudit sám.
Foto �.1 – obálka publikace Thalassa - (Naše voj-
sko 2007)
Foto �.2 – obálka publikace MARE NOSTRUM 
(Naše vojsko 2011)
Foto �.3 – Na cest� za mo�em…

D�kuji za rozhovor
La�ka Škodová

SQUASH CENTRUM NÁCHODSQUASH CENTRUM NÁCHOD
LEPŠÍ CENY!

TRVALE JSME SNÍŽILI CENY HODINOVÉHO 
VSTUPNÉHO I PERMANENTEK

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

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Jiráskova chata 

Dobrošov 
op�t v provozu

�eská kuchyn� 
Pepy Nováka
Ochutnejte 
seznámení 

            

Rezervace 
775 086 305

   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

1.

3.

2.

M�sto Náchod
Masarykovo nám�stí 40, PS� 547 61

vyhlašuje VÝB�ROVÉ 	ÍZENÍ  na funkci
odborného pracovníka pro kulturu a sport s místem výkonu práce v Náchod� 
(jedná se o pracovníka odboru sociálních v�cí a školství M�Ú Náchod, který 
zodpovídá za zabezpe�ení a prezentaci kulturních, spole�enských a sportov-

ních akcí po�ádaných m�stem Náchod
Obecné p�edpoklady  dle  § 4  zákona  �. 312/2002 Sb., o ú�ednících 

územních samosprávných celk�
fyzická osoba, která je státním ob�anem �R, pop�. fyzická osoba, která je cizím státním ob�anem a má 
v �R trvalý pobyt, dosažení v�ku 18 let, znalost jednacího jazyka, bezúhonnost, zp�sobilost k právním 
úkon�m, st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou, znalost kulturní a sportovní problematiky výhodou
Další požadavky
• praxe v oboru nejmén� 3 roky výhodou
• znalost práce s PC
• �P sk. B
• organiza�ní a komunika�ní schopnosti
• iniciativa a samostatnost p�i �ešení úkol�
• vyšší odborné �i vysokoškolské vzd�lání výhodou
• aktivní jazykové znalosti výhodou

Nabízíme
• p�edpokládaný nástup do pracovního pom�ru od 1.4.2011    
• pracovní pom�r na dobu neur�itou, plný pracovní úvazek
• platové za�azení 8. platová t�ída dle na�ízení vlády �.564/2006 Sb. v platném zn�ní

Písemná p�ihláška musí obsahovat
1) jméno, p�íjmení
2) datum a místo narození
3) státní p�íslušnost
4) místo trvalého pobytu (z d�vodu kontaktu uve�te i tel. �íslo nebo e-mail)
5) �íslo ob�anského pr�kazu nebo �íslo dokladu o povolení k pobytu
6) datum a podpis
K p�ihlášce se p�ipojí tyto doklady:
1) strukturovaný životopis s p�ehledem o dosavadních zam�stnáních, 
    praxi a odborných znalostech a dovednostech
2) výpis z evidence Rejst�íku trest� ne starší než 3 m�síce
3) ov��ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd�lání
4) možný písemný nástin postup�, které by vedly k vylepšení stávajícího stavu v uve-
    dených oblastech

P�ihlášku s uvedenými doklady doru�te nejpozd�ji do 25.2.2011 na adresu:  
M�stský ú�ad, k rukám starosty m�sta, Masarykovo nám. 40, 547 61,  Náchod.

Obálku ozna�te „ Výb�rové �ízení – odborný pracovník pro kulturu a sport - neotvírat“.


