
ČESKÝ VÝROBCE - VÝPRODEJ
Pletená móda MAARA - SLEVA 50%, Halenky MODESTIA   - SLEVA 50%

LIKVIDACE PRODEJNY
KOŽENÉ ODĚVY - VÝPRODEJ 10% - 50% - 60%

Pasáž KAMENICE 91, Náchod
pondělí - pátek 9.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00 , Sobota  9.00 - 11.30

 tel. 491 420 094   mob. 775 988 987

Ro ník 15/ íslo 5/15. února 2008                ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY                                                22 500 výtisk

Příští Echo vychází 22. února 2008

Telekomunika ní, zabezpe ovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

E-mail: info@aremic.cz
Tel.: 491 422 100

GARÁŽOVÁ VRATA

Svá ecí a vzduchová 
technika

Plhovské nám stí – Náchod, tel. 491 427 345

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

ROZVOZ AŽ DO BYTU
DO 30KM  Z D A R M A

 SPLÁTKOVÝ PRODEJ
BEZ AKONTACE A S 0%

Navštivte nás
mobilní telefony v etn  aktivací 
vysokorychlostní internet
televize v digitální kvalit

Petr Pártl
Krámská 30, 547 01  Náchod
tel: 491 431 332, 725502710

ínská kuchyn : suchá až polosuchá bílá vína, polosuché šumivé ke sladkokyselé omá ce,
ke kachn  se hodí i hutné ervené

Náš tip: Riesling Réserve Trimbach, Veuve Clicguot Ponsardin Demi Sec, GSM Rosemount Estate

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické ná adí
* svá ení

* kompresory * zahrada
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

HOTEL HYNEK 
v Náchodě

přijme 

KUCHAŘEKUCHAŘE
na stálý pracovní poměr.
Podmínkou min. 
3 roky praxe

TEL.: 
608 277 320  

ANGLICKÝANGLICKÝ
Kartáčovací vysavač Kartáčovací vysavač HOOVERHOOVER

 Vynikající na všechny druhy koberců
 Kartáč poháněný přímo od motoru

 Silný motor, velké sáčky, 
nesené příslušenství

 Vhodný i do větších provozů 
- snese i vyšší zatížení

Elpo - elektro, Běloveská 955, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 736, 602 790 044

POUZE OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7990,-

29992999,-,-

Hledáme spolehlivého distributora novin Echo
pro Oblast HRONOV - Hostovského ulice a okolí.

TEL.: 602 103 775, e-mail: echo@seznam.cz      TEL.: 739 134 866TEL.: 739 134 866

PůjčujemePůjčujeme
20 tis. - 2 mil.Kč bez zástavy,
řešíme problémové 
klienty, exekuce

www.doplnek.com

 INZERUJTE 
V POLSKU!
Prostřednictvím novin ECHO 

oslovte polský okres Kladzko. 
Více informací 

na e-mail: echo@aremic.cz 
nebo tel.: 602 103 775

REDAKCE
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

Vaše podnikání 
nemá hranice -



Polní 468, 
Nové M sto nad Metují

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

Areál IDA 843, 
Malé Svato ovice

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

www.proplast.biz

 PLAST
(plastová okna, dve e)

 D EVO
(eurookna, dve e)

 HLINÍK
(okna, dve e, rolety, 

garážová vrata)

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

SN EN ISO 9001:2001

ESKÝ VÝROBCE

Kvalita je prioritou
  Kvalita je výzvou
 Kvalita je životní styl
 Kvalita je slovo...

          a my slovo držíme! 

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

SN EN ISO 9001:2001

D LNÍKY DO VÝROBY A MONTÁŽE 
PLASTOVÝCH OKEN

místo: Malé Svato ovice
POŽADUJEME:

 min.vyu en - strojírenská, stavební profese výhodou asová fl exibilita

NABÍZÍME:
 po zapracování zajímavé fi nan ní ohodnocení  p ísp vek na stravování

NÁSTUP PO DOHOD  IHNED
TEL.:608 113 888, e-mail: prosa@proplast.biz  

P ijmeme

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku. V domě jsou 
obyvatelná 2 patra s celkem 7 místnostmi. K domu náleží zahrada. 
Po nutných úpravách je dům vhodný jak k trvalému bydlení, tak i 
pro klidný odpočinek. Dispozice: 6+1, WC, koupelna, chodba, nové 
rozvody elektřiny 220/380V, vodovod, odpad do žumpy. 
Cena: 449 000,- Kč

EU TIP

Rodinný dům na Broumovsku v obci Ruprechtice se zahradou, garáž.................................................1 250 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky.............................................1 790 000,-Kč
Rodinné sídlo v obci Radeč u Úpice, zahrada, bazén, venkovní pergola..............................................4 930 000,-Kč
Penzion ,,Pod nebem“ ve Zdobnici v O.h., stálá klientela, ubyt., stravování.......................................6 500 000,-Kč
Rodinný dům  s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada..................................................2 490 000,-Kč
Rodinný dům v klidné části obce Bílá Třemešná, zahrada, JZ orientace..............................................2 000 000,-Kč
Rod. dům mezi náměstím a zámkem  v Opočně, nutné investice,zahrada..........................................1 390 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň..........................................1 549 000,-Kč

6Na Chodníku 
- autorský šanson
Pan Josef Barto  - Dobenín s chotí a 
Správa zámku Nové M sto nad Metují 
Vás srde n  zvou na koncert soubo-
ru 6naChodníku, který se bude konat 
ve tvrtek 21. února 2008 od 19 hodin 
v prostorách Galerie Pod Žebrovkou 
na zámku v Novém M st  nad Metují. 
Se svým programem vystoupí náchod-
ský soubor, v jehož podání si m žete
vyslechnout p vodní šansony, které 
svýmnezam nitelným projevem zazpívá 
Lucie Peterková. P ij te si poslechnout 
tento koncertní recitál, který vás pohladí 
na duši. Vstupné je 60,- K .

    Správa zámku     

„POMOC 
OD AGAPÉ“

ecké slovo Agapé ozna uje lásku v 
tom nejvyšším, všeobjímajícím smyslu 
slova. A práv  název Agapé pat í ob an-
skému sdružení, které až donedávna 
poskytovalo bezplatné služby ob anské
poradny v Dobrušce. I když v záv ru
roku 2007 bylo kontaktní místo Agapé 
v Dobrušce zrušeno, klienti si k n mu
mohou najít cestu na jeho centrální adre-
se v Rychnov  nad Kn žnou. (r)

Malování pocitů
Kdo tvrdí, že je výtvarná výchova nuda? Malování, malování a ješte jednou malování. Chcete 
si vy istit hlavu od starostí všedního dne? Milujete n koho a nevíte, jak to vyjád it? Máte na 
n koho vztek, že byste ho nejrad ji roztrhli na dv  p lky? Ano, i záporné emoce jsou emoce-
mi. Vymalujte se z toho. Jak? Vezm te si tvrtku, št tec a temperové barvy, pus te si hudbu 
(v našem p ípad  to byla skupina Kabát a Liqido). Nemyslete na nic konkrétního. Nechte se 
unášet rytmem hudby. Zpo átku to jde h e, ona se n jaká ta myšlenka vloudí, ale nedejte se! 
Vy ist te si hlavu od problém . A ejhle! Ono to jde. Barvy mícháte podle svých pocit , kte-
ré vbuzuje hudba a št tec jakoby sám rejdil po papí e. A zanedlouho je obrázek hotov a vy se
divíte, jací jste malí i. Aspo  takhle si toto malování vyzkoušeli žáci St ední školy, Husovo 
nám.1218 v Novém M st  nad Metují.   Mája Balcarová  

„SUCHODOLSKÝ 
METEORIT“

  Docela nedávno minul t sn  planetu Zemi 
velký asteroid. N kdy se však Vesmír do 
zem  i trefí (našt stí jen útvary s neškod-
nou velikostí) a poz statky nebeských 
poutník  dopadají do polí, zahrad i do kata-
stru obce Suchý D l na Policku. Tak tomu 
bylo v roce 1969, kdy na st echu rodinného 
domu v této obci dopadl kamenný meteo-
rit (tzv. chondrit). Meteorit byl p evezen 
do výzkumného ústavu Maxe Plancka v 
n meckém Heidelbergu k radioizotopic-
kému studiu. Práv  v tomto institutu byly 
zkoumány i vzorky hornin p ivezené z 
M síce posádkou amerického Apolla 11. 
Suchodolský meteorit je nyní uchován v 
Národním muzeu v Praze. (r)

Jeho syn Otakar slaví v t chto dnech 
významné životní jubileum 70 let.      

K n mu mu gratulují sourozenci  

TICHÁ VZPOMÍNKA 
Dne 16.2.2008 by oslavil kulaté 80.naroze-
niny pan Ji í Sou ek z Hronova. Celý sv j
aktivní život v noval odborné a ídící práci 
v textilním pr myslu v Náchod  a Hronov ,
starostlivé pé i o rodinu, ale i  koní k m
– zahrádce a amatérskému fi lmu. 

