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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

ROZVOZ AŽ DO BYTU
do 30km ZDARMA !

NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE 
ODBORN  NAKOUPÍTE !

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

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

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

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

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

 tel. 491 420 094   mob. 775 988 987

MYSLETE NA SVÉMYSLETE NA SVÉ 
ZDRAVÍ !ZDRAVÍ !

Filtrace ke svá ecímFiltrace ke svá ecím 
maskámmaskám

NEBANKOVNÍ 
P J KY

Jste zam stnanec, d chodce nebo cizi-
nec a necht jí Vám v bance p j it?

* pro zam stnance a d chodce úv ry již 
od 6.000,-K

* žádné poplatky p edem!!
* 10 let zkušeností

peníze do 24 h.
Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00

www.proficredit.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

Hledáme distributora 
novin ECHO pro oblast 
Nové M sto nad Metují

tel: 602 103 775
email:echo@aremic.cz

www.novinyecho.cz



   Nezam stnanost v náchodském regionu je stále pom rn  na nízké 
úrovni, i nyní se však n které skupiny lidí setkávají p i hledání prá-
ce s obtížemi. Jsou to nap íklad lidé se zdravotními problémy.
  Práv  pro n  je ur en záv re ný b h osv d eného vzd lávacího
programu „Nová cesta na trh práce“, vyhlídka pro osoby se zdravot-
ním postižením. Osv d ený je tím, že ze 45 (celkový po et ú astní-
k ) si již polovina frekventant  našla po jeho ukon ení
práci.
   V programu se ú astníci, zdravotn  postižení, u í, jak elit komplikacím na n ž p i hledání 
práce narážejí. Nap íklad, jak se správn  zam stnavateli prezentovat, jak si hledat nové uplat-
n ní apod.. Nedílnou sou ástí je také kurz práce s po íta em a jak nové informa ní technolo-
gie využívat p i hledání práce.
   Výuka probíhá pod vedením zkušených lektor  a psycholog  v p íjemném prost edí nov
zrekonstruovaného Hotelu Vyhlídka v Náchod . Program probíhá pobytovou formou, což 
dává prostor nejen pro hledání nových p íležitostí, ale také zbyde as i pro
navázání nových p átelství i pro nezbytnou relaxaci, která je p i intenzivním kurzu velmi 
d ležitá - dovolí obnovení duševních a fyzických sil.
   D ležitou informací je skute nost, že celý kurz (v etn  ubytování a stravování) mají jeho 
ú astníci zdarma. Informace o projektu všem zájemc m ráda poskytne paní Coufalová na 
ísle telefonu 724 545 933.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpo tem eské republiky.

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! 

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

   Automobil prom nil náš sv t. Zkrátil vzdálenosti, 
umožnil pohodln  cestovat. Muž m dal trvalé téma k 
hovoru, ženám zase možnost sladit jeho barvu s bar-
vou jejich kabelek... Automobil slouží lidem v dobrém 
i zlém. Žádá Vaše auto za svoje služby tak moc, když 
nechce opušt n  stát na ulici a elit mrazu, dešti, zlo-
d j m!? Montované garáže SIEBAU jsou rychlou a 
levnou variantou Vaší protislužby...

Pro ?
 V porovnání s garáží provedenou z klasických zdících 
materiál i garáží ve form  monolitického železobeto-
nového korpusu je montovaná ocelová garáž SIEBAU 
optimálním ešením. Získáte tím kvalitní garáž rychle 
a levn . Navíc net eba si kasat rukávy na provád ní 
vnit ních a vn jších omítek.

Jaké?
 Donedávna byly plechové garáže synonymem pro 
rychlé, avšak nep íliš estetické ešení „ustájení“ 
Vašeho plechového o e. P išly ovšem nové materiály, 
vysp lejší technologie. Moderní ocelové montované 
garáže jsou provedeny z vysocepevnostního trapézo-
vého plechu v antikorozním provedení. Ten umož uje 

aplikaci r zných povrchových úprav v etn  st íkané 
omítky ve Vámi zvoleném barevném odstínu.

