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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

VESTAVNÉ SPOT EBI E
SE SLEVOU AŽ 52 %

 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

REDAKCE
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

TEL.: 739 134 866TEL.: 739 134 866

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

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

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

Zveme Vás
na přednášku produktů 

čínské medicíny!
Nenechte si ujít příležitost dozvědět se i o 

pracovní možnosti bez ŽL.

Kde?
v salonku Restaurace PANORAMA 

v Náchodě
26.2.2008 v 17.30 hod.

Kontakt: Jana Šnajdrová 603 816 907

 INZERUJTE 
V POLSKU!
Prostřednictvím novin ECHO 

oslovte polský okres Kladzko. 
Více informací 

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

Vaše 
podnikání 

nemá 
hranice -

   Voda prohloubí emoce, vnese do kontakt  mezi rodi i a 
d tmi další dimenzi. Voda není jen sv t, který má specifi c-
ké chemické a fyzikální vlastnosti, voda je i živel, který se 
dokáže usmívat... t te stranu 5.(foto Mirek Brát)

  Rada m sta Náchoda vypsala odm nu 5 tis. K  na dopa-
dení pachatel , kte í ni í nebo poškozují m stský majetek v 
Náchod . Odm na bude vyplacena v p ípad  dopadení nebo 
informace, která povede k dopadení pachatele. NA

P t tisíc za sprejera



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

Samostatně stojící menší rodinný domek v Červeném Kostelci 
- Olešnice. V domě je započatá rekonstrukce, nově zavedená 
elektřina. Dispozice: 2 obytné místnosti, sklep, podkroví s možností 
vestavby. Kanalizace u objektu, voda na hranici pozemku. K domu 
náleží malá zahrádka. Možnost trvalého bydlení nebo rekreace.
Cena: 399 000,- Kč

EU TIP

Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku se zahradou, 7 místností...............................................449 000,-Kč
Pozemek k výstavbě v obci Kramolna-Lhotky, výměra 1 283m2..........................................................365 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň..........................................1 549 000,-Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda s jihozápadní orientací, zahrada, garáž.......................................1 959 000,-Kč
Pozemek na krásném  místě v Náchodě pod zámkem, výměra 960m2................................................. 649 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky.............................................1 790 000,-Kč
Rodinný dům  s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada..................................................2 490 000,-Kč
Hospodářské stavení u Hořiček, rozsáhlé pozemky o výměře 16 383 m2...........................................1 290 000,-Kč

 M j d m - m j hrad. Moje auto - na mém hradním nádvo-
í, v krajním p ípad  v garáži. A pevn  uzamknout brány! 

Takový p ístup k vašemu automobilu je dozajista nadsáz-
kou, ale ta záv re ná feudální výzva v záv ru stále pla-
tí. Týká se ovšem garážových vrat, která musí spl ovat 
požadavky na kvalitu, životnost i optimální uživatelské 
vlastnosti. Navíc je zde hledání rovnováhy mezi cenou 
a kvalitou. Šet íte a po ítáte s kvalitou? Váš automobil 
ochrání garážová vrata ALUROL..

Proč?

 Vaše auto bude chrán no p ed lapky všeho druhu díky paten-
tovanému bodovému systému zamykání. Ten mají nap íklad
již nejlevn jší výklopná vrata n mecké provenience.

Jaké?

 Vždy si musíte ujasnit, zda budete garážová vrata použí-
vat pro fi remní nebo soukromé ú ely. Již p edem si také 
defi nujte, zda budete žádat vrata do vytáp né i nevytáp -
né garáže. Základem je také volba správného garážového 
systému: vrata rolovací, sek ní, výklopná. A ješt  jedno 
d ležité upozorn ní: Myslete na pr jezd vraty s dostate -
nou rezervou, t.j. berte v úvahu fakt, že vaše auto nemá 

vždy konstantní ší ku a výšku (zp tná zrcátka, st ešní 
nosi , box na lyže atd.)

Navíc?

 Mezi výhody garážových vrat dodávaných spole ností
ALUROL pat í nabídka r zných barev a odstín . Rolovací 
vrata navíc dob e sladíte i s barvou venkovních rolet. Máte 
- li rádi strukturu p írodních materiál , zvolte sek ní vrata v 
provedení imitace zlatého dubu nebo o echu i mahagonu.

Bez námahy?

 Ano, p esn  tak m že s garážovými vraty ALUROL mani-
pulovat i žena - idi ka. I b žná výklopná vrata je totiž 
možno modifi kovat na elektropohon, rolovací vrata jsou k 
takovému pohybu „bez zapojení svalstva rukou a zad“ již 
p edur ena p ímo z výroby...

Za kolik?

 P esn  za tolik, abyste ušet ili tím, že zakoupíte kvalitu. 
Spole nost ALUROL k vám  p ichází s vel-
mi zajímavými zimními slevami. M žete získat 
nap íklad kvalitní výklopná vrata s cenou pod deset tisíc 
korun! Informujte se o našich cenách.
Zárove  si vás dovolujeme pozvat na svou 
expozici na stavební výstavu v EZ AREN
v Pardubicích ve dnech 22.-24. února 2008.

ALUROL spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 
549 41 Nové M sto nad Metují, tel. 491 470 456, 

internet: www.alurol.com

Kriminalita stoupá
   Pravidelnou tiskovou konferenci, 
na které jsou noviná i seznámeni s 
výsledky policejní práce za uplynulý 
rok, uspo ádalo vedení okresního edi-
telství Policie R v Náchod .
   V roce 2007 bylo v okrese Náchod 
spácháno celkem 2.706 trestných in ,
což je v porovnání s rokem 2006 o 384 
trestných in  více. Skladba páchané 
trestné innosti v okrese je již delší 
dobu stabilní, p evažuje majetková 
trestná innost. P ibližn tvrtinu zlo-
in  spáchalo 583 recidivist . Ze sta-

tistik také vyplývá, že podíl cizích stát-
ních p íslušník  jako pachatel  není 
nijak významný. Ve v tšin  p ípad  se 
jedná o pachatele polské národnosti, 
kte í se dopoušt jí vesm s majetkové 
a násilné trestné innosti.
   Zarážející je výrazný nár st krimina-
lity mládeže do 15 let, kdy došlo opro-
ti roku 2006 k tém  100% zvýšení. V 
roce 2007 spáchalo 44 pachatel  mlad-
ších 15 let 43 skutk  a ve v ku 15-17 
let spáchalo 80 pachatel  124 zlo in .
   Mezi nejzávažn jší zlo iny násilné-
ho charakteru pat ila v lo ském roce 
ervnová vražda v obci Rožmitál, kde 

manžel zavraždil manželku. Mezi další závažné trestné iny pat í zast elení t í-
letého d v átka náhodným výst elem z pistole na Babí u Náchoda, ublížení na 
zdraví, kdy nezletilý pachatel manipuloval s dlouhou st elnou zbraní svého otce, 
p i emž došlo k výst elu, který zasáhl jeho kamaráda a usmrtil jej. Za zmínku 
také stojí loupež se zbraní v ruce v areálu erpací stanice v Polici nad Metují. 

kp 

TICHÁ VZPOMÍNKA
 Dne 26.února 2008 uplyne smutných 25 let, kdy nás navždy 

opustil drahý manžel, tatínek, d de ek, pan Zden k Šmolka
z Náchoda.
    Kdo jste ho znali, v nujte mu spolu s námi tichou vzpomínku

manželka Božena, syn Milan s rodinou
                       a dcera Zdena s rodinou

   Strnadova 51, Náchod
   2.patro nad Drogerií TETA nabízí

 Kosmetické ošetření všech typů pleti
 Speciální péče o anózní ple�
 Speciální péče o stárnoucí ple�
 Líčení

NÁPLASŤOVÉ MASKY NA OČNÍ OKOLÍ 
(mají vyhlazovací účinek, zbavují otoků tmavých kruhů pod očima)
 alginátové masky vypínací + antiakné  PIERCING - TETOVÁNÍ NA TĚLO
 alginátová maska s účinkem botoxu  Permanentní make-up

 Laser (regenerace a čištění)
 Mikromasáž očního okolí
 Depilace celého těla
 Trvalá na řasy
 Barvení řas a obočí

TEL.: 491 424 296 * mobil p.Vachková 776 751 200 * mobil p.Nývltová 776 267 371           

NOVINKA!!!NOVINKA!!!

KDO ŠET Í - PO ÍTÁ S KVALITOU...
GARÁŽOVÝCH VRAT ALUROL

POD KOVÁNÍ
  D kujeme léka m, zdravotním sestrám a ošet ovatel m, pe ovatel m a dalším 

spolupracovník m Hospice Anežky eské v erveném Kostelci, kte í pe ovali o naši 
maminku, paní Libuši Zákravskou.
   Nesmírn  si ceníme jejich vysoké odborné zdravotní pé e, oce ujeme vlídné zacházení, 
vzornou všestrannou pé i, vysoce profesionální p ístupy a vcít ní se do pot eb a pocit
klient  Hospice i jejich blízkých. S láskou a úctou poskytovali naší mamince paní Libuši 
Zákravské i út chu v posledních týdnech jejího života. D kujeme za to, že napln ní t žké-
ho osudu n kolik let slepé maminky bylo v prost edí, které se velmi p ibližuje domácímu. 
Nezapomeneme na to, ím byla pro nás a maminku naše každodenní setkání. Jsme velmi 
vd ni za to, že jsme mohli denn  pobývat i rozpráv t s naší maminkou. S pokorou jsme 
vnímali poslední vydechnutí maminky, kdy s velikou lítostí jsme se spole n  rozlou ili v 
sobotu 26.ledna 2008 ve 20 hodin. D kujeme za to, že maminka krátce pobyla v p kném 
prost edí, s ob tavými lidmi i za to, že nebyly její poslední dny a hlavn  odchod ze života 
pro maminku utrpením. Vážíme si lidského p ístupu a d kujeme.  

