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JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

       NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

� Dívky z FC Hradec Králové zazá�ily a zabodovaly na chlapeckém turnaji ve 
Rtyni v Podkrkonoší a obhájily 2.místo. Hostující dívky: Veronika Dvorská(Brou-
mov), Dita Poláková (Hronov), Pavlína Vítková (Nové M�sto n. Metují)

� Celý �eský shorttrack závodil v Náchod�...�t�te na stran� 4    

TJ SPŠS NÁCHOD POŘÁDÁ NÁBOR MLADÝCH SPORTOVCŮ OD PĚTI LET

BASKETBALLBASKETBALL
Kdy: pondělí 16.15 - 17.30, pátek  15.30 - 17.00

Kde: SPŠ stavební, Pražská 931, Náchod

Kontakt:
Vladimír Trojan 739 318 983, email: vl.trojan@centrum.cz
nebo Pavel Prouza  608 66 77 32

DEJTE JIM DOMOV
   Obracíme se na Vás o pomoc s hle-
dáním domova pro pejsky, kte�í jsou 
umíst�ni v záchytných kotcích  MP 
v Polici nad Metují. Benovi a Dano-
vi hledáme domov již od podzimu, a 
p�estože stále dáváme inzeráty do An-
nonce, Bazoše, na Hafíky, na web �a-
sopisu M�j pes a dokonce pejsci mají i 
své webovky, tak zatím se nám pro n� 
nepoda�ilo najít domov.
Ben - v�tší �erný pes, k�íženec border 
kolie. Je mladý, temperamentní, po-
t�ebuje hodn� pohybu, byl by vhodný 
k domku se zahradou i na Agility.
Dan - menší pejsek, k�íženec labrado-
ra, miluje spole�nost a není agresivní.
Džudy - menší fenka, lovecké pleme-
no, je zde krátkou dobu - je poslušná, 
p�ítulná a stálevyhlíží své pání�ky, 
kterým se asi zab�hla.
Pokud bude mít n�kdo o n�kterého z 
pejsk� zájem, obra�te se prosím p�í-
mo na M�stskou policii v Polici nad 
Metují, tel. 491 541 115, 602 117 156, 
pop�. na tel. ošet�ovatelky pejsk� 777 
689 035.     
                                  Milena Št�pánková                

   Stavba dálnice D11 k Hradci Králové by 
se mohla podle nejoptimisti�t�jších odha-
d� rozb�hnout už na konci letošního roku. 
Zahájení samotné stavby zatím brzdí spor 
o pozemky. Ten by se mohl vy�ešit v prv-
ní polovin� letošního roku: stát nyní jedná 
s majitelkou pot�ebných pozemk� o doho-
dách, které by m�ly problém odblokovat. 
Po získání pot�ebných pozemk� by od �íjna 
mohl za�ít na trase archeologický pr�zkum.
   „T�ší mne, že se vloni poda�ilo jednání 
o tomto problému dálnice D11 znovu roz-
pohybovat. Proto jsem vloni v lét� požádal 
ministra dopravy o jmenování vládního 
zmocn�nce pro dálnici D11. Proto jsem také 
svolal lo�skou konferenci k D11 a inicioval 
jsem obnovení kontrolních dní k dálnici. 
Tyto aktivity nyní p�inášejí své výsledky. 
Odblokování tohoto problému za�íná mít 
reálnou formu a konkrétní termíny pln�ní.
Oce�uji p�ístup obou stran sporu, tedy majitel-
ky pozemk� i �eské vlády: do tak reálné podo-
by se �ešení tohoto problému nikdy nedostalo. 
V��ím, že do �ervna se tento problém vy�eší 
podobn� jako práv� p�ed rokem problém s do-
stavbou obchvatu �eské Skalice a stát pot�eb-
né pozemky letos kone�n� získá,“ �ekl hejtman 
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.     r

Stavba dálnice 
k Hradci

do konce roku

 TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
PRA�KY MY�KY SPORÁKY
  VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

Sleva 
Sleva 

až 33 %až 33 %

AKCE AKCE 

NA NA 
OLEJOVÉ A BEZOLEJOVÉ OLEJOVÉ A BEZOLEJOVÉ 

KOMPRESORYKOMPRESORY

DANDAN



TALÍ� VE 
ZNAMENÍ RYB

   Lidé narození ve znamení Ryb (20. 2. - 20. 3.) dokážou vystihnout i oblíbené pokrmy 
svých nejbližších p�átel, což z nich �iní nedostižné hostitele a hostitelky. Ke zmín�nému
talentu se pojí i jejich smysl pro krásu a harmonii i vnímavost pro hudbu. Snad v žádném 
znamení se nenarodilo tolik význa�ných hudebník�, skladatel� a interpret�. Jmenujme
alespo� Bed�icha Smetanu a Emu Destinovou, ale i jiné velikány ze sv�ta hudby - Cho-
pina, Rossiniho �i Carusa. Z t�chto n�kolika jmen se gastronomie výrazn� dotýká t�eba 
italský skladatel Gioacchino Rossini, autor opery Lazebník sevillský. Ve své dob� se o 
n�m �íkalo, že rad�ji va�í než komponuje.
  Mnoho specialit nese jeho jméno proto, že je vymyslel, vyzkoušel a zapsal. Pod názvem 
Sví�ková 	 la Rossini si p�edstavte mísu se sví�kovými �ezy, obloženými dušenými hu-
sími játry. Po obvodu jsou rozestav�ny máslové pašti�ky pln�né p�nou z husích jater a 
máslem napité mladé žampiony. Pokrm se podával s bramborovým sou
 é a lanýžovou 
omá�kou. Po italském p�vci Enrico Carusovi byla zase pojmenována úprava ztracených
vajec na telecí a ra�í fáši, p�elitá omá�kou z rak�. Nyní si však u nás tuto pochoutku ne-
m�žeme dop�át, protože rak je vzácný a chrán�ný zákonem. Dnešní pokrm, jako stvo�ený 
pro zimní m�síce, jsme tedy pro �tená�e rad�ji p�ipravili z místních a dostupných surovin.
Ku�e na kysaném zelí se sušenými h�íbky 1 ku�e, 15 g sušených hub, 130 g raj�atového 
protlaku, 2 krémové sýry žervé, mléko, 250 g cibule, 1 �erstvá kapie, 150 g vep�ové 
plece, 800 g kysaného zelí, 150 g slaniny, 2 stroužky �esneku, 1 lži�ka sladké papriky, 
drcený kmín, s�l. Sušené houby nejprve namo�íme do vlažné vody a necháme bobtnat.   
Ku�e rozp�líme, opláchneme a odstraníme z n�ho k�ži, k�idélka a krk odkrojíme. Z polo-
viny žervé, poloviny raj�atového protlaku, mleté papriky, kmínu a prolisovaného �esneku 
vytvo�íme pastu, jejíž hustotu je možno upravit mlékem. Tuto pastu vet�eme do ku�ecí-
ho masa. Oloupanou cibuli spolu s kapií rozkrájíme na drobné kosti�ky. Vep�ové maso 
nakrájené také na drobné kostky osmahneme spole�n� s cibulí a kapií zprudka na tuku. 
Ke konci opékání p�idáme zbytek žervé a namo�ené houby i s vodou. Na dno peká�ku 
nebo kastrolu se silným dnem rozložíme kysané zelí, povrch pokryjeme sm�sí vep�ového 
masa, cibule a kapie. Nahoru položíme ku�e h�betem vzh�ru a obložíme plátky slaniny. 
P�iklopíme poklicí, vložíme do trouby vyh�áté asi na 150ºC a dusíme dom�kka. P�ed kon-
cem sejmeme poklici, aby slanina na povrchu zezlátla. Podáváme s va�enými brambory 
nebo s bramborovými knedlíky.
Další recepty ke každému �lánku našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu 
ECHA v sekci Partne�i.

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

SKVĚLÉ NÁPOJE  
aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

    Do této skupiny spadají nápoje, které se servírují t�sn� p�ed jídlem. Slovo aperitiv pochází z 
latinského „aperire“, což znamená otev�ít. V našem p�ípad� zahájit chod pokrm�.
    Aperitiv má hlavn� povzbudit chu� k jídlu a má být pokud možno suchý, což znamená bez 
cukru. Podává se vychlazený a �adí se do kategorie krátkých nápoj�. To jsou takové, u kterých 
jejich obsah nep�ekro�í 1 dl.
    Mezi aperitivy pat�í nap�íklad lihoviny - vodka, gin, tequila, bílý rum. Chu� k jídlu ale podporují 
také bylinné a ho�ko-sladké likéry jako Becherovka, Jägermeister nebo Fernet. Totéž platí i o ver-
mutech - Martini, Cinzano, Gancia.
Musí být ale suché, což ozna�uje na etiket� nápis dry nebo extra dry.
    Aperitivy servírujeme ve sklenici na stopce. Vhodná je špi�ka nebo miska. P�i slavnostních p�í-
ležitostech se m�žeme „blýsknout“ i míchaným aperitivem. A proto p�idáváme osv�d�ený recept, 
jak p�ed jídlem zaru�en� rozbou�it naše chut�...