S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

D kujeme  za projevy soustrasti a ú ast p i
posledním rozlou ení s panem Ji ím Bekem, 
konaném dne 6.2.2008 v Náchod . Poh ebnímu
ústavu p. Ji ího Rathouského pat í náš dík za 
vzorné vybavení poh bu.

rodina Bekova    

JAK UŠET IT TEPELNOU ENERGII?
PO I TE SI VENKOVNÍ ROLETY ALUROL!

Moderním trendem evropských, potažmo i eských domácností jsou 
venkovní rolety. To, co k nám p ed lety p ivál západní vánek, se stalo 
nedílnou sou ástí i eské krajiny: Domy a byty opat ené venkovními 
roletami. Zkusme p ed prvním pomyslným spušt ním venkovních 
rolet nechat zaznít n kolik základních otázek...

Pro ?
 Venkovní rolety mají velký praktický význam v pasivní ochran
vašeho bytu i domu. Navíc mají vynikající tepeln  - izola ní vlast-
nosti. Výzkumy potvrdily, že rolety p ináší z etelnou tepelnou izola-
ci. P i spušt ných roletách je únik tepla u staré zástavby nižší o ca. 

40%. Také u oken dnešní generace nebo u nízkoenergetických dom
zlepšují rolety tepelnou izolaci o ca. 25%. Rolety chrání i vaše okna 
p ed pov trnostními vlivy a tím i ušet í hospody kám práci s jejich 
išt ním.

Za kolik?
 Vybíráte - li venkovní rolety, hledejte kvalitu podpo enou tradicí. 
Odpov dí je spole nost ALUROL z Nového M sta nad Metují. V 
nabídce najdete pestrou modelovou adu vhodnou pro novostavby i 
starší domy. Letošní investice do venkovních rolet, navíc podpo ená 
„zajímavými zimními slevami“, bude vyhodnocena rodinnou radou 
jako velmi osv žující...

Jaké?
 Venkovní rolety domu jednozna n  sluší a prop j ují jeho exterié-
ru tolik žádanou variabilitu r zných struktur a barev. Rolety m žete 
žádat v pestré nabídce odstín  a dekor . Použijte fantazii, dotvo te 
váš domov, sla te barvy rolet s barvou vašich plastových, d ev ných 
i hliníkových oken. V nabídce nechybí nap íklad ani r zné imitace 

d eva a odstíny barev RAL.

Navíc?
 Co získáte navíc k venkovním roletám jako esteticky hodnotným 
strážc m vašeho soukromí? Jejich vysokou užitnou hodnotu: ochrá-
ní p ed hlukem, znesnadní cestu bytovým zlod j m, zamezí ztrátám 
tepla v zimním období, zachovají v obytných místnostech p íjemné 
klima (zamezí p eh ívání interiéru), ochrání skla oken p ed mecha-
nickým poškozením.

Kdy?
Objednejte nejlépe nyní, kdy jsou venkovní rolety 
nabízeny se zajímavou zimní slevou. Samoz ejmostí je 
kvalita, záru ní a pozáru ní servis, odborná montáž atd.
Zárove  si vás dovolujeme pozvat na svou expozi-
ci na stavební výstavu v EZ AREN  v Pardubicích 
ve dnech 22.-24. února 2008.
ALUROL spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové M sto nad Metu-
jí, tel. 491 470 456, fax: 491 470 294, internet: www.alurol.com

Naše TICHÁ VZPOMÍNKA
pat í dlouholetému novom st-
skému fotografovi panu Otakaru 
Linhartovi, který by se 18.února 
dožil 100 let...



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

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří  renovace van 
 textilní rolety  těsnění  vestavěné skříně na míru 

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

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

ZDARMA Vám zpracujeme 
POROVNÁNÍ VÍCE BANK,

poradíme a vše potřebné vyřídíme za Vás.
TEL.:736 500 029, 777 576 056

kancelář: Masarykovo nám.44, NÁCHOD
(mezi poštou a zeleninou)

Studnický masopust
V obci Studnice je již každoro n  p edem
o ekáván masopust a s tím související vese-
lí, v etn  dobrého jídla a pochopiteln  i 
n jakého chutného moku. I letos tomu neby-
lo jinak.
   V úterý 5.února v odpoledních hodinách 
se vydal od místní školy masopustní pr -
vod d tských masek a zamí il za hudebního 
doprovodu místních muzikant  do vesnice. 
Za p ítomnosti p ihlížejících rodi  a oby-
vatel prošel prakticky celou obec, ob as se 
zastavil na krátké ob erstvení a svoji rozpus-
tilou pou  ukon il s p icházejícím ve erem.
   Ve erní maškarní merenda se konala v 
místní sokolovn
TJ Sokol Studnice, která se postupn  zapl-
nila do posledního míste ka. Kapela „ Pro 
radost „ vytvo ila pro asi šedesátku tan ících
a veselících se maškar tu správnou  karneva-
lovou atmosféru. Se stup ujícím se veselím 
došlo i k hodnocení nejp sobiv jší masky 

ve era. Letos nejvíce zap sobilo dokonce 
trio maskovaných, vkusn  od ných studnic-
kých slune nic. Pozornosti neunikla ani par-
ta místních sn hulák  a gejša. Ta nep ijela z 
Japonska, ale údajn  z Náchoda. Velice sym-
paticky p sobila svým ošacením i dvojice 
šatná . Jirka a Vlastík, kte í nejen ohlídali 
od vy p ítomným, ale ud lali i srandu.
   Nelze však opomenout  výbornou maso-
pustní  kuchy , kterou již 34 let, zajiš uje
roda ka  Miluška Wagnerová. Zde bylo 
možno zakoupit vše, co k masopustu pat í.
Výborné domácí jitrni ky, tla enka.atd.,
bezesporu každému chutnaly.
   Studni tí mají ješt  jednu zvláštnost, 
kterou každoro n  dodržují. Druhý den po 
merend  se v restauraci „ U Petra „ scházejí 
a p i muzice „ STUDNICKÉHO  ŠRAMLU 
„ se ješt  jednou dob e pobaví a ur it  zhod-
notí již uplynulý masopust.

Text a foto  Ivan Vávra

D V UJ, 
PROV UJ...

Pokud už máte v p edsíni správn  namazané 
b žky a nejste si jisti stavem b žeckých stop v 
okolí, prov te si situaci prost ednictvím internetu. 
Sta í zadat adresu www.ski.policenadmetuji.cz a 
dozvíte se mnoho užite ného o bílé stop  v celém 
Kladském pomezí. (r)

FESTIVAL 
CHLEBA

Zajímá vás, ve kterém m st  se konal festi-
val chleba a brambor? Ne, opravdu nemusíte 
lovit v pam ti exotické názvy. Místem koná-
ní prezentace ertepl  a Daru Božího je pol-
ské m ste ko (okres Walbrzych) Boguslów - 
Gorce, partnerské to m sto východo eských
Smi ic. (r)

Přijmeme zaměstnance
do skladu plošného 

materiálu
na trvalý pracovní poměr.

Pracoviště v Náchodě.
Znalost skladového hospo-

dářství, průkaz VZV.
V případě zájmu volejte

na tlf. 777 855 455

RealitnÌ Kancel·¯ REKA - Doleûal a Jaroöov·, 
n·mÏstÌ T.G.M. 1293, 547 01 N·chod, tel. 491 428 765 

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

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

POZOR !!  Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901,602/286 568 nebo mail: reka.na@tiscali.cz, www.reka-na.com

Obec: Trutnov-
Poříčí   
Okres: Trutnov
RD s obyt. podkrovím 

na oploceném pozem-

ku  2 263 m2. V příz.

byt 1+ 3 se soc. záz., 

sklep s výměníkem- 

dálkové ÚT, chodba. 

V patře byt 3 míst., možností další pokojík. Menší půda. 

Voda veř., odpady jímka, 230/400V. Nová okna, na poz. 

větší 2 garáž. Stavebně technický stav dobrý, klidné místo 

s dobrým příjezdem. Po úpravách pěkné bydlení. 

Zn.: 08D318                                 Cena: 2.215.000,- Kč

Obec: Červený 
Kostelec                  
Okres: Náchod
RD na okraji obce. 

Objekt je součástí dvo-

jdomu, nepodsklepený 

s pěknou půdou. V 1. 

NP  2 oby. místnosti, 

WC, nadz. sklípek a 

chodba na poz. V patře 

2 obyt. míst., v mezipatře WC. Voda veř., odpady část. do 

kanalizace, část. do žumpy. Topení lok., plyn u domu. 

Oploc. poz. 271 m2 se zděnou prádelnou a kolnami. Po 

úpravách pěkné bydlení.    

Zn.: 07D304                                  Cena: 1.180.000,- Kč

Obec:  Šonov 
u Broumova                
Okres : Náchod
Prodej klasického, 

druž. bytu 3+1 o  

ploše 75 m2, v 2. NP 

zděného domu se 6 

bytovkami na pěkném 

místě. s dobrým 

příjezdem. Byt je standardní, zachovalý, napojen na vl. 

studnu.  Topení je ÚT vlastním elektro kotlem, část oken  

plastová. K užívání jsou spol. prostory a sklep. Možnost 

pronájmu s pozdějším odkoupením. IHNED VOLNÝ! 