Navíc?
 Dopl te montovanou ocelovou garáž o kvalitní vrata - 
nap íklad výklopná s 3 - bodovým patentovaným systé-
mem zamykání a Váš v z získá „st echu nad kapotou“ 
i bezpe ný parking... Montované garáže jsou navíc i 
stavebnicí. Jejich kombinováním snadno získáte dvoj-
garáž, trojgaráž nebo celou adovku.
Pro všechny?
 Ano, když levnou a kvalitní garáž, tak pro všechny! V 
nabídce montovaných garáží SIEBAU jsou garáže pro 
osobní, dodávkové i nákladní automobily.

Snadno?
 Montáž jedné garáže je hotová za jediný den. Není zde 
zapot ebí žádné t žké techniky. Spole nost ALUROL, 
která v esku zastupuje renomovaného n meckého 
výrobce ocelových díl  SIEBAU, Vám garáž namon-
tuje s 10 - ti letou garancí.

Za kolik?
Díky zimním slevám nyní po ídíte montované 

garáže od firmy ALUROL ve velmi výhodných ceno-
vých relacích. Nap íklad cena montované garáže 3 x 6 
m (v etn  montáže samotné) se pohybuje okolo ástky 
70 000 K . A Vaše auto se bude mít kam t šit!

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

internet: www.alurol.com

VAŠE AUTO SE K NÁM BUDE T ŠIT...
MONTOVANÉ GARÁŽE SIEBAU

TICHÁ VZPOMÍNKA
  Dne 3.b ezna 2008 jsme vzpomenuli 15.výro í úmrtí 
naší milé maminky, babi ky, paní Carmen Ptá kové z 
Náchoda - B lovse.
V nujte ji s námi tichou vzpomínku

jménem celé rodiny dcera Nataša Majerová

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

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

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

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

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

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

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, 
NOVÁ PERSPEKTIVA PRO OSOBY 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

   Srde n  Vás zveme do nových prostor SENIOR KLUBU, kte-
rý je nyní umíst n v PENZIONU HARMONIE 2 v Rybá ské
ulici v dolní budov p.1819 v Náchod .

innost Klubu - po zániku SG Klubu - výhradn  zajiš uje
náchodská organizace Svazu d chodc R.
   Pokud nevíte, kde Penzion HARMONIE najdete, tak p jdete
z Plhovského nám stí do kope ku - kolem Plhovské kapli ky
a tam už proti sob  u rybní ku uvidíte HARMONII 1 a vpravo 
i HARMONII 2. Jinak se dáte od nádraží Borskou ulicí kolem 
autobusových garáží do mírného kope ku a p ed vrcholem vpra-
vo už uvidíte za rybní kem ob  HARMONIE. Zpo átku zahá-
jíme pravidelnými tvrte ními odpoledni p i posezení u zají-
mavých po ad  na videu a pozd ji, dle Vašich zájm , i jinými 
akcemi, p ednáškami apod.

* tvrtek 13.b ezna od 14.00 hodin
  ŠPICBERKY - za p lno ním sluncem
  JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA - ernobílá zem

* tvrtek 20.b ezna od 14.00 hodin
  N MECKO - RÝNEM A PORÝNÍM
  CHILE - VELIKONO NÍ OSTROV - tajemní sv dkové

* tvrtek 27.b ezna od 14.00 hodin
  VÝRO NÍ LENSKÁ SCH ZE v sále Hostince U JI ÍHO
Z POD BRAD od 13.00 hodin budou prodávány zájezdy, p ijí-
mány p ihlášky od nových len , vybírány p ísp vky, v pr b hu
sch ze bude podáváno ob erstvení.
   T šíme se NA SHLEDANOU - Výbor MO SD R, Náchod

SENIOR KLUB - BŘEZEN 2008

TICHÁ VZPOMÍNKA
  Dne 5. b ezna uplynulo již 5 let, co nás náhle opustil 
milovaný tatínek a manžel pan Bo ek Antoš - pracov-
ník Dopravního inspektorátu v Náchod . Kdo jste ho 
znali a m li rádi, v nujte mu tichou vzpomínku.

rodina Antošova a Volhejnova                

VZPOMÍNÁM
  Dne 9.b ezna uplynou dva roky, co mi zem ela manželka, 
paní Vlasta Fuková z Hronova.
  Kdo jste ji znali a m li rádi, v nujte jí tichou vzpomín-
ku. Život m la t žký a p esto ji neopustila veselá mysl 
                                                           a láska k druhým.