Belmont Stakes
   P�ipravíme si 4 cl vodky, 2 cl tmavého rumu, 3 cl jahodového džusu, 1 cl limetkové š�ávy a 1 
lži�ku �erveného sirupu.
Všechny ingredience nalijeme do míchací sklenice na rozdrcený led a zamícháme. Nakonec podle 
chuti ozdobíme bu� limetkou, nebo �erstvou jahodou. Podáváme p�ed jídlem.
 
  Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední 
škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz         

Aperitivy 
– „povzbuzovače“ chuti

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
POZOR NA D�TI

   Úrazy d�tí zp�sobené opa�ením horkou kávou, polévkou, ohn�m, horkou 
vodou z vodovodu, žhavou plotnou nebo troubou apod. jsou pom�rn� �asté. 
Vždy se jedná o velmi bolestivé zran�ní, které se m�že obtížn� hojit a m�že 
zanechat i trvalé následky.
   Dosp�lý �lov�k si málokdy uv�domí, jak ošklivé zran�ní m�že zp�sobit oby-
�ejný hrne�ek horkého �aje, když se jeho obsah vyleje na jemnou d�tskou k�ží. 
To, co dosp�lého �lov�ka chvíli pálí, m�že malému dít�ti  zp�sobit ošklivé a 
velmi bolestivé popáleniny a dokonce ohrozit i jeho život. Popálení nebo opa-
�ení dít�te navíc zpo�átku nemusí p�sobit dojmem, že jde o vážné poran�ní. 
Jestliže však má t�íleté dít� popálenou celou horní kon�etinu, tedy asi 9 % t�la, 
jde již o stav ohrožující jeho život. Pokud tedy jsou ve vašem okolí d�ti, bu�te 
maximáln� opatrní. P�i p�enášení horkých nápoj� nebo jídel sledujte, kde se d�ti 
pohybují, aby do vás nevrazily. Vyvarujte se používání ubrus�, které mohou d�ti 
strhnout a vylít tak na sebe teplé nápoje.  Používejte rychlovarné konvice jen 
s krátkou š��rou, aby na ni dít� nedostalo. Je-li to možné, snažte se, aby tep-
lota vody vytékající z kohoutku nebyla vyšší než 54 ºC. Snažte se držadla hor-
kých hrnc� otá�et co nejdál od okraje sporáku. P�i nákupu domácích spot�ebi�� 
up�ednostn�te induk�ní varné desky, které jsou horké jen pod hrncem, a trouby 
s elektronickým uzamykáním dví�ek. Jestliže p�edpokládáte, že se dít� m�že 
pohybovat u krbu nebo ohništ�, neoblékejte ho do silonového oble�ení, které je 
enormn� ho�lavé a m�že se velmi snadno vznítit. Samoz�ejm�, že rizik je daleko 
víc. Není však v  možnostech tohoto �lánku je všechny vyjmenovat. V p�ítom-
nosti d�tí rad�ji opatrnost p�eže�te, je to lepší, než po úrazu trp�t vý�itkami.
   Pokud již k popálení nebo opa�ení dojde, neodkladn� zahajte chlazení stude-
nou tekoucí vodou alespo� po dobu 10-20 minut.
Nikdy ale na spáleninu neaplikujte žádné masti, zásypy a jiné podobné p�íprav-
ky.                                                                                                   Old�ich P�ibyl

   Ve �tvrtek dne 28. ledna 2010 zorganizovali studenti Jiráskova gymnázia bene� �ní koncert 
na podporu lidem poškozeným ni�ivým zem�t�esením na Haiti.
   P�esn�ji se jedná o studenty z nejnižších ro�ník�, primy a sekundy, kte�í pod taktovkou 
svého u�itele ze základní um�lecké školy vystupují pod názvem Jam Defect.
   Kapela zahrála ve stálém složení. Marián Linhart na klávesy, Št�pán Knapp kontroloval bicí, 
František Havel zazá�il na sólové kyta�e, Vojt�ch Mrov�c p�edvedl svoji violu a Petr Vaculo-
vi�, u�itel, doprovázel své sv��ence na basovou kytaru.
   Zhruba 300 student� si tak mohlo vyslechnout sedm melodicky vylad�ných písni�ek, z 
nichž šest si kapela složila sama, bez pomoci svého u�itele. Celé vystoupení provázely menší 
chybky spojené s nervozitou a úm�rné v�ku interpret�, ale to vše budiž kapele odpušt�no za 
jejich snahu pomoci dobré v�ci.
   Výt�žek skoro 12 tisíc korun byl již odeslán na Haiti. Celé kapele pat�í naše pod�kování s 
p�áním mnoha úsp�ch� do budoucna.                  Petr Rýgr, Jiráskovo gymnázium Náchod        

Koncert na podporu Haiti

TICHÁ VZPOMÍNKA
   Dne 3.b�ezna 2010 uplyne p�t let, 
kdy nás navždy opustila naše
manželka, maminka a babi�ka, 
paní Alena Páslerová z Náchoda
 - Starého M�sta.
   
Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi.
   

Manžel, dcera a syn s rodinami      

POD�KOVÁNÍ
Cht�la bych touto cestou 

pod�kovat všem, kte�í projevili sou-
strast nad úmrtím mého manžela 

pana MUDr. Karla Fischera 
z Náchoda.

                            Milena Fischerová                 

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

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

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

   Ze života se vytrácí pohoda a spo-
kojenost a ženy i muži p�ed zrcadlem 
p�ísahají, že by to cht�lo zm�nu, nový 
impuls, novou energii.. Chceme nejen 
vzbudit Váš zájem,, ale zejména nahra-
dit slova „cht�la bych, cht�l bych“ jed-
ním výrazem: „Chci“. Našimi pr�vod-
kyn�mi na cest� k nové vitalit� i osobní 
spokojenosti jsou Dita Sodomková a 
So�a Schärferová. V minulém díle se-
riálu novin ECHO jsme hovo�ili o for-
mování postavy prost�ednictví p�ístroj� 
Vacuum a Myostim. P�ipome�me jen, 
že metoda Vacuum využívá postup�, p�i 
kterých je nahromad�ná tuková tká� na-
rušena a posléze odbourávána lymfatic-
kým systémem. S p�ístrojem Myostim si 
zacvi�íte pasivní gymnastiku aniž byste 
museli opustit pohodlné lehátko.

ULTRAZVUK PRO KRÁSU 
A ZDRAVÍ

   V kombinaci s liftingem je využíván 
i ultrazvuk. Zpev�uje k�ži, vyhlazuje 
vrásky, ošet�uje celulitidu. Velmi dob-
rých výsledk� vykazuje ošet�ení ul-
trazvukem p�i sou�asném zapracování 
lé�ivých kosmetických p�ípravk� do 
hlubokých vrstev k�že - efekt tzv. sono-
forézy... Vaše t�lo p�ede jako spokoje-
ná ko�ka. Není se mu co divit, protože 
všechny procedury a techniky vaše t�lo 

� foto: 
Podtlaková 
masáž 
regeneruje 
a omlazuje

MĚNÍME SVŮJ STYL - Zastavení druhé
p�ijímá v p�íjemném prost�edí, které vhodn� dotvá�í sv�tlo, hudba �i zážitky z aro-
materapie. „Lidé obecn� n�kdy terapeutickou úlohu v�ní podce�ují.
Je to škoda, protože krom� z�etelného ú�inku silic a éterických olej� nap�íklad p�í-
mo na sliznice dýchacích cest, v�n� dotvá�ejí a umoc�ují zážitek hluboké relaxace. 
A práv� v tomto stavu t�lesného uvoln�ní se v organizmu nastartují i procesy ozdra-
vující  naši psychiku. A máte hned d�vod pro dvojitou radost. Ta první má p�í�inu v 
tom, že formováním i zeštíhlením vaší postavy zvýšíte vlastní sebev�domí a atrak-
tivitu. Sekundární pocit dobré nálady je spojen s procedurou samotnou a jejím pr�-
b�hem.“, vysv�tluje So�a. A relaxace, která je perlou na náhrdelníku dotyk�, pocit�, 
smyslových zážitk�, jejichž pozitivní efekt rychle p�ichází a dlouho odeznívá? „Co 
takhle zkusit nap�íklad �okoládovou masáž. Nechat si jejím prost�ednictvím vypla-
vit do krve tu správnou dávku hormon� št�stí - endor� nu a serotoninu, relaxovat, 
zapomenout na stres?“, prozrazuje téma p�íštího dílu seriálu Dita.

kontakt: Hurdálkova 206, 547 01
Náchod, www.zmensvujstyl.cz

Hezký, nadstandartní, nově zrekonstruovaný byt 1+1 v Náchodě  .........................................................      860 000,-Kč
Rodinný dům s kaskádovou zahradou a bazénem v České Skalici  .........................................................3 350 000,-Kč
Menší, udržovaný rodinný dům v Havlovicích u Úpice  .................................................................... 1 200 000,- Kč
Zděný byt 2+1 po celkové rekonstrukci se zahradou v centru Úpice  ....................................................1 090 000,-Kč                                
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi  .............................................................1 890 000,-Kč