Zn.: 07B291                                  Cena: 420.000,-Kč

Obec: Nízká Srbská 
Okres: Náchod
Prodej velmi pěkného, 

mírně svažitého sta-

vebního pozemku 

v klidné části obce

nedaleko lesa,  s 

vybetonovanými zá-

klady pro rodinný 

dům. Příjezd po

šotolinové veřejné komunikaci. Celková výměra 

pozemku je 1 205 m2, je sem zavedena elektřina, voda 

i veřejná kanalizace. V ceně je stavební buňka, projek-

tová dokumentace i stavební povolení!  IHNED VOLNÉ!!!

Zn.: 07Z306                                        Cena: 267.000,-Kč  

Obec: Božanov            
Okres: Náchod
Statek na okraji obce, 
v klidn jší ásti. Objekt 
má obyt. ást a 2 velmi 
prostorných stodoly /
v jedné dílna/, chlévy a 
p da. V obytném dom
je v p íz. byt 2+1 se 
soc. záz.,  v pat e další 

2 kompl. byty 2+1. Voda  ve . a ze studny, el. 230/400 V,  
septik,  ÚT – pevná paliva. Poz. 2 417 m2. Objekt po ást.
rek. interiér . Volné po dohod !
Zn.: 08D309                                 Cena: 1.750.000,- K

Obec: Ho i ky-
Chlístov        
Okres: Náchod
2 gen. RD v klidné ásti
obce. V 1.PP – velká 
garáž, dílna, prádelna se 
sprch.koutem a WC, sk-
lep, sklad a kotelna. V 1.
NP –  4+kk, veranda a 
terasa, koupelna a WC. 

V 2.NP –4 +kk,  nov. koupelna a WC, terasa. P da vhodná 
k vest. Voda ve ., septik, el. 230/400V, ÚT el + pevná /plyn u 
domu/ a el. p ímotopy. Zahrada s kolnami 726 m2. Možnost 
pronájmu 1 bytu!
Zn.: 07D287                                           Cena: 2.120.000,- K

Obec: Lipí u NA              
Okres: Náchod
Klasická dřevěná 

chata na zděných 

základech na 

překrásném, místě 

v blízk. lesa. Objekt 

podsklepen, menší 

zádveří, obyt. 

kuchyňka a malý pokojík. Terasa s výhledem do 

lesa. El. 230 V, topeníe lokální, voda donáškou!  Na 

svažitém poz./ v pronájmu/ dřevník a letní sezení. 

Zn.: 07H305                           Cena: 357.000,-Kč

Obec: Prov.-Šonov-
Kleny                     
Okres: Náchod
Restaurace / v provo-

zu/ 75 míst, kuchyň, 

výčep, 2 salonky a 

kuchyňka, kancelář a 

soc. zázemí. Pěkný, 

kamenný sklep a 

půda k vestavbě. V areálu kolny a objekt s bytem 75 m2 

a soc. záz. Půda k vest. Na poz. 3 343 m2  altán a stánek 

s občerst. Voda veř. + studna, odpady ČOV, topení el. + 

krby. Velmi dobrý stav. Možn. pron. 19.000,-Kč/měs.

Zn.: 08P316                             CENA: 4.750.000,-Kč

Obec: Náchod         
Okres: Náchod
Nový objekt v NA 

v centru sídliště. 

V příz. rest., bar, her-

na, kuchyň, 2x soc. 

zázemí a tech.zázemí 

/ t.č. v provozu/. Ve 2. 

a 3NP 13 bytů z toho 

5 bytů 2+kk, a 8 bytů 

1+kk. Ve všech bytech 

cca 40 m2 kuch. linka, vest. skříň v chodbě, sprch.kout 

a WC, plast.okna, zasíťováno, ÚT dálkové /samostatné 

měřiče/. Byty pronajaty. K užívání 2x sušárna a kolárna. 

Poz. 750 m2 s parkováním.

Zn.: 07P300                                        Cena: 14.950.000,-Kč

Obec: Olešnice 
u .K.                      
Okres: Náchod
Zd ná chata na klid-
ném míst . Objekt pod-
sklepený s využitým 
podkrovím. V p íz. 
obývací pokoj s kuch. 
koutem a ložnicí 
v pat e. V sut. sklípek 

a WC. El. zavedena 220/380 V, odpady do jímky, voda 
jen donáškou! Na poz. 371 m2 letní sez. s udírnou. Stav 
je dobrý. 
Zn: 07H257                                     Cena: 375.000,-K

Obec: Náchod          
Okres: Náchod
Velmi pěkný  stánek 

s občerstvením v 

provozu, na frekven-

tovaném místě u 

KAUFLANDU na 

pronajatém poz. 50 

m2. Zavedena voda, 

odpady, 220/380V, topení  el. přímot.. V ceně soc. 

zázemí a část vybavení /dohoda/. Rychlá návratnost 

investice za velmi příjemnou cenu.

Zn: 08P312                              CENA: 395.000,-Kč

Obec: Maršov
u Police n.M.             
Okres: Náchod
Býv. škola v centru 

obce v překrásné 

přírodě s poz. 651 m2. 

Dům je jednopodlažní 

s půdou s možn. vest. 

V příz. velká míst-

nost někdejší třídy, další 2 míst., komory a přístavek 

se suchými WC. Novější el. 220/380 V, voda z veř. 

řádu přivedena, ale nerozvedena, odpady suchá jímka! 

Úpravy nutné!

Zn.: 08D242                                     Cena: 890.000,-Kč

Obec: Chvalkovice       
Okres: Náchod
RD v centru obce 
s poz. 1 058 m2. Na 
d m navazuje tech. 
místnost a prostorná 
stodola. V p íz. 
byt 1+ 4, chodba, 

koupelna, WC, komora a spíž. Vchod na terasu 
v zadní ásti domu. Sklep a prost. p da k ves. Voda a 
odpady ve ejné, 220/380V, ÚT – elektro, p ipraveno
na plyn. Dobrý stav. 
Zn.: 07D247                           Cena: 1.750.000,-K

Obec: Zlí
Okres: Náchod
V tší d m s poz. 1 
169 m2 s dobrým 
p íjezdem. V p íz. 
1+1 a zapo ata rek. 
u 1+3, chodba, 2x 
suché WC a komory. 
Samost. vchod do 1+2 

a vstup na velkou p du k vestavb . Voda ve ejná, odpady 
do žumpy, 220/380V, topení lokální – plyn u domu. Objekt 
je starší, nutné opravy a úpravy. P kné, slunné místo. 
Ihned volné !!
Zn: 07D224                                   Cena: 1.220.000,-K

Obec: Koldín           
Okres: Ústí n. Orlicí
Dům u komunikace 

k všestrannému vyu-

žití. V příz. prostory 

býv. obchodu vč. tech. 

a soc. zázemí. V patře 

byt 1+2 / t.č. nájemce/ 

a 3 další místnosti, 

suché WC, chodba a 

velké půdní prostory. Objekt je podsklepený. Voda a 

odpady veř., 220/380V, topení lokální. Na dům navazuje 

větší, zděná kolna. Nutné opravy – dobrá investice.

Zn.: 07D270                                     Cena: 495.000,-Kč

Obec:  Josefov 
u Jaroměře                
Okres: Náchod
Byt 1+1 v osobním 

vl. o výměře 49 m2 

v 1. patře bytového 

domu u náměstí. 

Vstup do bytu přes 

klasickou pavlač. 

V bytě  chodba, koupelna, WC kuchyň a větší pokoj. Sítě 

veř., topení plyn. kamny. K dispozici sklípek a půda. Po 

úpravách interiéru zajímavé bydlení. Ihned volný – zají-

mavá investice !!

Zn.: 08B310                                CENA: 495.000,-Kč

Obec:  Náchod         
Okres: Náchod
Pěkný, větší byt 3+1, 

78,5 m2, v 7. patře 

panelového domu s 

výtahem u nemoc-

nice. Byt je standard-

ní, dispozičně dobře 

řešený s balkonem. 

Plastová okna. Vybavení – kuchyňská linka, sporák 

a myčka. Zasíťováno, topení ÚT – dálkové. K užívání 

kolárna, sušárna a mandl. V ceně sklep. Volný po 

dohodě. 

Zn.: 07B293                                   CENA: 995.000,-Kč

Obec: Zbečník   
Okres: Náchod
3 podlažní, podnik. ob-

jekt bývalé sodovkáry 

na opl. poz. 3547 m2, 

s dobrým příjezdem. 

V budově  haly, sklady, 

kanceláře, soc. a tech. 

záz., nákl. výtah a ko-

telna, garáž. Na objekt 

navazuje sklad s ram-

pou. Součástí ceny je vilka se 2 byty 1+2 / jeden obsazený/. 

Sítě veř. + vl.studna / odpojeno/, ÚT + lokál. /  230/400V, 

plyn u domu. Původní vybavení. Nutné opravy části střechy. 

Dobrá investice.

Zn.: 07P283                                      CENA:  6.330.000,-Kč 

Obec:  Nový Hrádek      
Okres: Náchod
Menší penzion na 

náměstí s dobrým 

příjezdem, po úpravách. 