D kuji všem, kte í si vzpomenou. 
Manžel     

TICHÁ VZPOMÍNKA
    Dne 3.b ezna 2008 uplynuly t i roky, kdy nás navždy 
opustila naše drahá 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     

Cestovní kancelář SONA
přijme pro kempové zařízení v Itálii

SPRÁVCE
na období květen-červen 2008.

Požadujeme ŘP, 
částečná znalost N nebo A, 

manuální zručnost, 
organizační schopnosti.
Vhodné pro důchodce - 

manželský pár.

kontakt sona@sonatour.cz,
tel.: 491 426 922

  Dne 16.února 2008 se konal 
již tvrtý masopustní pr vod 
na Babí. V pr vodu se objevily 
krásné, nápadité masky s ko -
ským doprovodem. D ti i paní 
u itelky zpívaly lidové písn
s masopustní tématikou. Oby-
vatelé Babí dostávali od d tí 
balí ky s jitrni kami. Sobot-
ním dopolednem panovalo 
veselí a p íjemná atmosféra.
 Touto cestou chceme pod -
kovat panu Brychtovi, Sníti-
lému a Votavovi.          B.M.   

Masopustní průvod na Babí



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

- 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

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

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 renovace van  textilní rolety  těsnění 
 vestavěné skříně na míru  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

OBCHODNÍ ZÁSTUPCEOBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: 

 SŠ vzdělání   praxi v oboru min. 3 roky
 aktivní přístup, zodpovědnost

 výborné komunikační a prezentační schopnosti
 uživatelská znalost PC (MS Offi ce)  ŘP sk. B – aktivní řidič

OBSLUHA CNCOBSLUHA CNC
Požadujeme: 

 vyučení/vzdělání v oboru obrábění 
 min. 2 roky praxe na NC strojích (znalost programování výhodou)

 zkušenost s kontrolou a měřením dílců
 aktivní přístup, zodpovědnost, spolehlivost

Nabízíme:
 zajímavou práci v mladém dynamickém kolektivu

 odpovídající mzdové ohodnocení a bonusy

Firma zabývající se 
prováděním vrtů po 

celé ČR z Náchodska
přijme zaměstnance. ŘP 

skup. C.
Nástup možný ihned.
Tel.: 602 490 027-8  MS Nářadí, s. r. o., Drtinovo náměstí 171, 547 01  Náchod

Obchodně-výrobní společnost nabízí možnost okamžitého 
nástupu na pozici

Palackého 920, Náchod, 
tel. 491 422 226, www.insnachod.cz

Nabízíme k prodeji: 

* Objekt - prodejna v centru Velkého D eví e s vlastním pozemkem 1500 m2.

   Cena  ......................................................................................................2.700.000,- K

* Objekt bývalé moštárny U cihelny v Náchod , velká sleva. 

   Cena - možnost splátek  ....................................................................... 3.500.000,-K

* Objekt v Machov  - drobná výroba vlastní pozemek cca 900m2

  Cena (dohoda možná) .........................................................................  2.700.000,- K

* Dvougenera ní rodinný d m v Malé ermné, pozemek cca 3000 m2

  Cena  .......................................................................................................1.860.000,- K

* Chata - srub ve Vysoké Srbské - vlastní pozemek 488 m2 Cena  ........ 600.000,- K