Větší rodinný dům s garáží a pergolou ve Rtyni v Podkronoší
K prodeji se nabízí větší rodinný dům se dvěma byty v klidné části Rtyně v Podkrkonoší. 
K domu náleží rovinatá oplocená zahrada s pergolou, garáž a kůlna. V rámci rekonstrukce 
byla vyměněna okna, opravena koupelna, WC a částečně i rozvod elektřiny. Dispozice : vstupní 
hala, 3 místnosti, kuchyň, koupelna, WC, 2x sklep, kotelna a vstup do garáže. V podkroví jsou 
2 místnosti s velkou terasou, 2x půda, připraveno na koupelnu a WC.  Příjezd k domu po hlavní 
asfaltové komunikaci. Škola, školka v místě.                               � Cena: 1 490 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 



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

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

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

�ervený Kostelec - menší RD 1+3, zahrada 551 m2,garáž, ÚT plyn ................... 1.120.000,-K�
�ervený Kostelec - byt. d�m, 4 byty, obchod,pedik�ra,garáž, 480 m2 ................ 4.350.000,-K�
Zdo�ov - menší RD, 5 místností,soc.záz., garáž, krb+ el.,poz.21- 5 m2 ...................820.000,-K�
�eská Skalice - v�tší RD, 9 místností, garáž, díln, poz.813 m2,dobrý stav .......... 2.185.000,-K�
�.Metuje-Vlásenka - krásná chalupa po rek.,stal.vybavená,1016 m2 ................... 2.080.000,-K�
Jarom�� - byt 1+1 v OV,48 m2, možno i nebyt.prostory, nutné úpravy ...................560.000,-K�
Rtyn� v Podkrk.- stavební, opl. poz. 1028 m2, sít� u poz.,p�kné místo ...................355.000,-K�
Hronov - pronáj. Obchodu v centru 90 m2, ÚT plyn, 2 výlohy, soc. záz ........... 15.000,-K�/m�s
Velké Po�í�í - 2 gener.d�m, 3 garáže, ÚT plyn, poz.812 m2, dobrý stav .............. 2.690.000,-K�
�eská Skalice- koncová, �adová garáž zd�ná 21 m2 ....................................................68.000,-K�
Velká Jesenice - dr.byt 1+3 v cihl.dom�, 77 m2, balkon, ÚT pevná, jen za..............860.000,-K�
Police n.Met. - prodej sklená�ství 79 m2, el.,topení pevná, dobrý stav .....................333.000,-K�
Velké Po�í�í - 2 gener.RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn,super místo ............. 2.320.000,-K�
�eská  �ermná - v�tší chalupa, 4 pokoje,rek.,sít�, poz.1313 m2, super místo .... 1.940.000,-K�
Náchod  - rekr.chata, zd�ný suterén, zatepl.+podrkoví,voda.el., 332 m2 ..................398.000,-K�
Náchod - druž.byt 1+3 73 m2, 2.NP s výtahem, zd�né jádro, p�kný ..................... 1.150.000,-K�
Náchod - byt v OV 1+kk, 28 m2 v p�ízemí cihl.domu, WAW plyn...........................599.000,-K�
Náchod B�loves - p�kný byt 1+2 OV,61 m2,balkon, výtah, ÚT dálkové ............. 1.210.000,-K�
Náchod - byt 1+3 OV,76 m2 v 5 Np s výtahem, velice p�kný,upravený .............. 1.295.000,-K�
Borová - RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení.Nutné opravy........................575.000,-K�
Starko� - v�tší RD v rekonstr. + materiál, sit� nové, plyn,748 m2 ........................ 1.690.000,-K�
�eská Skalice - opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz .................695.000,-K�                                          

TESA� 2010 a PODKOVÁ�SKÉ DNY
    St�ední škole �emeslné v Jarom��i se v letošním roce dostalo d�v�ry pro uspo�ádání 
�eského kola sout�že žák� v oboru TESA a to ve dnech 16. a 17. b�ezna 2010. Celá 
sout�ž se uskute�ní za p�isp�ní celostátního Cechu klempí��, pokrýva��, tesa�� a � rem 
pracujících v oboru s p�edpokládaným po�tem 20 družstev z celých �ech.
   Vyhodnocení nejlepších družstev žák� národního kola TESA 2010 se uskute�ní 18. 
b�ezna 2010 v zasedací místnosti Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje.
   Této sout�ži p�edchází ve dnech 12. a 13. b�ezna 2010 tradi�ní mezinárodní setkání 
podková�� pod názvem PODKOVÁSKÉ DNY. P�i této p�íležitosti budou p�ednášet 
p�ední sv�toví podková�i. Bude rovn�ž uspo�ádána sout�ž žák� ve volném kování a tra-
di�ní hod podkovou na cíl.                                     Zden�k Vítek, zástupce �editele OV, 

foto: archiv školy

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 10% NA ŘETÍZKOVÉ                                                                                                                             

ŽALUZIE

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

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Písemné nabídky zasílejte na adresu: 
Amulet - chráněné dílny s.r.o., Kladská 112, 547 01  Náchod 
personální oddělení, e-mail: info@amuletchd.cz
nebo osobně v pracovní dny od 8.00 - 15.00 hodin

Pracujeme.

KVALITNĚ
SPOLEHLIVĚ
VÝHODNĚ

Dokážeme si práce vážit.

Firma Amulet - chráněné dílny s.r.o. patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele 
zdravotně postižených osob v regionu. Její dlouhodobá a kvalitní spolupráce  
s předními světovými výrobci pryžových dílů pro automobilový průmysl přináší 
řešení celospolečenského problému uplatnění osob se zdravotním postižením 
na trhu práce. A hledat řešení tohoto problému je naším cílem.

Pro závod Náchod hledáme 

ZAMĚSTNANCE 
PRO VÝROBU 
A KOMPLETACI MODELŮ 
STAVEBNIC LEGO
Vhodné i pro zaměstnance 
se zdravotním postižením

Požadujeme:
zručnost I spolehlivost I pečlivost I chuť pracovat

Nabízíme:
prostředí rozvíjející se stabilní fi rmy 
týmovou práci I pomoc při zaučení
dodatkovou dovolenou I příspěvek na stravování 

Karneval ve škole
   Nastal �as masopustních zábav a karneval�. 
Nejinak tomu bylo i v ZŠ Speciální v Jarom�-
�i. V ned�li 14. února vypukl v t�locvi�n� této 
školy ten pravý karnevalový rej. D�ti se ho zú-
�astnily s vlastnoru�n� vyrobenými maskami. 
Tane�ní rej st�ídaly r�zné sout�že jako nap�.: 
ch�ze na ch�dách a nejv�tší tane�ní hv�zda. 
Také p�edtan�ení nechyb�lo. P�ipravili si ho 
sami žáci a žákyn� pod vedením místních vy-
chovatelek.
A samoz�ejm� nechyb�ly sladké odm�ny. Nej-
lepší tane�níci byli ocen�ni plyšovými zví�át-
ky. Karneval se dle všech d�tí moc povedl a 
ony se už t�ší na další takovéto akce.         m.b.

   Po velmi úsp�šném váno�ním koncertu 
se malá dechová hudba STAVOSTROJKA 
z Nového M�sta nad Metují op�t p�edsta-
vila svým p�íznivc�m a milovník�m �eské 
dechovky 14. února 2010 na Ned�lních �a-
jích v Kin� 70 v Novém M�st� nad Metují. 
Kapela, která vstala z  mrtvých, obnovila 
svou image a omladila �lenskou základnu, 
p�ipravila velmi líbivý program známých 
�eských a moravských písni�ek s výbor-
nými výkony svých zp�vák� Dagmar Ra-
dové a Luboše Pavlí�ka, kte�í celou akci 
i srde�n� moderovali. P�ísálí kina doslo-

va praskalo ve švech a po�adatelé museli 
dokonce p�idávat stoly a židle. STAVO-
STROJKA uchystala pro své hosty i p�e-
kvapení v  podob� nape�ených domácích 
kolá�k� samotnou zp�va�kou a dále si po-
zvala na tuto akci Tane�ní klub KMIT p�i 
TJ SOKOL Nové M�sto nad Metují. Marie 
Ková�ová s Martinem Zají�kem a Bára 
Broumová s Ond�ejem Kollertem skv�le 
zatan�ili latinsko-americké tance. Celou 
akci  provázela vlídnost k poslucha��m, 
kte�í odcházeli do svých domov� s úsm�vy 
na tvá�i a pohodou v duši. 

Text:D.Efemeri

STAVOSTROJKA 
OPĚT NADCHLA



Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

V cen� montáže provádíme diagnostické nakódování �ídících jednotek vo-
zidel s elektro instalací tažného za�ízení, které je velice d�ležité pro bez-
poruchový provoz vozidla s tažným za�ízením. Jsme také výrobci a p�ímý 
dovozci originálních elektroinstalací k tažným za�ízením.  

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvalitou 

výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí na trhu. 

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

!!!POZOR AKCE!!!!!!POZOR AKCE!!!
Nyní p�i každém namontovaném Tažném za�ízení do konce února: 

DÁREK Dle vlastního výb�ru 
- produkt od � rmy LIQUI MOLY.

MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA

AUTOKOSMETIKA

Nebo možnost zap�j	ení automobilu do 25 km ZDARMA!!