V přízemí spol. míst-

nost, kuchyň, kancelář, 

WC, kotelna, sklep, za-

hrada s letním sezením, 

V patře 4 pokoje, každý 

s vl.soc.záz.,  vstup na dřevěnou terasu. Velká půda k vestavbě. 

Sítě veř.,  ÚT elektro. Vše v dobré stavu – prodej včetně 

vybavení. Pěkná okolní příroda – lyžařský vlek a cykloterén.  

Ihned volné !

Zn.: 07P245                                        CENA: 2.280.000,-Kč

Obec: Špindlerův 
Mlýn                       
Okres: Trutnov
Krásný penzion ve vý-

bor. stavu na atraktivním 

místě v centru. V přízemí 

byt / ložnice v patře/, 

kuchyň s jídel.koutem, 

pracovna 2x soc.záz., 

hala, prádelna, kotelna a 

sklad. V podkroví 4 

pokoje s vl. soc.záz, kpacita 9 lůžek, spol.hala, kuch.linka. Na 

poz. 12 560 m2 nový  domek a 2garáž. Interiér v masívu. Na poz. 

potok, pstruhové jezírko a les. Sítě zavedeny, 230/400V, ÚT el. + 

krb. Poz. určeny k výstavbě. Pro velmi náročné !!

Zn.: 07P279                                            CENA:  osobně v RK



Náchod, echova ul. (vedle Elektro In)

jazykové kurzy, 
překladatelská a tlumočnická 
agentura, vydavatelství

Nabízíme kurzy

ANGLIČTINY I. - IV. ročník, 
NĚMČINY I. - IV. ročník

Přihlášky přijímáme telefonicky: 
491 423 077 (AJ), 491 420 945, 603 440 969 (NJ), 

nebo e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz (NJ), 
jan.moucha@worldonline.cz (AJ). 

Více informací najdete na našich internetových stránkách 
www.gatenachod.cz

Českomoravská stavební 
spořitelna, a.s. 

vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

FINANČNÍ PORADCE
PRO OBLAST

NÁCHOD A OKOLÍ
požadavky:
  * maturita
  * řidičský průkaz sk.B
  * schopnost otevřeně  komunikovat
nabízíme:
  * vzdělávání na profesionální úrovni
  * zázemí velké fi nanční skupiny
  * po zapracování nadstandardní 
     příjem

Písemné přihlášky a životopis
posílejte na email: 

jan.streda@cmss-oz.cz
nejpozději do 20.2.2008

602 775 740
Poté budete pozváni k osobnímu 

pohovoru.

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

Náchod:

Broumov:

TOTÁLNÍ TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJ  VÝPRODEJ  
POSLEDNÍ MODELYPOSLEDNÍ MODELY

23990,-   12 990,-23990,-   12 990,-

D LNÍKY A D LNICE
do výroby na kompleta ní dílnu  /do dvousm nného provozu/

Nabízíme : 
 dobré platové podmínky 

 možnost profesního r stu v dynamicky rostoucí fi rm
 p ísp vek na stravování

TECHNOLOGA
Pracovní nápl :

 zodpov dnost za výb r vhodných technologií a stroj
 vytvá ení technologických postup

Požadavky: 
 vzd lání SŠ technického sm ru

 praxe min. 4 roky v technolog.odd lení ve výrobním podniku se strojírens., 
pop . elektrotechn. zam ením

 zodpov dnost
 pe livost a spolehlivost

Nabízíme : 
 dobré platové podmínky, možnost profesního r stu v dynamicky rostoucí fi rm

 p ísp vek na stravování

Své nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:
 HALLA a.s. Nové M sto nad Metují, ul. Náchodská Tel.: 491 472 240, e-mail: riegerova@halla.cz

 Defi nitivní te ku za náchodským areálem bývalé textilky Tepny ud lá její b eznová demolice. 
Na vzniklé p ibližn  t íhektarové ploše vyrostou dva nové supermarkety - OBI a Interspar.          kp

VÝROBCE OSV TLOVACÍ 
TECHNIKY HLEDÁ DO PROVOZOVNY 
V NOVÉM M ST  NAD METUJÍ

Představujeme partnery www.doplnek.com

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

Galerie výtvarného um ní v Náchod  zámecká jíz-
dárna 547 01 Náchod, Smi ických 272 tel./fax: 491 
423 245 gvun@gvun.cz, www.gvun.cz 
Výstavy významných osobností eského výtvar-
ného um ní Sbírka ruského malí ství 19. století 
(vystavena v lichých letech)

Otev eno celoro n , ÚT – NE, 9–12 a 13–17 hod. 
Výstavní prostory a WC jsou bezbariérové. Parking pro bus a auto cca 50 m 
pod galerií.

p ijme ihned

REFERENTA NÁKUPU
požadujeme

 ÚSO, technický sm r podmínkou
 praxe v oboru výhodou

 AJ nebo NJ na komunikativní úrovni, oba jazyky výhodou
P sk. B – aktivní idi , PC – MS Offi ce

 trestní bezúhonnost, fl exilita, loajalita, spolehlivost

Profesní životopis zasílejte na e-mail: ivana.sodomkova@platex.cz nebo volejte . 777920348

MZDOVOU Ú ETNÍ
požadujeme

 ÚSO 
 praxe v oboru výhodou

 AJ nebo NJ, 
P sk. B, PC – MS Offi ce

 trestní bezúhonnost, zodpov dnost, loajalita, spolehlivost 

Profesní životopis zasílejte na e-mail: zdenek.hanus@platex.cz  nebo volejte . 491401530

len mezinárodní skupiny BN International, b.v. p ední sv tový výrobce 
kniha ských pláten  a podkladových tkanin pro smirková plátna

Platex, s.r.o.
K enkova 283

eská Skalice

„TOULAVKA V 
HRONOV “

  Reporté i po adu Toulavá kamera 
( T 1) se rozjeli do Hronova. Natá ení 
prob hlo v muzeu, Jiráskov  divadle i 
v rodném domku A.Jiráska. P ísp vek 
z Hronova by se m l na obrazovkách 
kanálu T 1 objevit na konci prvního 
pololetí roku 2008.                        (r)

„WEBKA V 
KNIHOVN “

Také M sto eská Skalice disponuje webovou 
kamerou, která ukazuje obraz z tohoto sídla 
v reálném ase. Je umíst na v okn  m stské 
knihovny a nabízí pohled na ást Husova nám s-
tí. Kamera aktualizuje obraz po 60 vte inách a 
najdete ji na adrese www.ceskaskalice.cz  

„MaMiNa“
  Mate ské centrum „MaMiNa“ v Polici 
nad Metují zprovoznilo nové interneto-
vé stránky na adrese www.mcmamina.
cz. To je první dobrá zpráva. Ta druhá 
dobrá zv st mluví o tom, že v únoru 
bude v mate ském centru otev ena p j-
ovna didaktických pom cek pro klien-

ty d tského v ku se speciálními pot e-
bami. (r)

Hledáme spolehlivého 
distributora novin Echo
pro Oblast HRONOV 
- Hostovského ulice a 

okolí.
TEL.: 602 103 775, 

e-mail: echo@seznam.cz 



NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

Zahradnictví Petránek 
nabízí

 pro ezání a kácení ovocných strom
 výsadba ovocných a okrasných stromk
 terénní úpravy zahrad
 st íhání živých plot

   a další zahradnické a terénní práce

Telefon: 724 173 560, 
mail: jiripetranek@tiscali.cz, www.zahrady.unas.cz

PEDANT
Celoživotní vzd lávání dosp lých

* PROFESNÍ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK p i SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA, 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
 nehtová modeláž  profi make up

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

* KURZY PRO VLASTNÍ 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      

KENVELO Náchod 
HLEDÁ VHODNÉ  KANDIDÁTKY 

PRO OBSAZENÍ POZICE

PRODAVA KA
na polovi ní pracovní úvazek

POŽADUJEME:
■ UKON ENÉ ST EDOŠKOLSKÉ 
    VZD LÁNÍ nebo VYU ENÍ 
    V OBORU
■ P EDCHÁZEJÍCÍ ZKUŠENOSTI 
    V PRODEJI 
■ ZNALOST ANGLI TINY NA 
    KOMUNIKATIVNÍ ÚROVNI 
    PODMÍNKOU
■ P ÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
■ NÁSTUP IHNED

 informace na telefonu 777 606 464 

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec

Hledáme šikovné

pro práci s kamenem 
od jara 2008.

Možnost dobrých výdělků.
Informace 

na telefoním čísle 491 462 706  

ZEDNÍKY, 
SPOLUPRACOVNÍKY

046107            zdarma: 800 100 446

DB 3+1, Náchod SUN
Družstevní byt 3+1 (71 m2) s nádherným výhle-
dem. Sklep, ko árkárna, lodžie, internet, výtah. 
V r. 2008 vým na oken a zateplení fasády.

Cena: 980 000 K

074160            zdarma: 800 100 446

Byt v OV 3+1 Náchod SUN
Byt v osobním vlastnictví 3+1 v Náchod  na 
sídlišti u nemocnice, v panelové výstavb . CP 
71 m2, balkón. Byt po áste né rekonstrukci.