Libuše a Karel ekanovi z Nového M sta nad Metují       

POD KOVÁNÍ
Cht l bych touto cestou 
pod kovat kolektivu ARO 
v nemocnici v Náchod  za 
vzornou pé i o pacienta, 
pana Ivana Hartmana p i
jeho hospitalizaci na tomto 
odd lení.

   D kuje Josef Hartman, 
Nové M sto nad Metují



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

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

KENVELO Náchod 
HLEDÁ VHODNÉ KANDIDÁTKY 

PRO OBSAZENÍ POZICE

PRODAVA KA
na plný 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 

LÁZN  B LOVES SLOVEM I OBRAZEM
P ipomínáme všem p íznivc m regionální historiografie, že po úsp šném uvede-
ní výstavy „Historie lázní B loves ve fotografii“ a po soustavném zájmu ob an
opakuje b loveský kroniká  Antonín Samek ve spolupráci s Odborem školství, 
kultury, sportu a cestovního ruchu M U v Náchod  prezentaci souboru po íta o-
v  zpracovaných fotografií s krátkým doprovodným textem.
   Výstava bude dlouhodob  instalována od 5. b ezna do 21. dubna v prvním 
pat e budovy M stského ú adu v Náchod  (vedle polikliniky) vždy od 8 do 14 
hodin, v ú edních dnech do 17 hodin. Zahájení výstavy v pond lí 5. b ezna v 15 
hodin. (r)

„PRÁV  JSEM SE VRÁTIL Z HRADU“

  Práv  touto známou v tou nás p ivítal senátor ing.Petr Pakosta (ODS) z Náchoda, 
který poskytl novinám ECHO exkluzivní rozhovor na téma volba prezidenta. Téma, které v 
sou asné dob  vášniv  hýbe naší politickou scénou, je oblíbeným tématem hospodských
diskuzí a rozd luje spole nost na „klausovce“ a „antiklausovce“. Názory a pocity p ímého
ú astníka prezidentské volby p inášíme v následujícím rozhovoru.

 Jaké jsou vaše první dojmy z volby hlavy státu?
   Je to taková podivná sm s pocit . Samoz ejm  poci uji radost, Václav Klaus byl i mým 
kandidátem. Poci uji úlevu, že je to za námi. Na volbu presidenta jsem se t šil, až dosud 
jsem byl p i takové volb  divákem a nyní jsem m l možnost ji aktivn  ovlivnit. Ale bohužel 
se volba presidenta zvrhla v ned stojnou frašku a nejen normální ob ané eské republiky, 
ale i já jsem chvílemi nev ícn  zíral. Na stran  druhé je mi ale i trochu líto, že to skon ilo.
Volba presidenta je vrcholnou politickou událostí a n co takového vás prost  „spolkne“. 
Neustále po ítáte hlasy, posloucháte komentá e politolog , vyjád ení politik , scházíte se 
ve svém senátním i poslaneckém klubu, zjiš ujete postoje svých koleg  z jiných stran a 
potom to najednou skon í. Ale jsem rád, že eská republika má svého presidenta.

 Pro  bylo nejvíce „humbuku“ kolem toho, zda volit prezidenta tajn  nebo ve ejn ?
   Vnímám to jako spor dvou zcela odlišných postoj . Na jedné stran  názor, že tajná volba 
je tradi ním demokratickým zp sobem volby presidenta, že mandát získaný v tajné volb
je mnohem cenn jší, že tajná volba dává volitel m tu nejv tší svobodu v rozhodování a oni 

skute n  rozhodnou podle svého nejlepšího 
v domí a sv domí, jak jim na izuje Ústava 

eské republiky. Na druhé stran  pak sna-
ha kontrolovat své poslance a senátory, zda 
volí v souladu s usnesením svého stranic-
kého sekretariátu nebo ješt  h e, v souladu 
s rozhodnutím svého p edsedy. Z mé odpo-
v di je z ejmé, že jsem stoupencem tajné 
volby presidenta.

 Mediáln  se také zviditelnil poslanec 
E.Snítilý z SSD, který m l být podle 
médií t sn  p ed volbou ovlivn n náchod-
skou poslankyní za ODS Z.Horníkovou a 
ministrem vnitra Langrem, aby hlasoval 
pro Klause, což potom také v druhém 
kole u inil. Je v bec možné takhle nar-
ychlo „zlomit“ opozi ního poslance na 
svou stranu?
   Evžena Snítilého znám dlouho, od roku 
1989. Není to lov k, který by své názo-
ry m nil na po kání. Už v první volb  8. 
února nehlasoval pro žádného z kandidát .
Nevím, jak to bylo s oním ovliv ováním,

ale nemyslím, že by se jednalo o n jaké
rychlé „zlomení“. Spíše bych se p iklán l
k postupnému vývoji jeho vztah  s vede-
ním SSD, které vyvrcholilo t sn  p ed 
druhou volbou presidenta. Ale zd raz uji,
že se z mé strany jedná o irou spekulaci.

 Máte n jakou zajímavost nebo „drb“ 
ze zákulisí volby prezidenta?
   Druhá volba, dopolední diskuse, hovo í
senátor Martin Mejst ík (dlouze, pon -
kud zvláštn , p i tom lámanou latinou 
cituje klasiky). V místnosti vyhrazené 
pro poslance a senátory ODS sleduje 
jeho vystoupení na obrazovce televizoru 
ministr zdravotnictví Julínek. N kolik
senátor  to hodnotí slovy: „Julínek p e-
mýšlí o nové diagnóze“.

D kuji za rozhovor Karel Petránek

 Senátor ing. Petr Pakosta (foto MB)
 Ing.P.Pakosta se staronovým prezidentem Václavem Klausem (foto archiv PP)

 Pohled o Špan lského sálu Pražského hradu (foto archiv PP)

TAK DLOUHO SE CHODÍ...
se džbánem pro vodu, až se ucho utrh-
ne. Tak dlouho bude v lávce u rybníka 
Podborný v Náchod  chyb t prkno, 
až se n co... Politováníhodná skute -
nost, o to více, že se jedná o m stský 
majetek a M sto Náchod by m lo být 
garantem bezpe nosti pohybu na láv-
ce. Jakoby už te  bylo z kompetent-
ních míst slyšet: To víte, nejsou lidi, 
nejsou prkna... foto p.Troutnar

  Policie v Náchod  pátrá po spre-
jerech, kte í márají po r zných 
objektech v Náchod  a okolí. 
Poslední ád ní zachytili na auto-
busové zastávce na Dobrošov ,
kdy pachatel post íkal ne itelnými 
nápisy a obrazci ekárnu, proskle-
nou výv sku a plastové kontejnery. 
Odhadnutá škoda v tomto p ípad
inila 5.000 korun.  EP

Sprejeři škodí

UFON RUŠÍ 
SKALI ÁKY
N kte í obyvatelé eské Skalice si 
st žovali, že mají problémy s p í-
jmem televizního signálu. A kupo-
divu se ukázalo, že porucha nebyla 
na jejich p ijíma i. eský teleko-
munika ní ú ad sd lil, že za všech-
no m že UFON, p esn ji e eno 
provoz vysíla  tohoto nového 
mobilního operátora. Celá situa-
ce bude ve Skalici ešena a budou 
p ijata taková opat ení, aby UFON 
nerušil. (r)



* Prodám stavební pozemek v Jarom i- o vým e 895 m2  1000K / m2 el.:773 268 
500, e-mail: faifr@seznam.cz

* Prodám RD v Jasenné u HK patrový celý podsklepený 4 + 1 cena 2.060.000K  Tel.: 
773268500, e-mail: fninvest@seznam.cz

* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozemkem o rozloze 2.100 m2 rodinný d m je 
celý podsklepený  (garáž, sklep). V p ízemí 2 pokoje, koupelna s WC, kuchy  a velký 
balkón zhruba 15min. ch ze do centra  Jarom e. cena: 1 700 000K ,- Tel: 773 268 500, 
e-mail: faifr@seznam.cz

* Prodám RD 5+1 v eské Skalici. Jedná se o cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 
- 1993 cena: 1 760 000K ,- Tel: 773 268 500, e-mail: fninvest@seznam.cz

* Pronajmu byt v Hronov  3+1, je v horším stavu, 3 roky byl neobydlený, nutné jej 
vid t, je pot eba leh ích úprav na vlastní náklady, jako nap . vymalovat atd. e- mail: fnin-
vest@seznam.cz, tel.773 268 500

* Prodám nájemní d m v Hronov ,který se nachází v blízkosti plusu a centra m sta
Hronov. Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu ur itou a druhý byt o velikosti 
1+1 na dobu neur itou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0 .Cena 2 590 
000,-K ,- e-mail: fninvest@seznam.cz Tel:773  268 500