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
v rámci projektu PODNIKÁNÍ BEZ HRANIC

pořádá konferenci 
a

OBCHODNÍ SETKÁNÍ – KOOPERAČNÍ BURZU
ČESKÝCH A POLSKÝCH FIREM A ORGANIZACÍ 

Z OBLASTI TURISTICKÉHO RUCHU

Místo a datum konání: 
Kulturní dům STŘELNICE, Střelecká 227, 550 01 BROUMOV 16. března 2010 od 
10:00 do 15:00 hodin, prezence účastníků a vystavovatelů od 8:30 hodin

Účastnický poplatek: 
Konference je pro účastníky bezplatná (100% dotována  z prostředků ERDF).

Termín pro podání závazné přihlášky: do 8. 3. 2010 !!

Účel: 
Kooperační burza je určena podnikatelům, organizacím a fi rmám, které se zabývají 
turistikou, nabízejí spolupráci nebo hledají partnery pro společné záměry, případně 
se chtějí prezentovat. Účelem je posílení vzájemné spolupráce, informovanosti 
a obchodní výměny v česko-polském pohraničí. Součástí bude konference, kde bude 
představen polsko-český hospodářský portál www.pl.cz.eu  / www.czpl.eu 

Pozvané fi rmy: 
Na setkání jsou zvány fi rmy především z území Euroregionu Glacensis – na české 
straně Královéhradecký a Pardubický kraj, na polské straně okres Wałbrzych, 
okres Kłodzko a okres Świdnica.

Kontakt pro české organizace: 
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Masarykovo náměstí 1, 
547 01 NÁCHOD, František Molík, tel./fax.: 00420 491 405 332, 
mobil: +420 603 456 630, e-mail: nachod@komora-khk.cz, www.nachod-khk.cz  

   
O víkendu 30.-31. ledna 2010 se na zimním stadionu v Náchodě konal již třetí ročník závodů 
v rychlobruslení na krátké dráze - shorttracku. I tento ročník měl status „Mezinárodního mis-
trovství ČR juniorů“ a zúčastnili se ho tak prakticky všichni závodníci, kteří se tomuto sportu 
u nás věnují, včetně početné skupiny jezdců ze Slovenska.
Mezi touto konkurencí se rozhodně neztratili ani závodníci z domácího oddílu BK Náchod. Přesto-
že to pro mnohé z nich byla první příležitost, postavit se na start „velkých závodů“,
všichni od nejmenších předškoláků - začátečníků až po „ostřílené“ juniory předvedli bojovné 
a kvalitní výkony, za které si odnesli řadu umístění na stupních vítězů:
Dokonce zlaté medaile pak vybojovali začátečnice Veronika Homolková a Mariánka Niklová, 
mezi nejmenšími kluky Honzík Homolka, v děvčatech do 9 let Terezka Pfeiferová a mezi chlapci 
do 14 let Jan Žďárek.
   Závody proběhly ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispělo i výborné občerstvení, na 
jehož přípravě se podílely všechny maminky domácích závodníků. Kromě nich bych chtěl za 
vstřícnost a výbornou přípravu ledu poděkovat všem ledařům z náchodského zimního stadionu.
Organizace a atmosféra závodů přispěly k tomu, že na příští rok máme do Náchoda přislíbeno 
pořadatelství daleko větší akce - závodu z východoevropské série „Danubia Cup“, které se účastní 
i závodníci z úplné evropské špičky.
(Pozn. : hned v následujícím víkendu se několik našich bruslařů zúčastnilo „pro zpestření zimy“ halo-
vého mistrovství v  kolečkovém bruslení v Praze - Letňanech, a Klára Prokopová se tam stala mistryní 
ČR v in-line bruslení v hale.)                                                                                                      Pavel Prokop                                                                                                                                      

O�ní odd�lení Náchod

Dovolujeme si Vám oznámit 
ordina�ní hodiny nov� otev�eného 
o	ního odd�lení VISUS 
- poliklinika Náchod, N�mcové 738.

pond�lí - pátek    8 - 17 hodin
sobota                  8 - 12 hodin

Tel. �íslo: 491 541 202 - možnost objednání k vyšet�ení
FAX:         491 541 200             e-mail: visus@email.cz

Nep�etržitou pohotovostní službu zabezpe�uje O�NÍ KLINIKA 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tel. �íslo: 495 831 111 - spojovatelka 

Nemůžete sehnat práci!
Svářečská škola Nové Město n. Metují 

umožňuje absolvování svářečských kurzů 
ZK111, ZK311, ZK135, ZK141, EN 287-1…, 

 Možnost provedení všech kurzů 
v rámci projektu „Vzdělávejte se“, hrazených z fondů EU.

Tel. 777 169 140, Ing. Zdeněk Bašta, www.svarskola@okstavebni.cz 

  
 Svaz důchodců v Náchodě Vám nabízí 
programové čtvrtky v klubovně seniorů v 
Harmonii II, Rybářská 1819:
* čtvrtek 4.3. od 14 hodin ÚSTÍ NAD LA-
BEM - snímky ze zájezdu promítne pan 
Hlaváč
* čtvrtek 11.3. od 15 hodin se bude konat 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
  MO Svazu důchodců v restauraci ODAS 
na Karlově náměstí. V průběhu schůze 
bude i občerstvení. Od 14,30 hod. se budou 
prodávat zájezdy na červen a září.

* čtvrtek 18.3. od 14.00 hodin TŘI ZEMĚ 
JIHOAMERICKÝCH INDIÁNŮ
  1.část PERU, říše slunečního boha. Snímky 
z cesty doplní vyprávěním pan Nývlt
* středa 24.3. od 14.00 hodin odpoledne ruč-
ních prací nejen pro velikonoční výzdobu
* čtvrtek 25.3. od 14.00 hodin CESTY PO 
SEVEROZÁPADU USA
  další pokračování budeme sledovat na 
snímcích a při vyprávěná   pana Macha
Upozornění pro další zájemce o angličtinu 
- kroužek je již naplněn!
   Přijďte se mezi nás pobavit všichni, kdo 
máte zájem o naše programy, neboť jsou i 
pro nečleny Svazu důchodců.
   Kultirní akce Klubu vojenských důchod-
ců se bude konat 17.3.2010 ve Vatikánu a 
na programu bude promítání snímků ze 
zájezdu po severu Čech. Přijďte mezi nás 
shlédnout naši CESTOMÁNII, těšíme se na 
návštěvu.                               MO SD Náchod                                                                                                                                           

SENIO�I 
V B�EZNU

Masopust 
ve Studnici

 
   Toto tradiční povyražení a zábava pro malé 
i dospělé je každoročně spojeno s průvodem 
masek. Ten začíná od místní školy a po pro-
jití obcí je ukončen v předvečer, načež rej 
masek (dospělejších )  pokračuje tancem v 
sokolovně TJ Sokol Studnice.
Masopustní merenda i letos 16. února se 
protáhla přes půlnoc a byla skutečně na 
úrovni. Zhruba 90 masek řádilo na sále tak, 
jak má být. S nimi se bavili i ostatní, neboť 
na sále bylo odhadem přes dvě stovky míst-
ních a dalších účastníků, kteří se na maso-
pustní veselí přijeli podívat.  K bujaré náladě 
přispěla i vyhlášená kuchyňka s „ domácí „ 
zabijačkou a pochopitelně dobrým mokem. 
Všichni se výborně bavili a v druhé polovi-
ně merendy vyhlásili nejlepší masku večera. 
Vítězná maska byla letos z místní obce Stud-
nice, jejím autorem byl Martin Tylš a před-
stavoval „ Olympionika „.
A možno říci, že na sále byl velice úspěšný, 
nelze však říci s kolika medailemi.
Snímek zachycuje začátek maškarního prů-
vodu od ZŠ Studnice, v popředí místní mu-
zikanti a děti v maškarním, kteří je následují.   

Text a foto Ivan Vávra

„ZM�NY 
V BRANCE“ 
   Společnost Branka, o.p.s. má od počátku 
tohoto roku nového  ředitele. Ve výběro-
vém řízení na tento post zvítězil pan Da-
niel  Denygr. Pan Denygr se do Kladského 
pomezí vrací po čtyřech letech  působení 
na Brněnsku.
   Před jmenováním nového šéfa Branky 
došlo i ke změnám ve vedoucích orgá-
nech společnosti. Odstupujícího předsedu 
představenstva Ing. Jaroslava Rohulána 
(místostarosta Náchoda) vystřídal Mgr. 
Josef Th ér (místostarosta Hronova).
   Valná hromada společnosti schválila i nové 
logo. Co se týká aktivit propagujících turis-
tické možnosti našeho regionu, jsou nyní v 
přípravě například projekty Rozhledny, Let-
ní a zimní turistické noviny atd.                    (r)   

Celý 	eský shorttrack 
závodil v Náchod�

za velmi nízké ceny!!!za velmi nízké ceny!!!