Cena: 1 260 000 K

052780            zdarma: 800 100 446

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

Cena: 1 150 000 K

079725            zdarma: 800 100 446

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

Cena: 1 660 000 K

070331            zdarma: 800 100 446

Družstevní byt 2+1 Náchod-Plhov
P kný, prostorný byt 2+1 v Náchod , lokalita 
Plhov, 2. NP, balkon a sklep. Nové stoupa ky 
a výtah. Možnost p evodu do OV v 3/2008.

1 180 000 K

047409            zdarma: 800 100 446

Zem. usedlost, Šonov u Broumova
Zem. usedlost 6+1, 2 garáže, dílna, stodo-
la. Vytáp ní kotlem na tuhá paliva. CP 
16 193 m2.

Cena: 3 720 000 K

080989            zdarma: 800 100 446

Vesnický RD, Provodov – Šonov
Vesnický RD a stodola na rozsáhlém 
pozemku, který je možno rozd lit na n kolik
stavebních parcel.

Prodej 650,- / m2

081122            zdarma: 800 100 446

Stavební parcela, Nové M sto nad Metují
Pozemky pro stavbu jednoho i více RD 
v obci Jest ebí nad Metují, sít  na hranici 
pozemku, CP 5203 m2.

Prodej 480,- / m2

054352            zdarma: 800 100 446

Stavební parcela, Náchod - Babí
Stavební pozemek se zahradou ve svahu, 
klidné místo, CP 2571 m2.

Prodej 500 000 K

037995            zdarma: 800 100 446

Chata na stavební parcele, Náchod
Chata u lesa v klidné ásti m sta Náchoda. 
Zahrada je udržovaná. D ev ná chata je 
áste n  podsklepená. 

Cena: 480 000 K

080967            zdarma: 800 100 446

Rodinný d m, Nové M sto nad Metují
RD 3+1, balkon, p da vhodná k vestavb ,
zahrada s oplocením, výhled na Kr ín.

Prodej 1 650 000 K

080983            zdarma: 800 100 446

Stav. parcely, Šonov u Nového M sta n. M.
Rozsáhlá zahrada se dv mi budovami. 
Možno rozd lit na 3-4 stavební parcely. El. 
vedení a obecní vodovod v blízkosti. 

Prodej 650 K /m²

062064            zdarma: 800 100 446

Stavební parcela, Suchý D l
Stavební pozemek v klidné ásti obce, vhod-
né pro stavbu RD nebo chaty, sít  na hranici 
pozemku, CP 577 m2

Prodej 280 000 K

074025            zdarma: 800 100 446

Pozemek – Lipí u Náchoda
Krásný klidný pozemek na severním svahu, 
CP 8152 m2.

Prodej 227 540 K

076155            zdarma: 800 100 446

Stavební parcela, Náchod 
Prodej stavebního pozemku pro lehký pr mysl 
v Náchod , lokalita v blízkosti hlavní komu-
nikace Náchod - Wroclaw - Hradec Králové. 

Prodej 750 K /m²

NUTRICIA DEVA a.s., 
nadnárodní společnost zabývající 

se výrobou kojenecké a dětské výživy 
hledá pro závod v Novém Městě 

nad Metují do nepřetržitého provozu
VHODNÉ KANDIDÁTY 

NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICI:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁ
Odd lení: technický útvar

Náplň práce:
 Operativní a preventivní údržba strojů, odstraňování závad na strojním zařízení  

 Zabezpečení chodu plnoautimatizované výrobní linky   Práce s řídícími systémy (Simatic S5 a S7),
řízení technologických procesů

 Spolupráce na zefektivnění chodu zařízení   Předkládání návrhů na zlepšení  
 Odpovědnost za bezporuchový chod strojního zařízení, včasné odstranění závad

Požadavky:
 ÚSO (i bez maturity) elektrikář (slaboproud s osvědčením - vyhláškou 50)   2 roky praxe v údržbě 

nebo výrobě  Zkušenosti s řídícími systémy – PLC automaty   Schopnost rychlého odhalení závady 
= logické myšlení   Schopnost rozumět a zpracovávat technickou dokumentaci

 Samostatnost a rozhodnost při poruše   Odpovědnost, fl exibilita, komunikativnost a iniciativa

Nabízíme:
 Zázemí stabilní  nadnárodní společnosti    Systém rozvojových plánů a vzdělávání

 Pět týdnů dovolené    Závodní stravování   Další zaměstnanecké výhody   Dobrý kolektiv

Nástup: možný ihned

BRIGÁDA

SKLADOVÝ D LNÍK
Odd lení: útvar logistiky

Náplň práce:
 Obsluha vysokozdvižného vozíku   Příprava vstupních surovin do výroby

 Manipulace s hotovými výrobky

Požadavky:
 Min. výuční list  Průkaz řidiče motorového vozíku

 Dobrý zdravotní stav  Týmová spolupráce

Nástup: možný ihned
V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis na adresu: NUTRICIA DEVA a.s., Kateřina Vinterová, Generála Klapálka 

519, 549 01 Nové Město nad Metují či na mailovou adresu: katerina.vinterova@deva.cz popř. volejte 491 439 111

Zámecký hotel a restaurce 
v Náchodě vás zve na 

ZVĚŘINOVÉ ZVĚŘINOVÉ 
HODY,HODY,

které se konají ve dnech 
PA,SO,NE 22.-24.2.2008 PA,SO,NE 22.-24.2.2008 

po celý den.
Vaří kolektiv kuchařů Zámecké 

restaurace a restaurace 
Pod Montací. Hudba k poslechu 

i tanci v sobotu od 19 hod.
Rezervace na tel. 491 426 503     



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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

Potřebujete 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

* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN * SOUKROM * ŠIKOVN ** SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN   * SOUKROM  * ŠIKOVN  *

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

www.profireal.cz

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* D chodc m do 70 let bez ru itele

* Zam stnanc m, podnikatel m i ženám na MD
* Od 6000 K  pro každého 

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

SEZNÁMENÍ

* Muž 53/168 neku ák hledá p ítelkyni 
do 50 let. Náchodsko. TEL.:773 254 994
* Hledám seznámení se ženou kolem 65 
rok , v k ani vzdálenost není podmínkou, 
jen znát lásku, cit, charakter a zavolat na 
.t. 773 053 783

* Muž 28 let (záliby: cestování, sport, 
kultura) - neku ák, hledá k seznámení 
ženu z Náchoda a okolí - do 35 let. Dít
není p ekážkou. Tel.722 662 783

BYTY

* Sháníme byt v tší 1+1 nebo menší 2+1
v Náchod  do 900tis. HOTOVOST. Tel.: 
608 883 012
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra 
v Náchod  od 1.3.08. Povinná kauce 
20.000 K . Tel. 777 82 82 29
* Prodám družst. byt 3+1, Náchod, síd-
lišt  SUN. 72m2. Dobré dispozi ní ešení, 
velká kuchy , istý a udržovaný byt, po 
rekonstrukci, nová plastová okna, žaluzie, 
balkón, sklep, kuchy .linka. P ípojka tel., 
internet, kabelovka. Cena 1 100 000,- K
TEL: 776 139 680
* Pronajmu nov  zrekonstr.byt 1+1 na 
Komenského t . v Náchod , volný od 
1.3., plyn.topení, nízké náklady, nájem 
4200,- + inkaso. Kauce. TEL.:603 362 
982
* Hledám podnájem alespo  jedné 
místnosti u dobrých lidí v byt  nebo v 
rod.domku v Jarom i, p íp. v p ilehlé 
vesnici. Jsem 30-letý mladý muž, který 
ztratil zázemí rodiny. TEL.: 604 630 174
* Pronajmu byt 4+1 s balkonem v centru 
Police nad Met. áste n  za ízený. Nájem 
4100,- + inkaso. Tel. 776 371 831
* Prodám byt 3+1 v Náchod  - B loves-
ké ul. po zateplení a vým n  oken. Cena 
dohodou. Tel. 603 556 007
* Prodám cihlový DB s možností p evo-
du do OV, 3+1, Náchod za poštou. Volný 
od léta. Tel. 602 455 312
* Pronajmu byt 1+1 - u Nového M sta 
nad Metují, 65 m2, garáž, zahrádka, p í-
roda, volný ihned, tel. 602 13 42 13
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora),
plocha cca 100 m2, I. kat., poblíž centra 
v Náchod . Komplet vybavený - možno 
i bez vybavení. Byt je po rekonstruk-
ci: nová plastová okna, plynová topidla, 
kuchy ská linka, lino. Kabelovka, inter-
net, telefon, p da, sklep, dvorek. Volný 
ihned. Kauce. Tel. 602 79 00 44
* Pronajmu garzonku v Hronov . Tel. 
608 66 77 30
* Hledám spolunájemce do bytu v 
Náchod . Vhodn jší pro ženu. Podrob-
nosti vysv tlím. Tel 777 200 452
* Prodám zrekonstruovaný družstevní 
byt 2+1 Náchod Plhov. Podrobné info, 
foto a cena na http://bytplhov.wz.cz//
* Sháním podnájem (i místnost v RD) v 
Náchod  a okolí. Tel. 608 862 999
* Koupím byt v OV do 800 tis. K  v 
Náchod mimo sídlišt  SUN. Tel. 728 
220 541
* Pronajmu rodinný d m 3,5+1 ve Vel-
kém Po í í na krásném klidném míst  u 
lesa, nedaleko centra Hronova. K domu 
náleží p kná zahrada 600 m2, zahradní 
domek, altán a p íst ešek na auto. D m
je po celkové rekonstrukci a kompletn
za ízený, vše nové a velmi hezké. Mož-
nost nast hování od ervence 07. Nájem 
9.000,- a 3.000,- inkaso m sí n , vždy 
p l roku p edem + vratná kauce. Info: 728 
367 339, e-mail: ceros@seznam.cz
* Koupím byt v Hronov  nebo v okolí 
do 1 mil. Tel: 739 486 403
* Koupím byt 2+1(3+1) v Náchod , nej-
lépe  centrum. Tel: 605 12 203
* Koupím garsonku nebo 1+1 v Nácho-
d  a blízkém okolí. Tel. 724 657 525, 
d kuji za nabídky
* Pronajmu 2 pokoje se spole nou

kuchyní + soc. za .
- v panel. dom  ul. 
Pražská, v Náchod .
Cena 4500,-K . Tel. 
737 305 337
* Prodám družst. 
byt 3+1 78 m2 na
sídl.SUN v Nácho-
d , 1. 059.000,-K .