Karneval s pohádkou „Princezna ze mlejna“.
Když si celý den malá Verunka brou-
kala krásnou písni ku z  této pohádky, 
ekla jsem si, že by nebylo od v ci 

si tuto pohádku, kterou všechny d ti 
dob e znají, p kn  prožít. A byl tu kar-
neval. Nejv tší práci nám dalo nama-
lovat kulisy stavení a mlýna.
   Do rybníka s rákosím nakreslit a 
vyst íhat rybi ky už byla legrace. 
Uprost ed týdne v karnevalový den se 
sešlo 25 d tí jako Elišky, Jind ichové, 
mlyná i, ertíci a hastrmani. Zážitek z 
obdivu masek a zpívání pohádky byl 
veliký. Eliška „napekla „ i papírové 
buchty. Že nás celý týden prováze-

la písni ka „Vím jedno údolí, vím já 
p knej mlejn_“ byla samoz ejmost. 
D ti si ji broukaly i v lese na vycház-
ce. Nechyb l ani tanec a závodivé hry, 
jako lovení ryb, pentli kové honi ky a 
skákání v  mlyná ských pytlích. D ku-
ji studentce EA Terezce, která b hem 
své praxe d tem vydatn  pomáhala a 
zárove  poznávala práci s 
nimi. Ruku do ohn  dám za to, že když 
mr ousek z naší t ídy uslyší písni ku 
z této pohádky, vzpomene si na karne-
valový týden ve školce.

Jana Zelená, t ída Krte k ,
MŠ Havlí kova, Náchod

66 tisíc pro žáky SPŠ Hronov
To vám jednou v malém východo eském 
m ste ku Hronov pan u itel zvyšoval své 
vzd lání a dostal šanci sout žit s  jinými 
u iteli o ástku 66.000,-K  pro své žáky. 
Pan u itel usp l a jeho žáci mají v kapse 
66.000,- korun eských.
   „Že si vymýšlím? Že je to pohádka? 
nebo Že ti žáci n koho okradli?“
   Nic takového. Všechno je pravda prav-
doucí. Žáci St ední pr myslové školy 
v Hronov  takovou možnost skute n
mají! V  lo ském roce firma T-Mobile již 
podruhé vyzvala u itele v akci s názvem 
Malé granty, aby sout žili o ástku 
66.000,-K . Loni i letos usp lo deset u i-
tel  z deseti škol. Tyto peníze jsou ur eny 

pro žákovské aktivity na školách. Aby si 
žáci peníze a samoz ejm  podporu své 
školy zasloužili, musí také n co ud lat. 
Co to je, na to jsme se zeptali pana u ite-
le Karla Šimka, který má celý projekt na 
SPŠ Hronov na starosti.
   „Žáci se musí p ihlásit do výb rového 
grantového ízení. A ti, co usp jí, mohou 
uskute nit své projekty. V tšinou jsou 
to r zné sportovní, kulturní i vzd láva-
cí akce, na kterých žáci prezentují své 
zájmy. Víte, já jsem za tuto možnost vel-
mi rád. Naši žáci mají možnost skute n
ukázat, co v nich je. V tšinou slyšíme 
ná ky typu: „Kdybych m l možnost! Kdy-
bych m l peníze! Kdybych ...“ Tak a te

tu možnost žáci reáln  mají. Je to pro n
výzva a zárove  veliká zkušenost a odpo-
v dnost. Nau í se psát Žádost o grant. 
Pokud usp jí, vyzkouší si na vlastní k ži 
i organizaci akce, práci na reklam , spo-
lupráci s médii a samoz ejm  spolupráci s 
námi u iteli jako rovní s rovnými.“
   To jsou slova pana u itele a m  dovolte 
jen pop át žák m otev ené hlavy, spous-
tu nápad  a úsp ch. A jestli se jim prá-
ce da í, tak to budeme sledovat a Vám, 
našim tená m, doufám p ineseme další 
zprávy z projektu, který se na SPŠ Hro-
nov jmenuje „Cesta do žákovy duše aneb 
Co baví vás, mohlo by zaujmout i nás“    

Rejža

Hledají eského parnera
eského partnera pro spolupráci na projektu obnovy p írod-

ního divadla v zámecko-parkovém komplexu zámku Ksiaz 
ve Valb ichu hledá polská strana. Prvo adým cílem projektu 
je zachování kulturního d dictví polského a eského národa 
- mimo opravy rovn ž organizování polsko- eských setkání 
a kulturních po ad  nap . letní divadlo, kino pod hv zdami, 
koncerty, festivaly, tane ní vystoupení, vystoupení folklor-
ních soubor , výstavy apod. Akce se uskute ní v restaurova-
ném letním divadle v objektu zámecko-parkového komplexu 
na zámku Ksiaz ve Valb ichu. S ohledem na historii zámku 
Ksiaz, která je spojena s eskou historií a s eskými vládci, 
je zásadní realizace projektu s eským partnerem.
   Projekt je rozd len na dv ásti. V první - investi ní - 
etap  by m lo dojít k rekonstrukci ruin p írodního divadla, 
scény a v že v objektu zámecko-parkového komplexu na 
zámku Ksiaz ve Valb ichu. Investice bude spo ívat v obno-
v  stávající v že do t í podlaží, kde budou prostory sloužit 
jako zázemí scény. Ve v ži budou p ístupné sklady, sociální 
za ízení, šatny a konferen ní sál. Jevišt  a hledišt  budou 
zast ešeny. Projekt v investi ní ásti je p ipraven k realiza-
ci. Gmina Valb ich vlastní veškerou pot ebnou technickou a 
projektovou dokumentaci, rozhodnutí o podmínkách zástav-

by, rozhodnutí o podmínkách s ohledem na životním prost e-
dí, povolení od památkového ú adu.
   Ve druhé etap  - neinvesti ní - dojde k organizování pol-
sko- eských akcí pro ve ejnost. Hlavním kulturním pro-
gramem by m l být Polsko - eský filmový festival Miloše 
Formana a Polsko- eský festival d tské písn . Akce organi-
zované v lét  budou tvo it následná pokra ování d íve po á-
daných akcí Valb išským centrem kultury „Otev eného kina 
WaPFiN“. P ehlídky film  budou mít cyklický charakter, 
dále se p edpokládá p edstavení polských a eských kaba-
ret , festival divadel, ú ast eských hudebních soubor  p i
„Dnech Valb ichu“, který je organizován Valb išským cen-
trem kultury a festival folklorních soubor  z Polska a ech 
Polsko- eský festival d tské písn  bude sou ástí oslav Dn
d tí ve Valb ichu.
   Od eského partnera Gmina Valb ich o ekává ú ast p i
realizaci neinvesti ní - kulturní ásti, tj. spole ná organiza-
ce festival , spole ná ve ejná filmová p edstavení, divadel-
ní p edstavení apod. Realizace zám ru nepožaduje finan ní 
p ísp vek od eské strany - jako jeden ze základních bod
vyplývající z „Podmínek vedoucího partnera“. Více infor-
mací získáte na e-mail: lukasz.kowalski@um.walbrzych.pl

Návrat reportér
  V sobotu 16.2.2008 se v odpoledních hodinách zp t do eské republiky vrátil 
cestovatel, fotograf a zakladatel tiskové agentury MediaPro Adam Lelek z t ítý-
denní expedice do Brazílie, kde po izoval materiály pro cestopisný projekt Cestou 
necestou a unikátní vzd lávací projekt Planeta Zem  3000, v rámci kterých bude 
Brazílie p edstavena nejenom široké ve ejnosti, ale také student m a žák m st ed-
ních a základních škol po celé eské republice.
   Na této v po adí již druhé cest  do nejv tšího státu Jižní Ameriky, navštívil 
Adam Lelek proslulý karneval v Rio de Janeiru, nejv tší soustavu vodopád  na 
sv t  Foz do Iguacu a tropický ostrov Ilha de Santa Catarinha. V pr b hu týden-
ního pobytu v pulzující metropoli Rio de Janeiro navštívil nejenom známou sochu 
Ježíše Krista Vykupitele, Cukrovou homoli a pláž Copacabana, ale jako jednomu 
z mála noviná  se mu poda ilo nato it reportáž z chudinských tvrtí - tzv. favel, 
které jsou, díky své obrovské kriminalit , obávaným místem i pro samotné Bra-
zilce. Návšt vník favely m že být sv dkem nejen loupežného p epadení v pravé 
poledne, ale dokonce se m že stát ob tí ozbrojeného gangu.
   Na t ítýdenní cest  po Brazílii nafotil více než 2.000 fotografií a nato ili p i-
bližn  7 hodin video sekvencí. Veškeré tyto materiály budou v pr b hu následu-
jících m síc  zpracovávány týmem více než 30 odborník  a vznikne vzd lávací 
program s názvem Brazílie - Amazonka v rytmu samby. Ve ejnosti bude program 
p edstaven v rámci cestopisného projektu Cestou Necestou ve vybraných kultur-
ních za ízeních.