Vaše oáza zdraví a relaxace

Náchod, Čechova ul. 342 (za Gymnáziem),
tel.: +420 491 421 422, mob.: +420 774 450 790

Jarní nabídka 
solno – jodové jeskyně
� Posílení imunity proti ch�ipkovým onemocn�ním

� Pro alergiky na zvýšení obranyschopnosti 
proti jarním a letním alergen�m 

� Masáže v solné jeskyni
� Relaxa�ní terapie s mistrem Reiki Marikou Koudelkovou

� V prodeji též dárkové poukazy na všechny služby



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

775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

- byt 2+1 v OV v Náchod� (65m2),zd�ný, rekonst.,stylové,centrum 1,140.000,-K�
- byt 2+1 v OV v Náchod� (69m2),zd�ný, u centra, možná sleva!    1,299.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Náchod� (64m2), plast.okna,zd�né jádro,centrum 1,150.000,-K� 
- byt 3+1 v OV v Náchod� (67m2), lodžie, u centra, plastová okna  1,250.000,-K� 
- byt 3+1 v OV v Náchod� (74,35m2),d�m i byt po komp. rekonstr. 1,040.000,-K�
- byt 2+1 v OV Jarom��-Josefov (68m2),nový byt, klidná �ást            799.000,-K�
- byt 3+1 v OVJarom�� (85m2),u nám�stí,d�m po revital.,prostorný 1,095.000,-K�
- dr.byt 2+1 v Náchod� Plhov (43m2), zateplení, plastová okna          850.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� Na Brance(79m2), zd�ný, rekon., 2xbalkon 1,189.000,-K�
- dr.byt 3+1v Náchod�Karl�v kopec(79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna 1,299.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (78,5m2), plast. okna, jádro p�vodní, sleva    940.000,-K�
- dr.byt 1+1 Nové M�sto n.M. (36m2),zd�né, p�kné místo, rekon.      780.000,-K�
- dr.byt 3+1 Jarom��-Zavadilka (72m2),nová lodžie,7.p.,lze slevit     940.000,-K�
- dr.byt 3+1Jarom�� (72m2),lodžie,6.p.,panel,zd�né jádro, lze slevit    990.000,.K� 
- rodinný �adový d�m �eská Skalice 4+1(300m2),klidné,superstav 2,880.000,-K�
- rodinný d�m V. T�ebešov-�eská Skalice 5+1(440m2), po rekon.   1,400.000,-K�
- rodinný d�m novostavba Slav�tín n.M. (829m2) 4+1, super místo 2,390.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.(2950m2),ke kompl.rekonstrukci    1,650.000,-K�
- R�D v Jarom��i,podnikání+bydlení,hlavní tah HK-Polsko,výlohy 2,700.000,-K�         
- st. pozemky v �erveném Kostelci (14505m2+les), klidné,u centra   400,-K�/m2

Truhlářství Jan Martinec
tel. 731 341 391,

hanzmartinec@seznam.cz      

Obnovené kompletní STŘÍHÁNÍ 
A ÚPRAVA PSÚ všech plemen.

Jitka HORNIČÁROVÁ, 
salon "U Azalky", 

ulice Na Rybníku 379,
Nové Město nad Met., 

telefon: 605 432 511. 
Provoz zahájen 1. března 2010   

BYTOVÁ JÁDRABYTOVÁ JÁDRA

KOUPELNYKOUPELNY

GRAFICKÝ NÁVRH 
ZDARMA

TEL: 737 327 367, 606 110 940
www.stavbypagac.cz

KUŘICEKUŘICE 
ve stáří 14 týdnů barva červená a černá
Červený Kostelec, Chovatelské potřeby

Prodej 18. března 2010
NUTNO                   Tel.:  491 461 414
OBJEDNAT!            mobil 774 197 388  

Restaurace 

POD MONTACÍ 
v Náchodě vás zve na 

VEPŘOVÉ HODY, 
které se konají 

ve středu a ve čtvrtek 
(3. a 4. března) 
PO CELÝ DEN.

Kontakt: 
491 426 503      

Křenkova 283, 
Česká Skalice

člen mezinárodní skupiny BN International, b.v.  a přední světový výrobce 
knihařských pláten a a podkladových tkanin pro smirková plátna

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VEDOUCÍHO TECHNICKÉHO ÚSEKU

požadujeme
- VŠ-technický směr, případně ÚSO s maturitou a praxí, časová fl exibilita, 
- znalost AJ nebo NJ na komunikativní úroveni, Ř.P. skup. B aktivní řidič, znalost práce 
na PC-MS Offi  ce, další znalosti výhodou, praxe ve strojním oboru, řídící schopnosti, 
loajalita, spolehlivost, morální předpoklady pro výkon funkce, trestní bezúhonnost.
nabízíme
- pracovní poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební lhůtou

DÁLE VYPISUJE  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA POZICI PROVOZNÍHO TECHNOLOGA

požadujeme
- VŠ vzdělání textilního směru, zaměření na textilní chemii a úpravárenství
- případně SŠ vzdělání chemického nebo textilního směru s praxí
- aktivní znalost AJ nebo NJ 
- znalost práce na PC - MS Offi  ce
- řidičský  průkaz  „B“ - aktivní řidič
- pracovitost, fl exibilita, spolehlivost 
- schopnost práce v kolektivu
nabízíme
- prac. poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební lhůtou

Písemné nabídky s prof. životopisy zasílejte na e-mail: personal@platex.cz 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vyhlašuje dnem 1. března 2010 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCE 
O KOUPI GARÁŽE Č.E. 8 V K.Ú. JOSEFOV U JAROMĚŘE.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 

úřadů a na telefonním čísle 491 457 280.                              

Dopravu a montáž nábytku
provedeme za Vás.

Dovoz nábytku z obchodů (Ikea, Kika, Jena apod.)
k Vám domů i s montáží

a usazení nábytku na místo.

Tel.: 604 703 618

Firma Triumf professional tools s.r.o.,

velkoobchod s nářadím, 
se sídlem v České Skalici,

hledá do svého týmu 

obchodního zástupce
Požadavky: komunikativní schopnosti

řidičský průkaz třídy B, 
znalost práce na PC, znalost nářadí

Svoje životopisy můžete zasílat 
na adresu: info@triumfcz.eu,

Tel. kontakt: 491 420 520, 
nebo 604 604 005  volejte PO-PÁ  

od 7.00 hod. do 15.30 hod.



kost 4+1, atypický, po rekonstrukci. K dispo-
zici:d�evník a zahrada, prostorná šatna.cena: 1 
200 000,- tel.: 732 650 976
* Prodám p�kný byt 1+kk v OV, 31 m2, 
Nové M�sto n.M., balkon, výtah, 580 tis.K�. 
TEL.:776 56 46 71
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 blízko cen-
tra v Náchod�, po celkové rekonstrukci, nájem 
v�. energií 5500,-K�. Kauce 10 000,-K�. Volný 
ihned. Tel. 724 794 616
* PRONAJMU  velký slunný byt 2+1 v Ná-
chod� na dobrém míst�. velká kuchyn s jídel-
nou, +2 velké pokoje + p�edsín + komora + 
zasklená lodžie + WC + koupelna nová plas-
tová okna, lino, kuch. linka, sporák atd. p�da + 
sklep + kabel.TV + internet + telefon. Kauce.
volný cca 1.4.2010. Tel 602 790 044
* Pronajmu byt 1+1 Nové M�sto nad Met. 
- Malecí. 35m2, 2. patro bez výtahu. Po kom-
pletní rekonstrukci, balkon na schodišti, plast. 
okna, nová kuch. linka, zd�né jádro, nová kou-
pelna, plovoucí podlaha, komora, inzernet. Ná-
jem 3.900,- K� + poplatky, kauce 10.000 K�. 
Tel. 774 21 61 72
* Prodám družstevní byt v Jarom��i 1 3 s bal-
konem, celková plocha -80.87m2 Rybálkova 
939 cena 1 459 000,K� tel.603 848 687

* Prodám byt 1+kk s balkonem po rekon-
strukci v Novém M�st� n.M. na Malecí. 
TEL.:603 530 720
* Prodám p�kný slunný byt 3+kk v centru 
NA, OV, 58 m2, balkon, zd�né jádro, plastová 
okna. D�m po revitalizaci. Nutno vid�t, cena 
1.290.000,-K�. TEL.:774 242 821
* Prodám 1+1 30m2 v OV Náchod, Borská, 
p�ízemí. Nová pl.okna. CENA 550 000,-K� Ne 
RK. Tel. 776 321 214
* Prodám byt 2+1 v OV, Náchod Plhov. Tel: 
739246385
* Pronájem 3+1, zd�ný v centru Náchoda, 
78m2. Nájem 4500,- + inkaso, kauce 15000,-
K�. TEL.: 603 165 026
* Prodám byt 2+1 - 63m2 v OV, kompletní 
rekonstrukce 2008 v Náchod� nedaleko cent-
ra. Sou�ásti je i zahrada a vlastní parkování za 
domem, p�da, sklep, vlastní komín. Cena 1,45 
mil. K�, nutno vid�t. Tel. 608348260
* Prodám byt 3+1 v OV (podíl v RD) v Hro-
nov�, blízko centra. Cena 1 100 000,-K�. tel. 
774 634 731
* Pronajmu zd�ný byt 2+1 Náchod, Pražská 
ul., požaduji kauci. TEL.: 605 146 332
* Prodám byt 1+1 v OV 59,9m2 v Náchod�, 
cihla, plastová okna, nízké provozní náklady, 
nedaleko centra. TEL.:777 230 210 RK NE-
VOLAT
* Pronajmu byt 1+1 a 2+kk v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu zd�ný byt 2+1 Náchod, Pražská 
ul., požaduji kauci. TEL.: 605 146 332
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jed-
notka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech 
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednot-
ce - prodejna v p�ízemí. Cena 770.000 K�. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmeme byty v Náchod� vedle nám�stí 
v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,-K� + 
inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-K� + inkaso.
Kauce 10 000,-K�, velmi dobrý stav byt�, par-
kování vozidla zajišt�no ve dvo�e. TEL.:777 
152 750
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova 
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování 
zajišt�no a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K� 

+ inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K� + inkaso, 
byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K� + inkaso. Kauce 10 
000,-K�. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Dlouhodob� pronajmu 2+kk v RD v 
Náchod� - klidná lokalita. Požaduji kauci. 
TEL.:777 597 755
* Dlouhodob� pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém M�st� n/M. D�m je zateplen, plasto-
vá okna, možnost p�ipojení internetu. Volný 
ihned. P�i nástupu kauce 15000,- Tel. 608 323 
373
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� Plhov� 
ve 3. p., byt je v dobrém a �istém stavu, bez-
bariérový p�ístup s výtahem, Cena 699.000 K�.
Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13

NEMOVITOSTI

* Prodám RD v �eské �ermné. Zastav�ná 
plocha 475 m2, podlahová plocha 92 m2. V 
p�ízemí je koupelna, WC, technická místnost,
spíž, obývací pokoj + jídelna (v�etn� nové ku-
chy�ské linky) cca 48 m2. V prvním pat�e je 
ložnice s balkonem, d�tský pokoj, p�da (p�í-
padn� lze z�ídit další pokoj). Topení kotel nebo 
elektro, krbová kamna. P�kná menší zahrada, 
skalka, prostorná garáž. Domek je udržovaný. 
Ihned volný. Cena 1.650.000 K�, p�i rychlém 
jednání sleva. Tel. 491 427 857
* Pronajmu �adovou garáž - 18 m2 v Nácho-
d�, ul. El.Krásnohorské na rovin�, naproti �er-
pací st.Benzina p�es �eku, cena 1000,-K�/m�s. 
TEL.:608 888 141
* Prodám ve Velkém Po�í�í menší RD vhod-
ný k rekreaci, po úpravách i k trvalému bydle-
ní, zavedený plyn, oplocený pozemek cca 800 
m2. Tel. 608 245 634
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, 
celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se 
o cihlový d�m, který byl postaven v letech 
1991-1993. D�m je nutno zkolaudovat. Cena 
1.650.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od ná-
choda se zahradou, menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �p.269, 
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, 
Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro 
další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.:
775 061 233
* Pronajmu RD v �eské Skalici, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový 
d�m, který byl postaven v letech 1991-1993. 
D�m je nutno zkolaudovat. Nájem 5000,-K� 
+ služby. Pronájem s možností odprodeje. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.d�m 
4+1 v Jasenné �p.269, celý podsklepený. Ná-
jem 5000,-K� + služby. TEL.:775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám chatu v Pekle, cena dohodou. Tel. 
776 891 323
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Pronajmu garáž v Náchod� - „úvoze“ nad 
dolní nemocnicí. Tel. 776 180 465
* Koupím garáž v Jarom��i, nejlépe R�žovka 
a okolí. Platba v hotovosti. Tel. 731318859
* Prodám RD nedaleko centra Hronova, za-
hrada 1.200 m. Tel. 777 23 21 22, RK nevolat.
* Zrek. d�m u Náchoda k bydlení s podni-
káním, Dolní Radechová, 1.NP prodejna s vý-
lohou, 2.NP nadstandard. byt 4+kk, 98,3 m2,
d�m po celk. rek. 3,5 mil. K�. RK Lord 776 
761 391.
* Prodám provozní objekt pro lehkou až 
st�edn� t�žkou výrobu s možností bytové p�dní 
vestavby v Bezd�kov� nad Metují. Zastav�ná 
plocha 191 m2 + pozemek 820 m2, topení plyn. 
Cena 1.200.000,- Kc. Kontakt 603 483 586

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu dlouhodob� zateplenou halu v 
okolí Jarom��e 774 308 086

* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 
kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohro-
mady nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, 
WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) 
v Náchod�, ul. Riegrova, naproti lékárn� p�i 
výjezdu z nám�stí. Kolaudováno na prodejnu
potravin s ob�erstvením v�etn� hygienického 
zázemí. Celková plocha 100 m2. Prodejní plo-
cha 74 m2. Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu dlouhodob� dv� garáže v No-
vém M�st� nad Metují. Info na tel. 602490027

PRODEJ

* Prodám levn� elektrickou troubu, varnou 

desku, tepova� a starožitný šicí stroj VERI-
TAS. Tel. 776 635 011, 491 42 09 01
* Prodám elektronické šipky. Tel. 602 103 
775
* Prodám briketovací lis na d�ev�né piliny a 
hobliny, výkon lisu 10-40kg/hod.pr�m�r briket 
55mm, pln� automatický bezobslužný provoz, 
možnost volby lisovaného materiálu, k vid�ní 
v Náchod�, cena 110000 K�, tel 774 938 939
* Prodám horské slunce, matraci pro hosty, 
kazety MC s r�znými nahrávkami (�eské pís-
ni�ky), t�i cestovní kufry (sada), ledni�ku s 
mrazákem, nádobí (talí�e, p�íbory atd.), samo-
var, interiérové sch�dky do domácnosti. vše na 
tel. 722 554 693
* Prodám novou sn�žnou frézu zn. TORRO 
Mount� eld - záruce, p�vodní cena 56 000,-K�, 
NYNÍ 29 000,-K�. (záb�r 71 cm, odhoz 14 m, 
startování el. i ru�ní, 6 rychlostí vp�ed - 2 rych-
losti vzad). Volejte non-stop 602 145 222
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové a st�ešní, 100x200 cm, TL.8 cm 275 
K�/m2, TL.10 cm 300 K�/m2, na st�ny, opláš-
t�ní, st�echy, montovaných garáží, dílen. 
TEL.728527366
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 
98x198 cm, bílé hladké, 1/4 izol. dvousk-
lo koso�tverec, 3/4 bílý plast, hliník. práh, 
zateplení 2cm polystyren, cena 4500 K�. 
TEL.728527366
* Prodám vykrmená prasata, 35 K�/kg a 
vep�ové p�lky 50 K�/kg + vnit�ní sádlo a droby 
zdarma. Krmeno beze sm�sí. Volat po 21 hod. 
na tel. 607 950 500

* 5 litr� MICROPOLU nahradí 2 tuny 
vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších sta-
vebních p�ísad proti vlhkosti belgické spo-
le�nosti PTB COMPAKTUNA. Informace: 
www.gktrade.cz, tel. 603 707 850

KOUPÍM

* Koupím jakékoli kapesní a náramkové ho-
dinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím stará rádia, lampy, a p�íslušenství 
k rádium. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv zbytky po n�mecké ar-
mád� - helmy, bodáky, zbytky z vysíla�ek, 
�ásti uniforem, i siln� poškozené. Tel. 777 559 
451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné 
fotop�íslušenství. Slušné jednání platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím tvrdé palivové d�evo v kulatin�. 
Celý náv�s, cca. 20m3 i s dovozem (Náchod-
Babí), tel. 608 540 789
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

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

* Koupím trubkové lešení i malé množství nebo 
jen trubky, nebo jen podlážky. Tel 603 900 795
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, 
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, 
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R�ZNÉ

* Hledám n�koho na výuku angli�tiny. Volej-
te od 13 do 16 hod. 728 007 539.
* Hledám práci v administrativ�, na HPP.
Ovládám práci na PC-Word, Excel, MS of� ce, 
internet, ANG.jazyk, P.sk.B. Mám prezen-
ta�ní, organiza�ní, komunika�ní schopnosti, 
kreativní myšlení,cílev�domost a pracovní na-
sazení. V��te, že nezklamu.. Tel.777 106 726
* Hledám spoleh. �idi�e z NA a blízkého oko-
lí na 2 dny v týdnu. Rozvoz zboží dodávkou, 
7000,-K�/m�s.Tel. 605 780 553

Zavedená česká obchodní Zavedená česká obchodní 
společnost vypisuje výběrové společnost vypisuje výběrové 

řízení na  obsazení nově vzniklé řízení na  obsazení nově vzniklé 
pobočky v regionu na VPP, HPP.pobočky v regionu na VPP, HPP.