áste .za ., nová 
plast.okna. TEL.: 
608 21 99 82 RK 
NEVOLAT!

* Pronajmeme byt 2+1 na Kamenici v 
Náchod  o vel.60 m2. Nájemné 4900,-K
+ inkaso. Volný od 1.4.2008. TEL::777 
152 750
* Dlouhodob  pronajmu garsonku 
30m2 v Novém M st  nad Metují. D m
je zateplen s výtahem. P i nástupu kauce. 
Tel: 608 323 373.
* Dlouhodob  pronajmu byt 3+1 v rod. 
domku za pivovarem v Náchod , volný 
od února. Tel. ve er 774 407 168
* Koupím byt 1+1, pop .2+1 v Novém 
M st  n/Met. nebo v Dobrušce. Tel.: 724 
869 259.
* Prodám družstevní byt 3+1 Náchod 
- Branka v p v. stavu. Cena: 1.190.000,- 
K . IDEAL Reality - 602 204 002
* Prodám byt 2+1 (66m2) v spolupodílo-
vém vlastnictví. Cena dle dohody. Brou-
mov. Mob.: 777 550 945
* Pronajmu 1+1 v Náchod  B lovsi,
první podlaží s balkonem, cena cca 5300 
v etn  inkasa. Kauce 15000,- Tel. 608 
518 528
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod  - B lo-
veská ul. Tel. 737 411 933
* Koupíme byt 3+1 v OV blízko centra 
Náchoda. Tel. 737 13 45 84

NEMOVITOSTI

* Hledáme menší domek se zahradou 
na vesnici v okolí Broumova, Police n/
Met., na tel.: 608 667 734
* Máme zájem o koupi rodinného 
domu nebo chalupy na Náchodsku. Tel. 
774 311 404
* Koupím zahradu v Náchod . Tel. 608 
365 036
* Prodám ve Velkém D eví i v tší polo-
roubenou chalupu s udržovanou, oplo-
cenou zahradou 750 m2. TEL.:608 245 
634
* Koupíme zahradu - max. 700 m2 -
Náchod, blízko Plhova (terén alespo  z 
50 % rovinatý) Tel. 774 319 553
* Prodám v Opo n  RD 5+1 2x nová 
koupelna, UT, menší zahrada, klidné mís-
to nedaleko centra. Tel. 608 245 634
* Pronajmu nebytové prostory v blíz-
kosti centra v Náchod . 1 x prodejna 
s výlohou  (20 m2) + sklad (25m2), 2 x 
kancelá  (30+11 m2 a 31m2) - i jednotliv .
objektnachod@email.cz. Tel.: 777 040 
466
* Rodinný d m pln  za ízený v centru 

eské Skalice do pronájmu. Cena: 25 
000,-K /m s. Tel. 777 602 884

* Sháním RD nebo chalupu do 30 
km od Náchoda, menší opravy nevadí. 
TEL.:608 245 634
* Pronajmu garáž v Náchod  po rekon-
strukci 10 min. od centra. TEL.:777 343 
288
* Hledáme ke koupi chatu, chalupu v 
okolí eské Skalice, erv. Kostelce nebo 
Rtyn  v Podkrk., cena dle stavu. Tel.: 777 
638 525
* Koupím garáž v centru Náchoda,
platba v hotovosti, dohoda jistá. TEL.:775 
690 990
* Koupím pro pot eby svého bydlení 
samost. stojící RD v Náchod ,na kl. mís-
t  se zahr., v dobrém technickém stavu, 
nebo pozemek pro stavbu RD v Náchod
tel. 728 471 543, 
* Pronajmeme nebytový prostor - pro-
dejnu v pasáži Kamenice v Náchod  o 
vel.31 m2 + 7 m2 zázemí. Nájemné bez 
DPH v etn  vytáp ní = 11 000,-K  m sí -
n . Volné od 1.4.2008. TEL.:777 152 750
* Rodinný d m na solární energii 
poblíž nám stí v Dobrušce. Cena: 18 
000,-K /m s. Tel. 774 311 404
* Prodám slunný stavební pozemek o 
vým.2571 m2 na Babí u Náchoda, vhod-
ný na stavbu RD, 601 m2 v rovin , ost.
ve svahu. Klidné místo, cena 500 tis.K .
JEN P ÍMÝ ZÁJEMCE. TEL.:604 939 
282
* Pronajmu velkoplošnou kancelá
s možností rozd lení, 120 m2, vlast-
ní kuchy ka a soc. za ízení se sprchou. 
Náchod, nám stí. Tel. 776 622 776
* Prodejna se skladem v erveném 
Kostelci do pronájmu. Cena: 9 000,-K  + 
služby. Tel. 777 602 884

PRODEJ

* Prodám el.troubu s okénkem + nové 
náhradní vyh ívací t leso - 1000,-K ,
novou nepoužívanou ždíma ku ROMO - 
1000,-K , vykláp cí botník provedení olše 
100x50x45 - 500,-K . TEL.:602 703 139
* Prodám sporák s troubou na pevná 
paliva z 50-tých let, levý vývod, regula-
ce teploty, dobrý stav. Dohoda. TEL.:721 
003 989
* Prodám samostatný kombinovaný 
sporák AMICA. Plynové varné plotny, 
elektrické zapalování, digitál. programo-
vací hodiny, el.multifunk ní trouba se 
samo istícím povrchem. Cena 3 000,-K .
Telefon  60453190
* Prodám 6 palet POROTHERM 44 
P+D v neporušeném obalu, 63 K /kus. Tel. 
602 28 15 00, 777 296 589
* Prodám palivové d evo - nametrova-
né, 2 roky vyschlé, cca 10 m3. TEL.:732 
918 500
* Prodám truhlá ské dubové a borové 
fošny - suché, levn . TEL.:774 30 80 86
* Prodám sn žnou frézu TORO 828 LE 
- NOVÁ, b žná cena - nákup 62900,-K
NYNÍ 39000,-K , ru ní + el.startování, 
pojezd. TEL.: 602 145 222

KOUPÍM

* Koupím invalidní vozík - pro dosp lou
osobu. Tel.603 384 775
* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled , p ípadn  vykoupím. 
Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. 
Tel. 491 428 728, 602 735 593

* Dám odm nu až 5000,-K  za sehná-
ní vysokozdvižného vozíku DESTA v 
jakémkoliv techn.stavu nebo na náhr.díly. 
TEL.:777 154 614
* Koupím p dní a pískovcovou dlaž-
bu, kované ploty a brány a písk. koryta. 
TEL.:608 959 732
* Koupím starý nábytek i z chromova-
ných trubek + bytové dopl ky v jakémkoli 
stavu. TEL.:608 959 732
* Prkna, palubky, trámky\ koupím levn
i menší množství. TEL.: 724 251 357

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P ivýd lek po celý rok 4-15.000,-K ,
po dohod  lze pracovat i na H . TEL.:603 
731 609, www.novaprace.com

R ZNÉ

* Hledám k pronájmu malou zahrád-
ku v Novém M st  n.M., p íp.koupím.
TEL.:602 703 139
* Kdo daruje d tskému elektrokroužku 
staré reproduktory, staré TV, rádia apod. 
na sou ástky. TEL.:775 216 791
* Kdo pom že se zednickými pracemi p i
rekonstrukci domu. Zn.Náchodsko. Voj.
Kubecek@seznam.cz mobil 602876998
* Angli tina, Špan lština - soukr. výuka v 
Náchod . Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 
737 877 468
* Hledám paní na úklid RD v Novém 
M st  nad Metují. TEL.:724 007 185
* Studenti pozor! Hledáme n kolik šikov-
ných student  pro provád ní anketních 
pr zkum  na téma zdraví. Možnost až 100 
K /hodinu. Tel. 605 505 691, p. Zdvihal 
* Nabízíme volné kapacity na servis po í-
ta  a správu po íta ových sítí v okrese 
Náchod. Nabízíme kvalitu, rychlost a spo-
lehlivost, vše prov eno 16-ti letou praxí. 
sluzbyvt@email.cz, tel.: 777 040 467
* Vyklidím Vaši p du a za staré v ci
dob e zaplatím.    Tel. 776 139 418, 777 
005 139
* Hledám pronájem nebyt.prostor o 
rozloze 30 - 50 m2, vhodných k podnikání 
v Ob erstvení. Nejlépe v centru Náchoda 
nebo Komenského ulici. TEL.:605 864 
017