V NÁCHOD  BUDOU SCHVALOVAT ROZPO ET
ádné zasedání M stského zastupitelstva v Náchod  - plánované na  pond lí 25. úno-

ra od 15 hodin v M stském divadle Dr. ížka  (p ednáškový sál) - má na programu 
jednání jeden z hlavních  dokument  zasahujícího do všech oblastí života naší okresní  
metropole: Rozpo et na rok 2007. Zasedání obecních a m stských  zastupitelstva 
jsou ve ejná. Nácho ané jsou tak zváni k nahlédnutí  pod pokli ku „komunálního 

hrnce“. Zejména tady totiž platí, že co 
se  doma uva í, to se také doma konzu-
muje. Podle n kterých zpráv se  opozi ní 
proudy v náchodské komunální politice 
chystají na tvrdou  kritiku problémových 
kapitol navrhovaného rozpo tu. Zdá 
se, že  diskuze bude broušena kritikou, 
ost ena argumentací a cílena na  uzav e-
ní kompromisu, který nebude znamenat 
jednostranné zvýhodn ní  ur ité skupiny, 
lokality, sféry...
   Slovo demokracie znamená lidovláda. 
Platí to alespo  z  ásti? V pond lí je 

na prvním programu Dobrá tvr , druhý  
program nabídne Souboj vojev dc ... V 
pond lí je v Náchod   zasedání m stské-
ho zastupitelstva. Zda si na n m pustí  
„jedni ku“ i „dvojku“, t žko íci. Mož-
ná diskuzní názorový  kvas bude kombi-
nací obého. Sta í si po kat... V sále se  
topí, p ichystána jsou místa k sezení.
fotografie: jedno z minulých zasedání 
M stského  zastupitelstva v Náchod , na 
snímku m žete poznat  nap íklad MUDr. 
Ladislava Tichého, zastupitele hájícího  
barvy týmu SSD.

Chystali se na 
benzinku

Policisté dopadli v t chto dnech dva mladí-
ky z Náchodska ve v ku 15 a 16 let, kte í
ádili v Polici nad Metují a okolí. Gaune-
i zastrašovali své vrstevníky i dosp lé a 

jsou vyšet ováni pro trestné iny loupeže, 
vydírání, distribuci marihuany, pohlavního 
zneužívání a svád ní osoby mladší 15 let k 
pohlavnímu
styku za úplatu.
   Policie vyzývá všechny další p ípadné 
sv dky a poškozené, kte í se od prosince 
2007 do sou asnosti staly ob tí dvou mla-
dík  v Polici nad Metují a okolí, aby se p i-
hlásili na lince 158 nebo p ímo kriminální 
policii na ísle 974 534 701.



Uvažujete 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)

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

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

Nepla te víc 
než
musíte!

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

Zlato ze štafety do Náchoda
Sd luji radostnou zprávu, že na M R v atle-
tice v hale z Prahy ze Stromovky p ivezl Aleš 
Voborník zlatou medaily ze štafety junior  na 
4 x 200m. Dále se probojoval do fi nále doros-
tenc  na 400m, kde asem 50,73 sec. skon il 
t sn  za stupni vít z  na 4. míst .
   Obdobn  se vedlo i Marcele Vond ejcové na 
200m. Brala také bramborovou medaily asem 
25,78 sec . Ješt  byla sedmá na 60m za 7,98. 
Obdivuhodné je, že po operaci horních cest 
dýchacích, kterou prod lala p ed m sícem, se 
tak rychle vrátila mezi juniorskou elitu.
   Další zástupce z tréninkové skupiny Ji ího 
Vond ejce z Náchoda Miloš Cvejn se umístil 
na trati jak 1 500m asem 4 : 17,84 min , tak 
i na 3 000m asem 9 : 24,80 min. na vynikají-
cím 5. míst  a vytvo il si tak v obou p ípadech 
osobní rekordy. Byla to vynikající reprezentace 
Náchoda, zvlášt  když si uv domíme, že mož-
nost p ípravy na halovou sezónu v Náchod
není. Ji í Vond ejc - trenér

Brusli ka - závody pro nejmladší
Na náchodské závody v krasobruslení po ádané oddílem TJ Kraso 
Náchod se sjelo celkem 63 nejmladších krasobrusla ek a kraso-
brusla  z celých ech. V silné konkurenci se neztratilo ani 15 
domácích sout žících.
   V kategorii mladší ža ky získala st íbrnou medaili Kate i-
na Machová. V kategorii nejmladší žákyn  A zvít zila Karolína 
Andršová - Šonov, st íbro získala Kristýna emanová. V kategorii 
nová i B získala bronzovou p í ku Markéta Svobodová, tvrté 
místo pat ilo Ann  Dynterové, páté pak Michalu Matoulkovi. V 
kategorii mladší nová i B získala zlatou medaili Karolína Andr-
šová-Dobruška, st íbrnou Oresta Fedak. V kategorii p ípravka B 
získala tvrté místo Kate ina Smolíková. Ve vloženém závod  pro 
za ínají náchodské d ti získala v  kategorii p ípravka C zlatou 
medaili Rosa Carlino, st íbro pat ilo Michaele Žákové, bronz si 
odvezla Oluša Gajdošová.
   P íští týden budou cestovat náchodská d v ata na závody do 
Hradce Králové a potom ukon í sezónu závodem ve Dvo e Krá-
lové nad Labem.
   Pod kování pat í všem sponzor m, organizátor m, rozhod ím 
a rodi m. kp

KDYŽ SE VODA SM JE...
Je to jako velké zrcadlo, které p ijme a 
vrátí obraz vašeho t la, emocí, strachu i 
spokojenosti. Je to VODA. Nutný p edpo-
klad fyzické existence lov ka a v moder-
ní spole nosti i nov  objevený fenomén 
jeho harmonického rozvoje. Voda dokáže 
osv žit, lé it, probudit v lidech pozitivní 
emoce. Voda se dokáže usmívat. Nev íte?
D kaz snadno najdete na kurzech plavání 

rodi  s d tmi. V nich se s vodním pro-
st edím mohou seznámit i d ti mladší t í
let. Práv  v jejich p ípad  lze sledovat to, 
co moderní v da za íná nyní i empiricky 
dokazovat. Totiž fakt, že lidský tvore ek je 
v tom nejútlejším v ku p irozen  naklon n
vodnímu prost edí. Život vzešel z vody. Ta 
první molekula života se na souš vykutále-
la práv  z p ílivu prav kého mo e. Velmi 
malé d ti si pradávný oceán nosí kdesi v 
sob . Dokáží plavat i pod vodou bez zjev-
ných známek stresu. T ší je to. Díváte se 
na ty spokojené akvanauty a žasnete. Velké 
zrcadlo vrací obraz bezpe í a spokojenosti. 
Vidíte vodu, která se usmívá...
   Plavání rodi  s d tmi je moderním 
trendem, který se úsp šn  rozvíjí v ad
evropských zemí v etn  naší republiky. 
Setkat se
s ním m žete v rámci nabídky spole -
nosti NAJÁDA CENTRUM s.r.o., která 
v nedávné dob  získala do pronájmu ást
prostor v Dom  zdraví v Novém M st
nad Metují. Krom  kojeneckého plavání 
se v nabídce spole nosti NAJÁDA CENT-
RUM s.r.o. objevuje nap íklad i saunování, 
masáže atd..

fotografi e: z bazénu v Dom  zdraví 
Nové M sto nad Metují - Mirek Brát

Spole nost zabývající se fi nan ním poradenstvím p íjme

Obchodního referenta/ku
Požadujeme:

 SŠ vzd lání ekonomického sm ru
idi ský pr kaz sk. B aktivn

 znalost základu podvojného ú etnictví  znalost práce na PC
 schopnost a ochota u it se  komunikativní schopnosti

Nabízíme:
 stabilní práci v mladém kolektivu

 motivující platové ohodnocení  možnost školení a rozši ování
znalostí

Profesní životopis + foto zasílejte nejpozd ji do 25.3.2008
na adresu: CF servis Czech s.r.o., Zámecká 1845, 547 01 Náchod

nebo e-mailem na cfservis@cfservis.cz
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

ZA KRÁSAMI A TRADICEMI NAŠÍ ZEMĚ: VELIKONOCE NA DLASKOVĚ STATKU – SOBOTA 22.BŘEZNA 
2008

FESTIVAL FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ, VÝSTAVA CO SE VAŘILO NA VELKOU NOC, ŘEMESLNICKÝ TRH A 
TRADIČNÍ DOBOVÉ OBČERSTVENÍ.

VÝROBA VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ, PLETENÍ POMLÁZEK, ZDOBENÍ VAJÍČEK, DRÁTKOVÁNÍ A MNOHO 
JINÉHO. MŮŽETE SI VYZKOUŠET JAK JSTE ŠIKOVNÍ, A HOTOVÝ VÝROBEK SI ODNÉST NEBO SNÍST. SKVĚLÉ 

PRO RODINY S DĚTMI I BEZ NICH.
 CENA VČETNĚ DOPRAVY A VSTUPNÉHO: DOSPĚLÍ 390,-KČ, DĚTI A STUDENTI 370,-KČ A DŮCHODCI 380,-KČ.

****
NÁRODNÍ DIVADLO – BOŽENA NĚMCOVÁ: BABIČKA – NEDĚLE 27.DUBNA 2008 OD 19:00

NOVÁ ČINOHRA HRANÁ V NÁRODNÍM DIVADLE DLE STEJNOJMENNÉ PŘEDLOHY.
CENA: 750,- KČ SE VSTUPENKOU NA 1. BALKÓN A VČETNĚ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY . 