Tel. 603 517 861    Tel. 603 517 861    

SEZNÁMENÍ

* Rád bych se seznámil, potkal n�koho milé-
ho, s kým bych mohl jít životem a prožívat s 
ním v�ci dobré i ty horší. Štíhlejší postavy,po-
hodá�ku. Já jsem 180cm,štíhlé postavy, 58let,z 
okr.RK, pohodá�, kutil, mám rád p�írodu,zví�a-
ta,zahrádku.Tel.774491951
* Najde se žena p�im��eného v�ku (55 - 60 
let), která mi vrátí chu� do života, k ob�asným 
sch�zkám, samota tíží, turistika vítána. Jsem 
vdovec 63/185/94 hledám hodnou neku�a�ku. 
Pokud jsi taková, ozvi se mi, nejlépe z okolí 
Náchoda. TEL.:739 548 953

BYTY

* Pronajmu byt 2+1 v cihlovém dom�, 2.NP 
s balkonem v Náchod� 55 m2, po rekonstrukci, 
nová Eurookna, nová kuchy�, koupelna a WC.
Možnost parkování. Nájem 4500,-K� v�.fond� 
oprav + inkaso, kauce 15 tis.K�. TEL.: 733 735 
709
* Prodám v Náchod� byty 2+1 a 1+1 v OV 
cihla nedaleko centra, zateplený, plast. okna. 
Tel.: 608 245 634
* Pronajmeme byt v Náchod� 2+kk, nájem 
3500,- a za�ízený byt 1+1, nájem 3000 K�. Tel. 
777 818 053
* Pronajmu byt 2+1 v �erveném Kostelci, 
3700 + inkaso. TEL.: 608 732 435
* Prodám byt v Novém M�st� nad Metují, 
2+1, Na Malecí, v OV,cena dohodou, RK ne-
volat!, tel. 724 283 121
* Prodám DB v Náchod� Brance, 3+1, klidná 
lokalita, RK nevolat. Tel. 773 039 014
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk(40m2) s 
terasou v 1.pat�e bytového domu v Dolní Ra-
dechové. Nájemné 3.500,-K� + inkaso, kauce
12.000,-K�, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s balkonem, 
47,77m2 ve 2.NP v Náchod� na Lipím naproti 
hospod�, nájemné 4.000,-K� + inkaso. Tel.:608 
90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Náchod� 
na Brance, klidná lokalita, za 450.000 K�. Tel. 
773 039 014
* Dlouhodob� pronajmu za�ízený byt 1+1 
v Náchod�. Nájemné a inkaso 6000,- �.t. 
605506027
* Pronajmu 1+1 NA-PLHOV, 1+1 B�loves. 
Tel. 737 411 933
* Pronajmu garsoniéru v Hronov�. Tel. 608 
667 730
* Pronájem p�kného bytu 3+1 v Náchod� 
u nemocnice, ve 3.pat�e panel. domu, s plast. 
okny, novou koupelnou + WC. Cena v�etn� 
služeb 8.700,-K�/m�síc, tel. 602 204 002
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1500,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�-
chá. Tel: 775 777 073
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda, 48 
m2, tel. 606 949 222
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� u 
nemocnice, dlouhodob�, nájem 3.600,- K� + 
služby, kauce nutná, tel.�. 608 184 478
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 (40 metr�) s 
balkónem na sídlišti u nemocnice. Byt je situo-
ván sm�rem na Staré M�sto. Nájemné 4000 K� 
+ inkaso. Tel.608 380 686
* Prodám družstevní byt 1+1 ve Velkém Po-
�í�í, d�m po celkové rekonstrukci, cena doho-
dou, RK nevolat! tel. 732 935 186
* Prodám DB 3+1 76m2 na Plhov�.P�ed�laný 
a kompletn� za�ízený. Nutno pouze vymalovat.
Volný od zá�í 2010 nebo dle domluvy. Cena 
1.750.000,-K�.Tel.602 239 356. RK nevolat!
* Pronajmu byt 2+1 v Dobrušce. 62m2, bal-
kon, sklep. Tel. 605 436 692
* Prodám byt v osobním vlastnictví v histo-
rické �ásti Opo�na na Tr�kov� nám�stí. Veli-

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

* P�enechám pronájem zavedeného butiku 
na p�ší zón� v Náchod�, v�etn� vybavení, 
ev. zásob. Super stav, atraktivní interiér, �isté 
prost�edí ! Info na 774 367 750

* Hledám intelig. a optimist. lidi se zájmem 
o � loso� i a esoteriku. Zn. Spole�.setkání. 
TEL.:777 13 24 30
* Senior hledá spole�níka na cestu do ecka 
(ostrov Rhodos), dále do Ma�arska, do Benátek, 
podrobnosti sd�lím telefonicky.tel. 722 554 693
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malo-
vání domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, 
mytí oken nebo pravidelný úklid domácnosti, 
za�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, zdravotní 
pr�kaz mám, zkušenosti a doporu�ení také, nevá-
hejte a volejte 737 564 496, cena dohodou
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
* Hubnutí bez diety, tel.: 722 279 175 
www.hubnete.cz/sir
* Ušiji, spravím a opravím cokoli na �em 
se domluvíme jsem na mat. dovolené a šití je 
mým koni�kem. Náchod 604 349 703
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Na práci v kancelá�i, pop�.z domova p�i-
jímáme nové, ambiciozní a šikovné kolegy. 
Možnost nástupu ihned.tel. 773 586 293

P	ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z pohodlí domova
-www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609

AUTO-MOTO

* Prodám st�ešní p�í�níky THULE 120 cm 
(na hagusy). Tel. 777 202 506
* Prodám ŠKODA FORMAN na LPG, za-
chovalý stav, levný provoz. TEL.:732 287 451 
- ve�er

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

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI
* �ivava dlouhosrstá. Nabízím sv�tlou fe-
ne�ku na mazlíka. Je s PP, od�ervená a kom-
pletn� o�kovaná. K odb�ru ihned. Tel. 603 
206 743, 491 426 680      

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

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

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

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

N.Město n/Met.- Stav.parcely (586-1250 m2) v lokalitě „Březinky“, veškeré sítě na pozemku, příjezd ze zámk. dlažby ...od 1.200,-Kč/m2

N.Město n/Met. - Pěkný řadový dům (5+1) v klidné části novější zástavby, s možností půdní vestavby, okrasná zahrada .......... 3,5 mil.Kč
N.Město n/Met.- Větší RD s 2 byty (4+kk a 3+1) „Na Františku“, s pěknou zahradou (1025 m2) a 2 garážemi  ...................3.095.000,-Kč
Náchod-Plhov - Pěkný družst. byt 3+1 (74 m2), po rekonstr., zděné jádro, nová koupelna + WC, 5.patro, výhled na dět. hřiště .....1.289.000,-Kč
Náchod-Lipí-RD (5+1)s balkonem, dílnou a samost. stojící garáží na pěkném, slunném místě, na poz. 1465 m2 jsou 2 studny ....... 1.390.000,-Kč
Náchod-Zákoutí - Prostorný RD (2+kk a 3+kk) v klidné části, zimní zahrada, 2 koupelny s WC, garáž pro 2 auta .........SLEVA! - 2,15 mil.Kč
Broumov-Spořilov - Nadstandard. druž. byt 3+1 (74 m2), v 2 NP, letos možný převod do OV, s novou kuch. linkou, plov. podl. ... 895.000,-Kč
Slavoňov u N.Město n/Met. - RD na pěkném a klidném místě, po část. rekonstr., s velkou stodolou, zahrada k výstavbě ... 1.550.000,-Kč
Česká Skalice - Řadový dům se saunou a krb.kamny, všechny pokoje s balkony, klid. lokalita, poblíž centra .......VÝR.SLEVA! -2.165.000,-Kč
Teplice n/Met. - Bývalý hotel Koruna v centru o zast.pl.380 m2, restaurace se zázemím, salonky + 14 pokojů k rekonstr ....SLEVA! 1,75 mil.Kč                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

HOTEL HYNEK v Náchodě
přijme

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
praxe vítána

nástup možný ihned

TEL.:608 277 340                   

Ztratil se pes plemene Výmarský ohař, šedé barvy, 

slyšící na jméno LUK.
Je tetován t.č. 3895 v uchu a je také čipován čip č: 9680000023117754

Odměna za jeho nalezení!!!
Prosím volejte kdykoliv na tel. 603 345 541.                 



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro
 l
šestikomorový pro
 l

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Pro mladý tým přijmu 
2 nové kolegy/kolegyně 

do nové kanceláře v Náchodě.
Práce pouze v kanceláři, 

tři dny v týdnu.
Požadavky: komunikativní 

schopnosti, příjemný vzhled.
Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

777 345 132          

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

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

MD, podnikatele

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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů

• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

NOVĚ PNEUSERVIS“....

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl	uje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zam��ení v cen� 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�
proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

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

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

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

Prodej vilky
v Polici nad Metují.

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

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

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

Pracujeme.

KVALITNĚ
SPOLEHLIVĚ
VÝHODNĚ

Dokážeme si práce vážit.

Písemné nabídky zasílejte na adresu: 
Amulet - chráněné dílny s.r.o., Kladská 112, 547 01  Náchod 
personální oddělení, e-mail: info@amuletchd.cz
nebo osobně v pracovní dny od 8.00 - 15.00 hodin

Významný partner

Firma Amulet - chráněné dílny s.r.o. patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele 
zdravotně postižených osob v regionu. Její dlouhodobá a kvalitní spolupráce  
s předními světovými výrobci pryžových dílů pro automobilový průmysl přináší 
řešení celospolečenského problému uplatnění osob se zdravotním postižením 
na trhu práce. A hledat řešení tohoto problému je naším cílem.