AUTO - MOTO

* Prodám PEUGEOT 106 1.0 i, r.v.97, 
5ti dve ., modrý, 67 tis.km, servisní 
knížka, výborný stav, po STK a em., 68 
tis.K . TEL.:777 104 584     
* Prodám motocykl JAWA CZ 175, STK 
do zá í 2009, cena 6 tis.K . TEL.:605 80 
30 41
* Výprodej nových plechových ráfk
ŠKODA OCTAVIA I a OCTAVIA II 
15“ á 750,-K . TEL.:732 918 500

ÚV RY, P J KY
nebankovní sektor

již od 10.000
pro zam stnané, d chodce,

ženy na MD

BEZ POPLATK
tel: 724 901 627

Půjčujeme 
10 tisíc - 1 milion

řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ PRONAJMU PRONAJMU 
PROSTORPROSTOR

v zavedeném salonu
v NÁCHODĚ naproti Kinu Vesmír.

Vhodný pro masérské služby apod.
TEL.:603 194 192

* Prodám Peugeot 406, AL - kola, ABS, 
naj. 94 000 km, r.v. 96, modrá met., II. 
majitel, výborný stav, cena 75 tis.K , tel. 
724 602 228
* Prodám starší plechové ráfky FIAT 
14“, FABIA nebo ROOMSTER 15“, 
SWIFT 13“, ALMERA 15“, OPEL 13“. 
Všechny O.K. á 350,-K . TEL.:732 918 
500

* Prodám Opel Vectra, 1.6 - 16 V, r.v.96,
koupeno v R, servis knížka, garážované, 
st íbrná metal., v el.,originál st ešní okno, 
tažné, sada zimních a letních pneu DUN-
LOP na elektronech ENZO, nepoškoz., 
nutno vid t! cena 78 tis. K , dohoda jistá, 
rodin. d vody, tel. 776 163 472

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* ivava krátkosrstá i dlouhosrstá, nád-
herná št átka na mazlí ka hodným 
lidem. TEL.:603 206 743, 491 426 680
* Shih-tzu-št átka s PP, zdravá,  od 
4500,- K , ihned. Tel.: 736 775 766.

Rychlá a výhodná 
bankovní půjčka
od 50 000 do 600 000,-Kč

minimální měsíční 
příjem 12 000,-Kč

kontakt: 777 227 621      

Přijmu 
KADEŘNICI na ŽL,
nástup možný ihned...

Kadeřnictví A.Martinová,
Č.Kostelec,tel.605 473 865      

Do obchodu s dárkovými 
předměty a květinami přijmu

PRODAVAČKU
(FLORISTKU)

na plný úvazek - dohoda možná
Nové Město nad Metují

TEL.: 608 887 774

Obchodní fi rma přijme

V KANCELÁŘI, NÁCHOD.
Nové trendy v péči o zdraví

Informace: po - pá, tel.: 777 345 132   

ZÁSTUPCE PRO PRODEJ

Výrobní fi rma z Náchoda
přijme

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
pro ČR, ŽL výhodou, 

auto + telefon k dispozici
TEL.: 777 737 127   

MERANO BAR 
Komenského 435, 
NÁCHOD, přijme

KUCHAŘE 
S PRAXÍ
TEL.: 603 755 093      

Penzion a restaurace RONOX 
v České Skalici přijme 

do trvalého pracovního poměru

 KUCHAŘE
/KUCHAŘKU

Nástup možný ihned.
Informace na tel. 

777 55 11 69, 603 746 491        



AUTOOPRAVNA 

PEZA
Petr Záleský

Bílkova ulice 
Náchod
tel.: 491 423 913
privat: 491 428 047
mobil: 602 231 903
e-mail: 
peza.nachod@seznam.cz

běžné opravy všech typů osobních vozů
výměna olejů (výhodná cena)
opravy autoelektro (startéry, alternátory)
diagnostika motorů řízených počítačem
seřízení geometrie laserovým přístrojem 

    JOHN BEAN
klempířské práce, rovnací 

    rám AUTOROBOT
prodej náhradních dílů 

    na vozy všech značek
odtahová služba
pneuservis   

 opravy havarovaných vozidel na rovnacím rámu
 opravy i silně zkorodovaných karoserií

 nástřik spodků a dutin vozidel
 renovace veteránů, svářečské práce CO

2

 výměny olejů, provozních náplní, rozvodových sad, 
tlumičů pérování a výfuků

 opravy podvozkových částí brzdových soustav
 prodej náhradních dílů 

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725 

MECHANICKÉ OPRAVY

JAN ŠEVČÍK
776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

AUTODÍLNA ŠEVČÍK 
PROVODOV

mechanické a klempířské 
opravy vozidel

* 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

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

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je 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

Náchod - RD 4km od Náchoda s garáží a pozemkem 2 305m2 uvnit  po rekonstrukci.........2.299 000,-K
Náchod - družst. byt 2+1 po rekonstr. na Plhov , nadstandard, p kné bydlení...........................990 000,-K
Náchod - byt 2+1 v os. vl., 2. patro, pod. pl. 54m2, po rekonstr., nová plastová okna............1.050 000,-K
Náchod -byt 3+1 v os.vl. v 11pat e s balkónem, výtahem, ul. B loves, p v. stav.....................INFO  V RK
Machov - velmi p kná poloroubená chaloupka v krásné klidné lokalit  v CHKO.................1.490 000,-K
Náchod - Plhov - družst. byt 3+1 s garáží ve zd ném dom , parkování u domu....................1.350 000,-K
Náchod -  nadstandard. byt 3+1 v os. vl. v zatepleném dom , ul. B loveská, nová okna.......1.500 000,-K

ervený Kostelec - dvougenera ní RD u BUS nádraží, vhodný k bydlení i podnikání.........1.990 000,-K
Studnice - Zblov - ást. podsklepený RD 5+1 s balkonem a lodžií, garáží, zahradou............2.450 000,-K
Náchod - byt 1+1 v os. vl. na Plhov , ul. P íkopy v 5. pat e, podl. pl. 32m2,volný 1.3.08........756 000,-K
Náchod - byt 3+1 nad nemocnicí s balkónem a výtahem, zažádáno do os. vl.........................1.150 000,-K
Suchý D l - zahrada o vým e 595 m2 se stavebním pozemkem o vým e 34 m2.....................250 000,-K
Sendraž - stavební slunný rovinatý pozemek v p edh í Orlických hor, inž. sít  v míst .........790 000,-K
Suchý D l - RD 4+1 po generální rekonstr. s p ístavbou garáže, k bydlení i rekreaci............1.700 000,-K
Police n/Met. - pozemek o vým e 2 803m2 vhodný na stavbu rekrea ního objektu..................100,-K /m2

Náchod  - Kramolna - rozestav ný RD s pozemkem 594m2, podlahová pl. 150m2................1.690 000,-K
ervený Kostelec - pronájem dvou prostor  s výlohami ke komer nímu využití.....................INFO V RK

Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zd nou prostornou k lnou v okrajové ásti..............2.350 000,-K
Náchod - Kramolna - udržovaný RD 4+1+jídelna s garáží a zahradou, plyn. topení...........2.550 000,-K
Náchod - prodej nových byt  3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zd ném dom , pl. 81,53m2........INFO V RK       

ST ECHY
provedeme práce:

* pokrýva ské * klempí ské
* malby a nát ry * zednické 
* tesa ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

UPC Direct
CS LINK - Gital LINK (nov  TV NOVA)

eské a slovenské TV programy v digitálu
provádíme ZDARMA návrhy a projekty na

* rekonstrukce STA
* rekonstrukce uzlových stanic
* rekonstrukce rozvod  pro p íjem
   digitálního vysílání (satelitní - pozemské)
* TV antén, satelit , EZS, kamerových,
   televizních a radiových systém

prodej, montáž satelitních komponent  profi zna ek, 
servis digitální m ící technikou autorizace R

TELKABEL CR, s.r.o.             Více informací na telef.:
eských Brat í 89                  491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                                       604 264 708
547 01 Náchod      e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t  9-11, 12-16:30, Pá  14:30-16:30

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PLASTOVÝCH OKEN
                   žaluzie * rolety * parapety

PRODEJ A MONTÁŽ

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

AKCE pro penzisty 

AKCE pro penzisty 

SLEVA 10%

SLEVA 10%

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

Sleva 10%
 na zakázky  

zavřené v lednu a únoru 
a následně zrealizované 

v březnu.

- 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!

Nepla te víc 
než
musíte!