POZOR – UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JIŽ 27.2.2008.
****

VYUŽIJTE SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI A VÝHODOU DÍTĚTE POPŘÍPADĚ DOSPĚLÉ OSOBY ZDAR-
MA (OBVYKLE PLATÍ POUZE LETIŠTNÍ TAXY)

NAPŘÍKLAD CK AZUR REIZEN NABÍZÍ DÍTĚ POUZE ZA 1 KČ VČETNĚ POVINNÝCH PŘÍPLATKŮ (LETIŠTNÍ 
TAXY + PALIVO) V DESTINACÍCH TUNISKO A TABARKA.

DÁLE CK ČEDOK NABÍZÍ PRO SENIORY SLEVU AŽ 50% ZE ZÁKLADNÍ CENY – NEPROPÁSNĚTE TUTO NA-
BÍDKU, SLEVA PLATÍ DO 29.2.2008

V NABÍDCE MÁME ZÁJEZDY OD CK NECKERMANN (ŘECKO,TURECKO, BULHARSKO, MALLORCA) – CENY 
JSOU KONEČNÉ!!!!!!!!!!!!!

****
ZAJIŠŤUJEME VSTUPENKY NA KULTURNÍ,SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE PŘES PORTÁLY – TICKET 
ART, TICKET PRO, TICKETSTREAM, TICKETPORTÁL. NOVĚ JSME PRODEJCI VSTUPENEK DO SAZKA ARENY.

****
NAVŠTIVTE NÁS A RÁDI VÁM POMŮŽEME S VÝBĚREM VAŠÍ DOVOLENÉ. 

NÁSTUP  OD TRUTNOVA PŘES ÚPICI, RTYNI, Č. KOSTELEC, HRONOV, NÁCHOD, 
N. MĚSTO N. M., Č. SKALICI, JAROMĚŘ A PO TRASE DLE DOHODY.



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

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

SEZNÁMENÍ

* Rozvedený SŠ 47/179/73 hledá p ítelkyni z 
Náchodska. Záliby: hudba, sport, p íroda apod. 
TEL.: 603 711 210
* Svobodný 45/173 se zájmy o sport, p írodu,
kolo hledá partnerku p im eného v ku k vážné-
mu seznámení z Náchodska. tel. 607 976 484
* Muž 53/168 neku ák hledá p ítelkyni do 50 
let. Náchodsko. TEL.: 773 254 994

BYTY

* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod  - SUN, 
t etí patro, nová plastová okna, klidné bydlení. 
Cena 900 000,- K . Tel. 777 024 043
* Koupím byt 2+1 pop . 3+1 v Broumov  nebo 
v Polici nad Metují (okolí). Tel. . 724 869 259
* Prodám nadstandardní DB 3+1 celk. plocha 
77 m2 v Náchod , po komplet. rekonstrukci, zd -
né jádro, nové podlahy, nová kuchy , plastová 
okna. Cena 1.580.000 K . Tel. 776 291 456
* Prodáme byt 3+1 (52m2), OV, 1NP, v Oliv tín
u Broumova. IDEAL REALITY - 602 204 002
* Prodám družst. byt 3+1, Náchod, sídliš-
t  SUN. 72m2. Dobré dispozi ní ešení, velká 
kuchy , istý a udržovaný byt, po rekonstrukci, 
nová plastová okna se žaluziemi. Obklad a dlaž-
ba v koupeln , kuchy -dlažba. Koberec a PVC v 
ostatních místn., balkón, sklep, kuchy .linka. P í-
pojka tel., internet, kabelovka. Cena 1 100 000,- 
K  TEL: 776 139 680
* Pronajmu byt 3+1 Plhov, 3.patro, 75 m2, nová
okna, zatepleno, kauce, nájem 5000,-K  + inkaso. 
TEL.:777 606 801
* Vym ním byt 1+1 v Polici n.M. za 1+1 v 
Náchod , p íp. prodám a koupím. TEL.:731 897 
605
* Pronajmu byt 2+1 v RD v Novém M st  n.M. 
neku ák m bez zví at, nájem v .inkasa cca 6200,-
K , dále malou garsonku pro 1 osobu, neku ák,
nájem 2000,- + inkaso. TEL.: 723 080 392
* Pronajmu byt 1+1 a garsonieru v Hronov .
TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu byt 3+kk (80 m2) v centru Náchoda, 
I.patro, balkon, nov  rekonstruovaný. TEL.:583 
21 15 10 - RK NEVOLAT!!!
* Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v OV nebo se 
žádostí do OV. V Náchod  - platba hotov . Tel. 
604 437 128
* Od 1.3.2008 pronajmu p echodn  (na 2-3 
roky) byt v Náchod  - Plhov , nejlépe pro 2 osoby, 
cena 6000,-K  v etn  všech záloh. Kauce 6000,-
K . Jen vážnému zájemci. TEL.:776 321 927
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod , ihned volný, 
kauce nutná. TEL.:724 222 878
* Hledáme ke koupi byt 2+1,3+1 v Broumov ,
nejl. na sídlišti K inickém - Hotovost. Tel.:  777 
63 85 25
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v OV nebo se 
žádostí do OV, v Náchod , platba hotov , tel. 604 
437 128
* Pronajmu dlouhodob  byt - 1 místnost 32 m2,
v etn  koupelny a kk v Náchod  poblíž centra. 
Nájemné 5500,-K  v .inkasa. TEL.:608 90 30 70
* Sháním podnájem (i místnost v RD) v Nácho-
d  a okolí. Tel. 608 862 999
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  - St. M st , ih-
ned volný - kauce 10 000 K , nájem 5000,-K  + 
inkaso, tel. 723 083 404, 491 428 117
* Prodám byt 4+1, balkon, komora, sklep, nová 
okna, panelák v Novém M st  - Malecí. cena 
dohodou. Tel. 777 922 946
* Pronajmu od podzimu 2008 družstevní byt 
3+1 na Brance. Zd ný nadstandardní byt s 2 bal-
kony, za domem pozemek. Nov  zrekonstruova-
ný, nová kuchy  s my kou, z 90% vybaven, TV, 
internet. Rezervace parkování. Pouze solventní 
zájemce! Nejlépe pár. Nájem 4990,-K  + inkaso, 
kauce 30000,- Tel. 603 787 699.
* Pronajmu byt 3+1 v eské Skalici. Tel. 721 
273 467 pouze od 18.00 hod.
* Koupím byt 3+1 v Náchod  - Brance. Cena do 
1,2 mil. K . Volejte na tel. 606 107 161
* Koupíme byt 3+1 v OV blízko centra Nácho-
da. Tel. 737 13 45 84
* 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
* Pronajmu byt 4+1 s balkonem v centru Police 
nad Met. áste n  za ízený. Nájem 4100,- +inka-
so. Tel. 776 371 831
* Pronajmu byt 1+1 - u Nového M sta nad 
Metují, 65 m2, garáž, zahrádka, p íroda, volný 
ihned, tel. 602 13 42 13
* Prodám byt 3+1 v Náchod  - B loveské ul.
po zateplení a vým n  oken. Cena dohodou. Tel. 
603 556 007
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), plocha 
cca 100 m2, I. kat., poblíž centra v Náchod . Kom-
plet vybavený - možno i bez vybavení. Byt je po 
rekonstrukci: nová plastová okna, plynová topidla, 

kuchy ská linka, lino. 
Kabelovka, internet, tele-
fon, p da, sklep, dvorek. 
Volný ihned. Kauce. Tel. 
602 79 00 44
* Hledám spolunájem-
ce do bytu v Náchod .
Vhodn jší pro ženu. 
Podrobnosti vysv tlím.
Tel 777 200 452
* Prodám zrekonstru-
ovaný družstevní byt 
2+1 Náchod Plhov.
Podrobné info, foto a 
cena na http://bytplhov.
wz.cz//

* Pronajmu garzonku v Hronov . Tel. 608 66 77 30
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod  na B loves-
ké. TEL.:737 832 174
* Koupím byt v Hronov  nebo v okolí do 1 mil. 
Tel: 739 486 403
* Koupím byt 2+1 (3+1) v Náchod , nejlépe  
centrum. Tel: 605 212 203
* Koupím garsonku nebo 1+1 v Náchod  a blíz-
kém okolí. Tel. 724 657 525, d kuji za nabídky
* Dlouhodob  pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém M st  nad Metují. D m je zateplen s 
výtahem. P i nástupu kauce. Tel: 608 323 373.