Pro závod Náchod a Velké Poříčí 
hledáme zaměstnance na pozici
 

OPERÁTOR 
RUČNÍ OPRACOVÁNÍ
GUMÁRENSKÉ VÝROBY
Vhodné převážně pro zaměstnance 
se zdravotním postižením
Požadujeme:
zručnost I spolehlivost I pečlivost I chuť pracovat

Nabízíme:
prostředí rozvíjející se stabilní fi rmy 
týmovou práci I pomoc při zaučení 
dodatkovou dovolenou I příspěvek na stravování 

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

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel : 602 413 513

PronajmemePronajmeme
5 kancelá�í v I.pat�e5 kancelá�í v I.pat�e

( á cca 22 m( á cca 22 m22, i jednotliv� ), i jednotliv� )
ulice Plhovská 340, budova �eské ulice Plhovská 340, budova �eské 

pojiš
ovny v Náchod�pojiš
ovny v Náchod�
TEL.:724 348 091TEL.:724 348 091

AKCE
50% SLEVA U POKLADNY

na vybrané zboží
(plavky, bundy, rifl e,

kalhoty ...)

od 10.3.2010 
DOPRODEJ BOT

50% SLEVA U POKLADNY
ASIA SHOP
T.G.M. 33

Náchod - vedle radnice

Jarní Jarní 
prořez prořez 
stromůstromů  

TEL.:724 173 560TEL.:724 173 560
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

   Ku�ecí k�ídélka osolíme, poklademe do pe-
ká�ku, podlijeme trochou oleje, p�iklopíme a 
pe�eme. Šunku nakrájíme na kosti�ky a na 
pánvi zlehka ope�eme spolu s pokrájenou 
jarní cibulkou. Rýži uva�íme obvyklým zp�-
sobem. K�ídla p�ed dope�ením odkryjeme a 
zalijeme zakysanou smetanou, smíchanou s 
lžicí ke�upu. Šunku s cibulkou zamícháme do 
uva�ené rýže... Tak, a� Vám chutná...

p�eje La�ka Škodová  

ECHO V KUCHYNI
KŘÍDLA NA SMETANĚKŘÍDLA NA SMETANĚ
S NASTAVENOU RÝŽÍS NASTAVENOU RÝŽÍ

Karolína Trudi�ová - FOTOGRAFKA
774 86 33 43

www.traudy.estranky.cz

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

HRAJTE TE�
PRACUJTE POZD�JI        
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Pan Josef Marián Bartoň - Dobenín s chotí
a Správa zámku v Novém Městě nad Metují 

Vás zvou v rámci Zámeckých Bartoňovinek
na novoměstský zámek na

Zámecký karneval na téma

„Divoký
západ“
Sobota 20. b�eznaSobota 20. b�ezna

�� rezervace vstupenek již nyní
    na tel. 491 470 523 nebo 491 470 159
�� vstupenky pouze v předprodeji v zámecké
    pokladně od 3.2.2010 do 12.3.2010

   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky ko-
telen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tla-
kových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto 
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete i se 
zajištěním prohlídek komínových těles. Taktéž 
zajistíme revize domovních plynovodů včetně 
odstranění zjištěných závad. Součástí naší na-
bídky jsou i revize a servis výtahů. 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

 Hokejová p�ípravka HC Jarom�� má p�ed sebou 
nabitý vrchol sezony. Po odehrání posledních mistrov-
ských zápas� krajské ligy se mladí hokejisté zú�astní 
turnaje v Krnov�. T�ešni�kou na dortu pak bude 19. - 
21. b�ezna domácí turnaj O li�enskou váno�ku, který 
p�ivede do Jarom��e týmy Bratislavy, Vítkovic, Vídn�, 
Brna a další zvu�né ú�astníky.
 P�ípravka je druhou nejmladší kategorii v jarom��-
ském hokeji, jedná se o p�edškoláky a žáky prvních až 
t�etích t�íd. Do nad�jné hokejové party pat�í p�es 20 
d�tí (kluk� i d�v�at, vžil se spole�ný termín klu�ata). 
Jarom��ská p�ípravka hraje druhým rokem miniho-
kej. Ú�astní se prestižních turnaj� a p�ipisuje si cenné 
úsp�chy. Parta kolem trenéra Radima Syrovátka a jeho 
asistent� vyhrála hv�zdn� obsazený turnaj v Hradci 
Králové, na dalším prestižním turnaji v Trutnov� získa-
la st�íbro. Mladí Jarom��áci dokázali porazit v�hlasné 
soupe�e, jako jsou HC Eaton Pardubice, HC Sparta Pra-
ha nebo Bílé tygry z Liberce! �leny úsp�šného týmu 
p�edstavuje prezentace ve výloze u informa�ního cent-
ra na Nám�stí �SA v Jarom��i.
 Jarom��ské hokejové nad�je trénují t�ikrát týdn� na 
led� - v pond�lí, ve st�edu a v pátek. Ve st�edu chodí po 
p�íprav� na led� ješt� do t�locvi�ny, kde o jejich zdravý 
r�st pe�uje vyškolená fyzioterapeutka. V p�ípad� zá-
jmu o umíst�ní dít�te do hokejového oddílu volejte pro 
bližší informace na tel. 605 982 562, pište na kk.sesta-
ci@seznam.cz, p�ípadn� klikejte na www.hc-jaromer.
wz.cz/index3.html.                  P�ípravka HC Jarom��

LADÍ FORMULADÍ FORMU
NA VRCHOL SEZONYNA VRCHOL SEZONY

D Í V K A  E C H A

K A T K A

 Náchodská, tradi�ní a snad všem domácím i p�espolním známá Galerie SLAVIE, po dlou-
hých letech takzvané slávy, za�átkem letošního roku osi�ela po odchodu skupiny regionálních 
výtvarník�, kte�í zde po�ádaly kvalitní vše-ART-ové výstavy po n�kolik posledních let.
 Novým impulsem k oživení t�chto zajímavých výstavních prostor v p�íjemném prost�ední 
náchodské restaurace SLAVIE m�že být blížící se výstava, kterou zde p�ipravuje ob�anské 
sdružení Fotoklub Náchod. Práv� �lenové náchodského fotoklubu budou pro další období 
nositeli kulturní nápln� v tomto atraktivním prostoru.
 „Tato skute�nost je pro nás, skupinu náchodských fotograf�, velkou výzvou. Bude t�žké na-
vázat na vysokou kvalitativní úrove� zde doposud po�ádaných akcí, výstavy po�ádané v naší 
režii budou o kr��ek mén� odvážné-moderní-své, naopak myslím že budou p�ijateln�jší pro 
v�tší okruh jejích návšt�vník� z našeho regionu. Galerie nebude pouze výstavním prostorem 
fotogra� ckým, chceme tento prostor nechat otev�ený všem obor�m výtvarného um�ní. Ver-
nisáže budou vždy kombinovány s dalšími prezentacemi, a� už hudebními, divadelními nebo 
� lmovými, chceme aby galerie SLAVIE byla i nadále otev�ena VŠEM a to jak výtvarník�m tak 
i návšt�vník�m...“ (Petr ŠULC, Fotoklub Náchod)
 Výše uvedenou první akcí po�ádanou náchodským fotoklubem v Galerii SLAVIE bude vý-
stava fotogra
 í �lena Fotoklubu Náchod Romana UNGERA s názvem „za okny fantazie“. 
Vernisáž této výstavy netradi�ních fotogra� ckých akt� se uskute�ní v pátek 5.3.2010 v 18:00 
hodin. Výstavu zahájí sám autor vystavených prací. Sou�ástí vernisáže budou i další ne mén� 
zajímavé akce: recitál náchodského šansonového seskupení 6NaChodníku, tichá aukce jedné 
z  vystavených fotogra� í, promítání obraz� malí�ky Lenky BINDROVÉ a fotogra� í Romana 
UNGERA... Výstava potrvá do konce dubna 2010.
 Této vernisáži bude p�edcházet související výstava obraz� mladé malí�ky z Brna Lenky 
BINDROVÉ a to v M�stské knihovn� v Náchod�. Vernisáž této výstavy s názvem „barva 
nahoty“ prob�hne v  tentýž den v pátek 5.3.2010 v 17:00 hodin. Všechny vystavené obrazy 
jsou autorkou namalované pro p�íležitost práv� této výstavy a jsou inspirované fotogra� ckými 
akty Romana UNGERA, který tuto výstavu obraz� zahájí. Výstava potrvá do konce b�ezna 20
10.                                                                                                                                   (ftklNA)

 Hrad Frymburk u Nového Hrádku pochází ze 14. století. Nejvyšší �as, aby se n�kdo 
za�al starat o to, zda hrad p�ežije i 21. století. A za�al... Zastavit chátrání této historické 
památky se snaží Spole�enství ochránc� památek Východních �ech, které svoje úsilí ko-
ordinuje i s majitelem z�íceniny - Janem Barton�m.                                                         (r)

ZÁCHRANA FRYMBURKU

GALERIE SLAVIE NEKONČÍ,GALERIE SLAVIE NEKONČÍ,
NAOPAK!NAOPAK!

GALERIE SLAVIE NEKONČÍ,
NAOPAK!