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

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

    ozdoby na nehty 
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie TETA) 

NÁCHOD, tel.: 775 775 171

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



   Celou sezónu bojovaly náchodské krasobrusla ky o postup na Mistrovství eské 
republiky. P ímou ú ast si zajistila t i d v ata, ale zran ní juniorky Ivety Demarti-
ni zp sobilo, že Náchod i Královehradecký kraj reprezentovaly pouze dv  z nich, 

Adina Hovorková a Lýdie Leová. Za 
chlapce nás letos reprezentoval Tomáš 
Kupka.
   Mistrovství R 2008 hostila o 
víkendu (8., 9. a 10.2.) Budvar aréna 
v eských Bud jovicích, kde vyrostl 
sou asný mistr Evropy Tomáš Verner. 
V pátek po slavnostním zahájení Adi-
na s Lýdií nastoupily ke krátkému pro-
gramu za ú asti 24 nejlepších eských 
závodnic v kategorii mladších ža ek.V 
sobotu potom pod vedením své trenér-
ky Niny ern nko, náchodské závod-
nice p edvedly volné jízdy (na snímku 
zprava: trenérka, Lýdie, Adina).
   V tomto krásném, ale velice náro -
ném zimním sportu obsadila Adina 
Hovorková vynikající 9. místo a Lýdie 
Leová místo 11. v  kone ném po a-
dí. Tomáš Kupka získal v konkurenci 
ty  závodník  druhé místo v kategorii 

žák .
   Závodník m i trenérce p ejeme hodn
úsp ch  v další sezón . jh

   Bytový fond v mnoha pøípadech morálnì 
i technicky zastaral. Zajistíme pro spoleèen-
ství vlastníkù, samosprávy domù zpracování 
návrhù na provedení rozsáhlejších oprav by-
tového fondu èi jeho rekonstrukci a modern-
izaci. To vše pochopitelnì vèetnì definování 
výše rozpoètových nákladù. Poskytneme tech-
nickou agendu a zajistíme i praktickou real-
izaci dle této agendy. VY budete bydlet, MY 
se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

ECHO V KUCHYNI
PROVENSÁLSKÁ KU ECÍ JÁTRA

  Ku ecí játra nakrájíme na nudli ky. S cibulí 
v bec nešet íme, klidn  m žeme nahrubo nakrá-
jet stejné množství jako jater.... Na sádle zp níme 
cibuli a restujeme játra. Ta oko eníme pep em, 
sladkou mletou paprikou, mletým novým ko e-
ním, trochou zázvoru a hlavn  provensálským 
ko ením. Restujeme za ob asného míchání asi 15 
minut.Úpln  nakonec p idáme nakrájený esnek, 
asi 4 stroužky a osolíme. Vhodnou p ílohou jsou 
va ené nebo americké brambory.           

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

MÍŠA

MUŽ ECHA

DNES
NA

P
ÁNÍ

DNES N
A P

ÁNÍ

„OSMKRÁT Z DONUCENÍ“
 V médiích se asto objevuje výraz „donuco-
vací prost edky“, kterými m stská i státní 
policie „p emlouvá“ lapky, násilníky, despe-
ráty... Ud lali jsme si krátký výlet do zákuli-
sí právních norem a zjistili jsme, co si vlast-
n  máme správn  pod výrazem „donucovací 
prost edky“ p edstavit. Jedná se o následují-
cích osm „donucení“: 1. hmaty, chvaty, údery 
a kopy sebeobrany. 2. slzotvorné prost edky, 
3. obušek, 4. pouta, 5. úder služební zbraní, 
6. hrozba služební zbraní, 7. varovný výst el
ze služební zbran , 8. technické prost edky k 
zabrán ní odjezdu vozidla.    (r)

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Komer ní asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 
redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemn : P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I O: 16803175  * Zlom a osvit: 
UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn žnou * Podepsané lánky vyjad ují názory autor  a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie 
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e-mail: echo@aremic.cz * http://www.aremic.cz/echo, www.nachodsko.cz/echo

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

Poj te s námi do 
jesky ky ...

Integrované d ti ze ZŠ Komenského v Náchod
dostaly pozvání do solné jeskyn  v echov  ulici 
v Náchod . Terezka, Martin a Kuba i se svými 
asistentkami prožili relaxa ní pobyt jako u mo e. 
Prošli jsme se po solné pláži, poslouchali jsme 
šum ní mo e a krásn  jsme si odpo inuli. K 
dobré nálad  p isp l i velice milý p ístup „paní 
Jesky ky“, která nám vše ukázala. Ur it  se sem 
ješt  vrátíme. Tereza Prchalová, 8.A

ÚSP ŠNÉ AKCE NÁCHODSKÉHO SOKOLA
D v ata z oddílu sokolské všestrannosti 
ml.žactva, který zahájil svou innost v zá í
2007, se již v íjnu zú astnila závodu v zále-
sácké zdatnosti.. V listopadu pak 4 závodní-
ci sout žili v desetiboji ve Dvo e Králové, 
kde v kategorii p edškolních žák  ve velmi 
silné konkurenci zvít zil Daniel Ježek - na 
snímku vlevo. A nyní 2. února na p eboru
v plavání získala Marie Pad rová ve své 
kategorii 3. místo. Dík pat í jejich ob tavé-
mu cvi iteli Martinu Horákovi i jeho spo-
lupracovnicím - cvi itelkám Ev  Máslové, 
která mu pomáhá p i cvi ení, a Helen
Pad rové, která zas vozí d ti na závody. V 
b eznu je eká p ebor ve vybíjené v Úpici a 
pak v  kv tnu p ebor v atletice v Náchod .
Na závody v SG zase pojedou lenky oddí-
lu SG a doufáme,že budou stejn  úsp šné
jako jejich starší spolucvi enka Eliška Von-
drá ková, která získala na p eboru sokolské 
všestrannosti bronzovou medaili a to jen 
díky slabšímu výkonu v plavání, protože 
ve sportovní gymnastice se stala p ebornicí

OS.Také další lenka oddílu Míša Adam
získala bronzovou medaili a to za p eskok

v kat.juniorek na mezinárodním gymnastic-
kém závod  EUROCUP 2007.
   V roce 2007 byl také velmi úsp šný oddíl 
rokenrolu. P eborníkem OS se stal a rov-
n ž zvít zil v kategorii „D ti“ v Mikulášské 
cen  pár ve složení Adéla Zemanová-Domi-
nik Dušek. V této republikové sout ži v 
rokenrolu získal oddíl další 1. místo a to v 
kat.“C“ zásluhou páru Iveta Svatošová-Ji í

Köhler.
   Hned za nimi se v této kategorii umístil 
pár Dita T eš áková-Jan Dostál. Hlavním 
cílem Sokola je však zdravotn  orientova-
ná zdatnost jeho len . A protože do pojmu 
zdraví pat í nejen zdraví fyzické, ale také 
duševní, hraje velkou roli spole né nacvi-
ování skladeb v souladu s hudbou, pro-

tože procvi uje pam , koordinaci pohyb ,
zlepšuje soust ed ní a navozuje dobrou 
náladu V náchodském Sokole nyní probíhá 
jak nácvik 3 podiových skladeb na jejich 
p ehlídku 15.b ezna v Praze, tak nácvik 
skladby žen s kuželi na Mozartovu „Malou 
no ní hudbu“ a opakování skladby žen 
s bubínky a starších muž  a žen na hud-
bu Karla Hašlera na slet v Liberci 21.-22. 
ervna. Pro zájemce o tuto innost je ješt

poslední p íležitost se k nám p idat ženy 
nacvi ují v úterý od 19 h, senio i (muži a 
ženy) ve st edu od 17.15 h. P ehled oddíl
s údaji, kdy cvi í , lze nalézt ve výv sních
sk í kách na sokolovn , u zastávky auto-
bus  p ed bývalým okresním ú adem a na 
Plhov .                                              (E.T.)

SVATBA V KAPLI
Smi ice nabízejí svatby v zajímavém pros edí tamní Zámecké kaple zje-
vení Pán . Páry, které si hodlají své ob anské „ano“ íci v tomto krásném 
spirituálním prost edí si ovšem musí za tento pocit p iplatit: pronájem 
kostelních prostor stojí 3500,-K , další tisícovku vytáhne novomanžel m
z kapsy ú ad - za ob ad na jiném, než ú edn  ur eném míst .                                                                                         

(r)

Zní to sice jako vojenský kontrolní bod kdesi v do asn
demilitarizované zón , ale „CZECH POINT“ je v eských
podmínkách jev nadmíru mírumilovný. Jedná se vlastn  o 
komunika ní po íta ový uzel, který vám na jednom míst
(vašem m stském ú ad ) zajistí ov ené výpisy t chto rejst í-
k : katastr nemovitostí, živnostenský rejst ík, obchodní rejst-
ík, rejst ík trestní. (r)

CZECH POINT

Dejte si u násDejte si u nás 
sklenku...sklenku...

ENDORFINU!ENDORFINU!

Squash centrum NáchodSquash centrum Náchod
Házenká ská hala - HamraHázenká ská hala - Hamra

tel. 602 886 577tel. 602 886 577

Oddíl TJ KRASO Náchod sbírá úspěchy na Mistrovství ČR 2008