NEMOVITOSTI

* Prodám rovinatý zatravn ný pozemek 2500 
m2 v Dobrušce, vhodný pro z ízení zahrady, cena 
250,-/m2. Jen p ímý zájemce. TEL.:774 891 943 
(po 17.hodin )
* Pronajmeme nebytové prostory (460m2) v 
Dolní Radechové, poblíž hlavní komunikace. 
IDEAL REALITY - 602 204 002
* Prodám v Polici nad Metují RD 2+1, pod-
sklepený, s garáží, nové ÚT, možnost p dní
vestavby. Menší zahrádka, nedaleko centra. Cena 
880.000 K . Tel. 608 245 634
* Prodám pozemek pro výstavbu RD (1.000-
1.200m2) v Sendraži u Nového M sta n/Metují, 
220,-K /m2.Voda a elektro na poz. Tel. . 491 472 
638-po 19.hod.
* Prodám ve Velkém D eví i v tší poloroube-
nou chalupu s udržovanou, oplocenou zahradou 
750 m2. TEL.: 608 245 634
* Koupím d m k rodinnému bydlení nebo k 
rekreaci na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Pronajmu v Náchod  za soudem garáž. Vhod-
ná i jako sklad, ihned volná. Tel. 608 245 634
* Pronájem rodinného domu na solární ener-
gii poblíž nám stí v Dobrušce. Cena: 18 000,-K /
m s. Tel. 774 311 404
* Prodejna se skladem v erveném Kostelci do 
pronájmu. Cena: 9000,-K  + služby. Tel. 777 
602 884
* Pronajmu nebyt.prostory cca 13,5 m2 v Brou-
mov  pod nám stím (frekventovaná ulice) vhodný 
jako prodejna, kancelá  apod. TEL.: 491 521 033
* Sháníme rodinný d m v erv. Kostelci, Hro-
nov , Zbe níku do 1,5 mil K . TEL.:608 883 012
* Pronajmu v tší garáž v Náchod , Za P á-
delnou (pod sídlišt m Branka) pro 1-4 os. nebo 
dodávk. auta - cca 11.9x7,6 m (možno i jednotli-
v ), vstup 2x el.vrata. Možnost + vytáp ní a soci-
ální za ízení. Nájemné za celek 4000,-K . TEL.: 
608 90 30 70
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od 
Náchoda, menší opravy nevadí. TEL.:608 245 
634
* Nabízím RD 10 km od NÁ - . ermná. Šest
místností, garáž, 2x balkón, ve .vod., kanal., ÚT 
na el.energii i na TP. Cena: 3,120 tis.K . Tel.: 603 
515 395
* Na prodej - zahrada o vým e 580 m2 v NÁ 
„NA BRANCE“. Celý pozemek je oplocený, les 
100 m, zavedená m st. voda. Lze výst.zahr. dom-
ku. Cena: 140.000,-- K . Tel.: 603 512 674
* Prodám zahradu o vým e 597 m2 v Náchod
(zahr.kolonie). Ve .vod, 230/400V, k lna na ná a-
dí. Možnost výst. zahr. domku. Cena: 170.000,-- 
K . Tel.: 604 612 264

* Nabídn te ke koupi býv. zem. stavení, d m
nebo chalupu na Broumovsku do 1,3mil., tel.: 
608 667 734
* Pronajmu nebytové prostory v blízkosti cen-
tra 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
* Pronajmu velkoplošnou kancelá  s možností 
rozd lení, 120 m2, vlastní kuchy ka a soc. za ízení 
se sprchou. Náchod, nám stí. Tel. 776 622 776
* Koupím pro pot eby svého bydlení samost. 
stojící RD v Náchod , na kl. míst  se zahr., v 
dobrém technickém stavu, nebo pozemek pro 
stavbu RD v Náchod  tel. 728 471 543, 
* Koupím stavební pozemek v Náchod  a blíz-
kém okolí na rozparcelování, inž. sít  v dosahu. 
Tel.: 608 88 30 14
* Koupím zahradu v Náchod . Tel. 608 365 
036

PRODEJ

* DVD Daewoo - ZÁZNAM. Prodám DVD s 
nahráváním na, DVD R a RW. P ehrávání DVD 
R, DVD RW, CD, CD R, CD, RW, MP3, SVCD, 
VCD, 2 SCART, cCINCH, S video. Tel. 777 200 
452
* P azká e d tské prodám, bílé, velikost 4 - 
6 rok , erné, velikost na 6 - 9 rok . Tel. 777 
200 452
* Prodám vykrmeného vep e ve váze cca 
120 kg, cena dohodou. TEL.:491 424 754, 
723 017 171
* Prodám zánovní okenní k ídla zdvojená do 
rámu 120x120 cm - 6 ks, povrch.úprava - over-
sol bílý, kli ky mosaz, mezi skly jsou žaluzie, 
cena dohodou, odvoz možný. TEL.: 607 802 501
* Prodám za 500,- rohovou seda ku 5 díl  + 
2 k esla, barva hn dá. Stá í 10 let, zachovalá. 
TEL.: 603 938 245
* Prodám skleník, levn . TEL.: 491 581 083 - 
volejte ve er

* Prodám 6 palet POROTHERM 44 P+D v 
neporušeném obalu, 63 K /kus. Tel. 602 28 15 
00, 777 296 589
* Prodám sporák s troubou na pevná paliva z
50-tých let., levý vývod, regulace teploty, dobrý 
stav. Dohoda. TEL.: 721 003 989
* 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

KOUP

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 sehnání vyso-
kozdvižného vozíku DESTA v jakémkoliv 
techn.stavu nebo na náhr.díly. TEL.:777 154 614

R ZNÉ

* Hledám fi rmu na opravu fasády. Tel. 777 200 
452
* Nabízím hlídání d tí 2-10 let od PÁ do NE v 
Náchod  a okolí, studentka 3. ro . SPgŠ. Volejte 
606 636 602
* Pronajmu nebytové prostory 75 m2 v erve-
ném Kostelci - Lhot . Vhodné pro podnikání, 
obchod, kancelá . Volné od 1.4.2008. Tel. 491 
462 560
* Angli tina, Špan lština - soukr. výuka v 
Náchod . Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 737 
877 468
* Hledám u itele/lku nebo studenta/tku 
Náchod a okolí na dou ování matematiky ZŠ 
6. - 7.ro ník pro syna. ZN.P ivýd lek. zájemce 
volejte 723 039 241
* Kdo daruje d tskému elektrokroužku staré 
reproduktory, staré TV, rádia apod. na sou ást-
ky. TEL.: 775 216 791
* Nabízíme volné kapacity na servis po íta-

a správu po íta ových sítí v okrese Náchod. 
Nabízíme kvalitu, rychlost a spolehlivost, vše 
prov eno 16-ti letou praxí. sluzbyvt@email.cz, 
tel.: 777 040 467
* Studenti pozor! Hledáme n kolik šikovných 
student  pro provád ní anketních pr zkum
na téma zdraví. Možnost až 100 K /hodinu. Tel. 
605 505 691, p. Zdvihal
* Vyklidím Vaši p du a za staré v ci dob e
zaplatím. Tel. 776 139 418, 777 005 139

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* D chodce hledá p ivýd lek nebo áste ný
úvazek manual. charakteru nejrad ji ve sportov-
ních, kulturních a rekrea ních za ízení i ostrahu 
atd. Tel. 739 734 319
* P ivýd lek po celý rok 4-15.000,-K , po doho-
d  lze pracovat i na H . TEL.:603 731 609, www.
novaprace.com

AUTO - MOTO

* Prodám 4 ks nových ALU ráfk  zn. 
COM4WHEELS rozm r  7Jx15H2ET37 
4x100 s letními pneu MABOR SPORT-JET roz-
m r  205/50 R15 86V. Cena 10.500 K . Tel. 608 
949 968
* Prodám Wartburg 1,3, r.v. 91, najeto 120.000 
km, STK + emise 6/2009, t.za ., nové brzdy, 
rozvody, AKU 2 roky. Bílá barva, spolehlivý a 
udržovaný v z vhodný pro „fandu“. Drobné vady 
laku + náhr. díly. Cena dohodou. Tel. 723 904 014 
po 17. hod.
* Fiat Tempra, prodám, obsah 1600, erný,
cena 9.000,- K . Tel. 777 200 452
* Autozahrádka na Š 1203, prodám, ty -ramen-
ná, možnost rozší ení ramen, zinkovaná. Tel. 777 
200 452
* Prodám MAZDA 626 - 2.0 D, r.v. 86, okna v 
ele., tažné za ., po vým n  plechu. STK do 4/08, 
cena 8 tis.K . TEL.: 602 470 758
* Prodám letní a zimní pneu na VAZ. Tel. 603 
71 98 90
* Prodám AUDI 80 2.0, r.v.91, barva modrá, kli-
matizace, posilova ízení, záv s, drobné kosmet.
vady, letní a zimní pneu, STK do r.2010, cena 35 
tis.K  - rychlé jednání - sleva. TEL.: 774 524 333
* Prodám Felicii Combi r.97, Výbava: letní + 

Nebankovní půjčky
pro zaměstnance, 

pro matky na MD, důchodce

BEZ POPLATKU!
Tel. 608 434 885

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   

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      

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Komenského 29, N.M sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 724 869 259

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

Rodinný dům v České Skalici
Podsklepený dům (4+1) v původním stavu na 
pěkném a klidném místě. Kanalizace-veřejná, 
topení-plynové,voda-veřejná.
Pozemek: 1.076m2   Cena: 2.500.000,-Kč

Rodinný dům v Dobřanech
RD s možností dvoug. užívání (2 vchody). V r. 2000 
provedena část. rekonstr. (elektro). Voda-veřejná, 
topení-akum. + TP, kan. - žumpa.
Pozemek: 327m2         Cena: 860.000,-Kč

Roubená chalupa ve Sněžném v Orl.horách
Chalupa (3+kk) po část. rekonstrukci (nové 
podlahy, rozvody, elektro, voda...). Voda veřejná, 
kanalizace-čistička, topení-kombinované.
Pozemek: 629m2      Cena: 1.350.000,-Kč

zimní pneumatiky, tažné za ízení, rádio, st ešní
okýnko. Perfektní stav. Cena 57 000. P i rychlém 
jednání sleva. Tel.: 774 454 852

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Prodám št ata Yorkšíra - o kovaná, od er-
vená, odb r ihned. TEL.: 491 424 228, 775 701 
302
* ivava krátkosrstá i dlouhosrstá, nádherná 
št átka na mazlí ka hodným lidem. TEL.: 603 
206 743, 491 426 680

Přijmeme prodavačku 
pro prodejnu 

EXE v Náchodě.
tel. 777 606 802        

KUŘICE
ve stáří 13 týdnů, 
červené
ČERVENÝ KOSTELEC
Chovatelské potřeby
prodej 20. března
tel. 491 461 414, mobil 774 197 388

Provádíme práce
 klempířské 
 tesařské 
 pokrývačské 
 kompletní 

   realizace střech
    

TEL.: 603 387 386

Firma Jan Kočnar silniční 
práce Náchod přijme

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
s ř.p. C + E nebo C a s platným 

profesním průkazem

TEL.: 604 203 001      



NA0399           zdarma: 800 100 446

Zahrada a chatka – Malé Svato ovice
Zahradní chata se zahradou v klidné ásti 
m sta Malé Svato ovice. Na pozemku je krás-
né malé jezírko. Zavedena voda a elekt ina. 

cena: 390 000 K

NA0254            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

NA0305           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

NA0348            zdarma: 800 100 446

Byt 3+kk, ervený Kostelec
Prodej 1/3 bytového domu o 4 bytových 
jednotkách v . podílu na pozemcích a spol. 
prostorách. Zahrada s posezením.

Cena: 1 150 000 K

NA0237           zdarma: 800 100 446

Byt 1+1 Malé Svato ovice
Byt v novostavb  v Malých Svato ovicích,
OV, CP 49,62 m2 + sklep 10 m2, áste n
vybaven.

Cena: 952 704 K

NA0269            zdarma: 800 100 446

RD Hronov - Rokytník
adový RD 5+1 v dobrém technickém stavu. 

Garáž, dílna, kotelna, zahrada 450 m2.

Cena: 1 890 000 K

NA0420            zdarma: 800 100 446

Byt 1+1 v OV Police nad Metují
Byt 1+1 v novostavb  v OV, CP 51 m2 + plo-
cha sklepa cc 10 m2. Byt áste n  vybaven, 
vlastní parkovišt . P edání v b eznu 2009.

Cena: 27 300 K /m²2

NA0380            zdarma: 800 100 446

Byt OV 1+kk, Náchod – Duhovka
Poslední byt 1+kk a 2+kk v novostavb
v Náchod  v OV. K p edání v 11/2008.

Cena: info v RK 

NA0442           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

NA0313            zdarma: 800 100 446

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

Cena: 3 720 000 K

DK0565            zdarma: 800 100 446

Zem d lská usedlost Ho i ky-Nový Dv r
Zem. usedlost v obci Ho i ky - Nový Dv r, 
stodola a zahrada o vým e 1680m2. CP 
2626m2, ZP 946m2.

Cena: 1 790 000 K

DK0603            zdarma: 800 100 446

M stský d m Nové M sto nad Metují
Prodej poloviny m stského domu v Novém 
M st  n. Met. na Husov  nám stí. Prostory 
pro podnikání, v  1. NP bydlení. CP 356m2.

Cena: 3 150 000 K

NA HORY?NA HORY?
NA TENIS!NA TENIS!
Přetlaková Přetlaková 

tenisová halatenisová hala

Náchod 
- Běloves

www.tenis.redir.cz         

Hledáme další Hledáme další 
nemovitosti pro naše nemovitosti pro naše 

klienty. klienty. 
Nabídněte...Nabídněte...



Zahradnictví Petránek 
nabízí

prořezání a kácení ovocných stromů
výsadba ovocných a okrasných stromků
terénní úpravy zahrad
stříhání živých plotů
a další zahradnické a terénní práce

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

PRONAJMU PRONAJMU 
PROSTORPROSTOR

v zavedeném salonu
v NÁCHODĚ naproti Kinu Vesmír.

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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

Urgentní příjem s kvalitními 
lůžky z České Skalice

   Zástupci spole nosti PROMA REHA, 
s.r.o. eská Skalice se zú astnili slav-
nostního otev ení nového pavilonu 
EMERGENCY FN Hradec Králové. 
Ten vybavili polohovacími l žky v etn
no ních stolk , lehátky a p íslušenstvím. 
Slavnostnímu aktu p ihlíželo n kolik 
desítek host , mnoho noviná  a televiz-
ních štáb .  „V pavilonu za tvrt miliardy 
korun se soust edí akutní prvotní pé e
o všechny pacienty, kte í pot ebují oka-
mžitou lé bu, od drobných poran ní až 
po t žce zran né p i autonehod . Tento 
areál je takovou vstupní branou, kte-
rou pacient musí projít,“ prozradila Ing. 
Terezia Vitáková, vedoucí MTZ Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. 

Ředitel Fakultní nemocnice 
Hradec Králové MUDr. Leoš 
Heger společně s jednatelem 
společnosti PROMA REHA, 
s.r.o. Radkem Jakubským při 
prohlídce lůžek.  

Lůžka společnosti PROMA 
REHA, s.r.o. pro urgentní pří-
jem  zde měla řadu obdivova-
telů.   

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

7990,-

29992999,-,-

POUZE OMEZENÉ MNOŽSTVÍPOUZE OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

NOVĚ OD BŘEZNA

 Tělové anticelulitidní 
    zábaly

 Detoxikační ošetření těla

DÁLE NABÍZÍME

 Masáže
 Antistresová masáž hlavy

  „CHAMPI“
 Estetické formování 

    postavy
 Opalování v soláriu 

    Ergoline

Náchod - Babí 243

Těší se na Vás
Hana Čermáková

728 547 283

Strojírna CITA s.r.o.,
v Hronově

výrobce modelářských 
benzinových motorů

přijme

se znalostí anglického 
jazyka

Kontakt: p. Petr Cita
777 596 449    

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNICI

www.beloves.wz.czwww.beloves.wz.cz
   Historii Bělovse téměř v úplném znění obsahu knih Antonína Samka 
„Vzpomínky na Běloves“, „Běloveské události roku 1945 očima svědků“ a 
„Ještě něco z běloveské historie“ a také volně navazující knihu „Ve víru hud-
by a tance“ najdete na změněné internetové adrese www.beloves.wz.cz.
   Mimo to bylo zpracováno téměř 1500 fotografiíí z výstav Stará bělo-
ves, Běloveské události roku 1945 a Běloveské proměny s krátkým 
doprovodným textem na CD nosičích, které jsou pro zájemce k dis-
pozici u autora.                                                                                 kp        



ST STEEL CZ, s.r.o.
provozovna Hronov-Zbe ník p ijme do dvousm nného provozu:

SVÁ E E metodou MIG/MAG
 nástup možný ihned

Nabízíme
 plat od 120,-K /hod  práci v dynamicky se rozvíjející spo-

le nosti

Požadujeme
 pracovitost  spolehlivost  plné nasazení

kontakt: Petr Smetana, mobil 737252794 , E-mail: hronov@ststeelcz.cz

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

NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, 

DOMKY
na pozemní digitální vysílání 

profi digitální sestavy pro terestrální a 
satelitní p íjem do STA (technologie 
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), pro-
jekty, rekonstrukce stávajících systém ,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
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

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 4+1 s nebyt. prostorem a zd nou prostornou k lnou v okrajové ásti ............2.350 000,-K
Náchod -  nadstandard. byt 3+1 v os. vl. v zatepleném dom , ul. B loveská, nová okna.. ...1.500 000,-K
Náchod - Kramolna - udržovaný RD 4+1+jídelna s garáží a zahradou, plyn. topení... ......2.550 000,-K
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 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 r+ekreaci... .....1.700 000,-K
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 - prodej nových byt  3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zd ném dom , pl. 81,53m2. .... .INFO V RK
Bezd kov n/Met. - družst. byt 3+1 s balkónem ve zd ném dom , podl. pl. 72,69m2.... ......... .900 000,-K
Náchod - Kašparák - p kná d ev ná chatka v zahrádká ské kolonii na vl. pozemku.. ............ .330 000,-K
Náchod - B loves - zajímavý pozemek na klidném míst  jako p edur ený k výstavb  nebo realizaci 
investi ního zám ru, vým ra 7 662m2, voda a elekt ina v dosahu.......... ...................................INFO  v RK
Deštné v Orl. h. - Jedlová -zajímavý pozemek se staveb.parcelou a rybní kem,6 457m2. ..... .600 000,-K
Broumovsko -pozemky ur ené k zastav ní a ost.pozemky o r zných vým rách a lokalitách. ...Info v RK

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Poděbradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

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.

Náchod, echova ul. (vedle Elektro In)

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

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   

M sto Náchod pronajme:
Bytovou jednotku v dom .p. 275, Barto ova ul. - volný byt .15, vel. 2+kk ve 4. podlaží o 
vým e 49,6 m2
P id lení bytu do nájmu bude uskute n no uzav ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 m síc
se závazkem platnost smlouvy opakovan  prodlužovat, jestliže nájemce bude ádn  plnit své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :
Byt . 15/275  - min. výše nájemného 58,- K /m2, Uzav ení depozitní smlouvy na 70.000,- K

Do výb rového ízení se m že p ihlásit zájemce, který spl uje všechny následující 
podmínky:
a) nesmí být vlastníkem i spoluvlastníkem nemovitosti ur ené k bydlení, pokud tento spo-
luvlastnický podíl zabezpe uje bydlení v samostatném byt
b) v posledních 24 m sících nem l dluhy po splatnosti v i M stu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( nap .SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v p estupkovém ízení
e) doloží schopnost dlouhodob  platit nájemné z vlastních p íjm  nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypov zen nájem bytu na základ  d vod  uvedených v $ 711 odst.2 s 
výjimkou písm.
e) ob anského zákoníku v platném zn ní (platí i pro výpov di z nájmu z t chto d vod  podle 
p edchozího zn ní ob anského zákoníku)
g) výb rového ízení se nemohou zú astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu 
m sta p enechali byt do podnájmu, nebo ti, kte í v takovém byt  neoprávn n  bydleli.

Spln ní podmínek osv d ují zájemci estným prohlášením.
Nabídky se p edkládají samostatn  v uzav ené obálce v levém horním rohu ozna ené nápisem :
Výb rové ízení - byt 275/15 - neotvírat adresovat na M Ú Náchod, odbor správy majetku, byto-
vé odd lení.
Uzáv rka p ihlášek : 14.03.2008 do 13,00 hod.
Informace tel. 491 405 247 , pan Jaroslav Bidlo

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokarton  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové sm si  omítky Terranova  desky d evošt pkové a cetris 
 okna Velux  dve e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokarton

B loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

Mist i z Náchodska
I p es nep íznivé po así se organizátor m
poda ilo v okolí sjezdovky na Lipenské 
p ehrad  uspo ádat Mistrovství R v zim-
ním triatlonu. V ženách se systémem start 
cíl prosadila loni st íbrná Šárka Grab-
müllerová, která zvít zila p ed Kate inou
Loubkovou a Simonou Koš ovou. Mis-
trem R v elitní mužské kategorii se stal 
Tomáš Doležal z náchodského AxitDoldy, 
který se do vedení dostal v úvodu druhé 
discipliny - horského kola a sv j náskok 
postupn  zvyšoval až na kone ných 1,5 
minuty. St íbrný skon il lo ský vít z
Pavel Jindra, bronz si stejn  jako loni 
odvezl Ji í Žák. LM

Za ínající recitáto i na 
ZŠ Komenského Náchod

Ve st edu 13. února se uskute nilo 
školní kolo recita ní sout že pro žáky 
2.-5. t íd. Ze základních kol, která se 
uskute nila ve všech t ídách a zú ast-
nilo se jich 300 žák , postoupili vždy 
3 nejlepší recitáto i. Odborná porota, 
složená z pedagog  školy, vybrala do 
okresního kola v kat. 2.-3. t íd Kate i-
nu Jakušovou a Matyáše íhu, v kat. 
4.-5. t íd Františka Havla a Natálii 
Poplovou. Všem ty em p ejeme hod-
n  úsp ch  v okresním kole.

Ji ina Poznarová

ECHO V KUCHYNI

KU ECÍ K IDÉLKA
V ZELENINOVÉM RIZOTU
 Nahrubo nakrájíme velikou cibuli, ín-

ské zelí, velkou ervenou papriku, asi 
osm stroužk esneku. Vše vložíme do 
peká ku,
podlijeme trochou vody a nakonec p i-
dáme osolená, pep em a mletou sladkou 
paprikou oko en ná ku ecí k idélka. 
Dáme do rozeh áté trouby a pe eme....
   V osolené vod  uva íme dva varné sá -
ky dlouhozrnné rýže. Dozlatova upe ená 
k idélka vyndáme z peká ku. Do zeleni-
nové sm si vmícháme rýži, spolu s pásky 
másla. Nakonec vše posypeme nastrouha-
ným tvrdým sýrem, k idélka poklademe 
zp t do peká ku a vložíme do chladnoucí 
trouby.

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

LOUTKÁ I
S TRADICÍ

Již od roku 1926 funguje ve Smi i-
cích soubor loutkového divadla. Je 
tak nejstarším kulturním spolkem v 
tomto sídle. Za dobu své existence 
má na kont  již p es 1000 r zných 
her v etn  ocen ní ze zahrani í, 
nap íklad z Itálie. (r)

Raketa na RICOCHET váží 12 deka...
A kolik vážíte Vy?
nejlepší spalova  tuku = raketové sporty
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis

Házenká ská hala - Hamra, Náchod
Mediálním partnerem Squash centra jsou 
noviny Echo    

uvádí v m síci B EZNU 2008

M STSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ÍŽKA V NÁCHOD

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 Ned le 2. 3. v 15.00 hodin
O CHYTRÉ PRINCEZN
Divadelní agentura Praha 
Vstupné: 50, 40, 30, 20 K  P edprodej od 13. 2.

tvrtek 6. 3. v 19.00 hodin
ZA ÍM DO INDIE?
Dia show D. Jiráska a A. Polákové
P ednáškový sál m stského divadla Vstupné: 50 K , P edprodej od 14. 2.

 Pond lí 10. 3. v 19.00 hodin
A. DUMAS, J.-P. SATRE: KEAN
Divadlo Pod Palmovkou, P edstavení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 250, 230, 210, 190 K  SLEVA, P edprodej od 20.2.

 St eda 12. 3. v 19.00 hodin
LITERÁRN  HUDEBNÍ VE ER
Vývoj m stské samosprávy v Náchod .  Malý sál m stského divadla
Vstupné: 40 K  P edprodej od 20. 2.

tvrtek 13. 3. v 19.00 hodin
M. Twain: Vdovou proti své v li
STUDIO YPSILON

Hrají: J. Lábus, M. Dejdar, P. Vacek, J. Jirá , J. P eu il, J. Synková a další
Vstupné: 250, 230, 210, 190 K  P edprodej od 13. 2.

 Úterý 18. 3. v 19.00 hodin
BESÍDKA 2008 DIVADLO SKLEP
Vstupné: 250, 230, 210, 190 K  P edprodej od 21. 2.

 St eda 19. 3. v 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Sólistka: Michiyo Keiko (soprán), dirigent: František Vajnar
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 200, 180, 160, 140 K  SLEVA, P edprodej od 25. 2.

tvrtek  20. 3. v 19.00 hodin
JAROMÍR NOHAVICA
Koncert k novému CD Ikarus
Vstupné: 290, 270, 250, 230 K , P edprodej od 27. 2.

 St eda 26. 3. v 19.00 hodin
Michal Hr za
BÍLÁ VELRYBA TOUR 2008
P edkapela Photolab, Koncert na stání
Vstupné: 170 K  v p edprodeji, 200 K  na míst , P edprodej od 3. 3.

 P EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod , otevírací doba: pond lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, 
sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  ozna ené  programy  pro  držitele  pr kaz  M Ú v Náchod ,  ZTP a ZTP/P. Pr kazy na vyzvání p edložte p i kontrole vstupenek.  
Vozí ká i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.    

Prodejna svítidel - Eglo
Exotické rostliny větších rozměrů         

INTERIÉROVÉ DOPLŇKYINTERIÉROVÉ DOPLŇKY
 Prodejna NÁCHOD, Na Hamrech (Řemeslnické centrum)
 po - pátek 9 - 17 hodin, so 8.30 - 11 hodin

 JARNÍ A VELIKONOČNÍ 
 KOLEKCE INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

„U Andílka“

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabÌdka sluûeb 
p¯i spr·vÏ vaöeho bytovÈho 

fondu
 nabÌdka zkuöenostÌ 

   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

   ProökolÌme samospr·vy vaöich dom˘ v 
oblasti aktu·lnÌch pr·vnÌch norem, kterÈ 
se t˝kajÌ spr·vy a ˙drûby spoleËnÈho by-
tovÈho fondu. Poskytneme v·m jasnÈ a 
srozumitelnÈ interpretace z·kon˘ a jejich 
novelizacÌ. V p¯ÌpadÏ ËlenstvÌ v druûstvu 
v·m kromÏ informaËnÌho servisu posky-
tneme i Ñ˙vÏrov˝ servisì: poskytneme 
p˘jËku na opravu, rekonstrukci atd. VY bu-
dete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

Babi, ješt  tu, jak neúplatný Evžen volil prezidenta.

VÝSTAVA VÝSTAVA 
Sbor dobrovolných hasičů z obce 

Vrchoviny pořádá ve dnech 

15. a 16.března 2008 
v místním Pohostinství

„U ŠKALDŮ“ 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU. 

V sobotu 15.3. v čase od 10 do 18 hodin, 
v neděli 16.3. od 9 do 17 hodin, můžete 
výstavu vidět, ale také si některé výrobky 

zakoupit. Navíc v sobotu v 10 hodin 
a v neděli ve 14 hodin Vás jistě mile překvapí 

a pobaví malé děti svým vystoupením....
No a Velikonoční pokoukání bude zakonče-
no v neděli v 17 hodin bohatou tombolou... 

Srdečně zvou Hasiči z Vrchovin    