* Pronájem nadstandardního bytu v centru Náchoda 5+1 ve III pat e domu na 

  Kamenici. Podmínky sd líme v naší kancelá i nebo na tel. . 606 951 546

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ,
výroba nábytku, dveří, 

opravy a renovace.
Restaurátorské práce, 

petrifi kace proti červotoči.
Břetislav Kafka ateliéry

Koubovka 587, Červený Kostelec
tel.: 777 621 555, 491 463 217    

TRADI NÍ TRHY 2008
JAROM  - NÁM STÍ

* 28.b ezen
* 25.duben
* 30.kv ten
* 27. erven

Trhy probíhají od 6 do 18 hodin
info: 603 562 118

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

SPORTOVEC ROKU 2007 OKRESU NÁCHOD
   OS STV Náchod a o.s. Náchod-
ský sport pro všechny si vás dovolují 
pozvat na slavnostní vyhlášení pra-
videlné ankety o nejlepšího sportov-
ce okresu Náchod za rok 2007. Dne 
14. b ezna od 18:00 vás v M stském 
divadle Dr. Josefa ížka eká, krom
vyhlášení sedmi sportovních katego-
rií, bohatý kulturn -sportovní pro-
gram. K vid ní bude nejlepší sporto-
vec mezi psy - Alf držitel titulu pes 
roku 2007, dále pak bubenická show 
Stragadooga, N.A. Crew - break dan-
ce, Capoeira Inferno (brazilské bojové 
um ní s prvky tance) a další! Sou ástí 
akce bude i malý autosalon fi rmy RN 
Auto Trutnov. Pojišt nci VZP mají, po 
p edložení pr kazky pojišt nce, vstup 
zdarma.
    V p edve er vyhlášení, tedy 13. 
b ezna, bude v hotelu Zimní stadion 

od 17:00 hodin vernisáží zahájena 
dlouhodobá výstava „Z innosti spor-
tu v Náchod “. Historické podklady 

pocházejí ze Státního okresního archi-
vu, sou asné pak z jednotlivých spor-
tovních oddíl .             

V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis 
na e-mail: koudelkova@msnaradi.cz.



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

* 28 letý sportovn  založený hledá dívku nebo ženu 
p im eného v ku z Náchodská nebo Trutnovska. Tel. 
605 710 458
* Pohodá  48/178/72 by se rád seznámil se štíhlou 
pohodovou p ítelkyni z Náchoda a okolí. TEL.:603 711 
210 (nejlépe ve er)

BYTY

* Nabízím pronájem bytu 2+kk poblíž centra v
Náchod . Nájem 4000,- + inkaso. Kauce 30.000 K  - 
rozhoduje výše kauce. Tel. 604 288 125  
* Dlouhodob  pronajmu 1+1 v Náchod , ul. B loves-
ké, 3.p., možno i se za ízením. Nájem 3000,- + 2500 
inkaso. Tel. 606 629 710
* Pronájem  bytu  2+1  v centru Náchoda. Volejte 603 
814 115
* Prodáme byt 3+1 (52m2) v Oliv tín  u Broumova. 
570.000,-K . Tel.:602 204 002-IDEAL REALITY
* Pronajmu dlouhodob  slunný byt v cihelném dom .
Kompletn  zrekonstruovaný v Náchod , Hus. nám stí, 
2+1, velká hala, komora, balkon, p íslušenství. cena 
dohodou. Kauce nutná. Písemné nabídky na adresu 
redakce. ZN.:Husovo nám.2+1
* Pronajmu byt 1 + kk, v Náchod , volný od 16.3., 
cihlový d m, balkon, náj. 2900,- + inkaso, tel. 604 438 
378
* Pronajmu garzonku po rekonstrukci nejlépe dv -
ma osobám, nájemné 3000,- + služby (cca 2000 K ), 
p ízemí blízko centra. Kauce povinná 10.000 K . Tel. 
737 190 559 volat 8-15 hod.
* Koupím byt 2+1 pop .3+1 na Náchodsku. Tel. .:724 
869 259
* Pronajmu 1+1 v Náchod  B lovsi, náj. cca 4800 
v etn  energií, kauce 10.000 K . Tel. 607 961 457
* Pronajmu suterénní byt 2+1 v RD v Novém M.n.M. 
Od 04/2008, áste n  za ízený s vlastním vchodem. 
Vhodné pro mladé, bezd tné. Cena dle dohody. Tel. 732 
986 518.
* Pronajmu za ízený byt 1+1 (47m2) v Náchod  na 
Plhov . Nová okna a fasáda. Nájem - 6.000,-K /m s. 
v .inkasa. Kauce 10.000,-K . Na dobu ur itou 1-2 roky 
s možností prodloužení. Mob. 605 915 337.
* Hledám byt v os. vl. 1+1,2+1 v Náchod , erv. 
Kostelci, Velkém Po í í, Hronov . Hotovost, tel.: 608 
66 77 34
* Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v Náchod  a okolí nebo 
menší rodinný domek (mladá rodina). Tel. 728 71 63 58
* Pronajmu dlouhodob  byt 3+1 v Náchod -B lov-
si, v blízkosti dosahu nákupního centra, autobus. 
a železni . stanice, základ. a mate . školy. Slunný 
byt o celk.vým.85 m2, ást .za . (kuchy . linka 
v .spot ebi , vestav né sk ín , okenní žaluzie). K 
dispozici komora, p da, 2x sklep, v dom  pouze 4 byt.
jednotky - záruka dostate . soukromí. Cena 6000,- + 
inkaso. K dispozici od 03/2008. TEL.:608 236 973

* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod  blízko centra. Nutná 
kauce. TEL.: 777 207 753
* Pronajmu 3+1 v Náchod . Tel.602 959 862
* Koupím byt v OV 3+1, 3+KK pop . 2+1, v Novém 
M.n.M. nebo v Náchod . Cena do 1,1mil tel: 775 336 849
* Dlouhodob  pronajmu byt 4+1, Náchod - Plhov (u 
Vernera), 89 m2, zd né jádro, vybavená kuchy . Tel. 777 
291 075
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod  blízko centra, ihned 
volný. Dále byt 1+1 u Sn žky, volný od 1.4. Povinná 
kauce 20 tis.K . TEL.:608 869 885, 777 82 82 29
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  na Plhov , ást.
za ., volný od 1.4. Nájemné 5000,- + inkaso + kauce. 
TEL.:608 383 154
* Pronajmu hezký byt 2+1 v Jarom i, Na Zavadilce, 
po celkové rek., prostorný, ve 2. pat e. Výborná ob an-
ská vybavenost, bus 30s, vlak 5 min.. Tel. 733 104 904
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod  na B loveské. 
TEL.:737 832 174
* Dlouhodob  pronajmu byt 3+1 v Novém M s-
t  n.M., sídl. Malecí, nájemné 3000,-K  + inkaso. 
TEL.:720 447 354
* Pronajmu áste n  za ízený byt 2+1 v RD - 4 km od 
Náchoda, bližší info na tel. 602 411 797
* 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
* Pronajmu byt 3+1 Plhov, 3.patro, 75 m2, nová 
okna, zatepleno, kauce, nájem 5000,-K  + ink.. 
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 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
* Pronajmu dlouhodob  byt - 1 místnost 32 m2, v et-
n  koupelny a kk v Náchod  poblíž centra. Nájemné 
5500,-K  v .inkasa. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu od podzimu 2008 družstevní byt 3+1 
na Brance. Zd ný nadstandardní byt s 2 balkony, 
za domem pozemek. Nov  zrekonstruovaný, nová 
kuchy  s my kou, z 90% vybaven, TV, internet. 
Rezervace parkování. Pouze solventní zájemce! Nej-

lépe pár. Nájem 4990,-K
+ inkaso, kauce 30000,- 
Tel. 603 787 699.
* Pronajmu garzonku 
v Hronov . Tel. 608 66 
77 30
* Pronajmu dlouhodob
novou garsonku s balko-
nem v Náchod  na Lipí, 
naproti hospod . Nájem-
né 4000,-K  + inkaso. 
TEL.:608 903 070
* Koupím garsonku nebo 
1+1 v Náchod  a blízkém 
okolí. Tel. 724 657 525, 
d kuji za nabídky

* Koupím byt 2+1(3+1) v Náchod , nejlépe  centrum. 
Tel: 605 212 203
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v OV nebo se žádostí do 
OV, v Náchod , platba hotov , tel. 604 437 128
* Dlouhodob  pronajmu garsonku 30m2 v Novém 
M st  nad Metují. D m je zateplen s výtahem. P i nástu-
pu kauce. Tel: 608 323 373.

NEMOVITOSTI

* Pronajmeme skladové a provozní prostory v 
Hronov  (bývalá Jednota) celková plocha 400 m2

v .kancelá e a zázemí, vhodné pro skladování, pro-
dejní sklad nebo provoz fi rmy. Dobrý p íjezd vozidel, 
vše nov  zrekonstruováno, k dispozici od kv tna 2008. 
Venkovní prostranství o vel.250 m2 p ed skladem též k 
dispozici. TEL.:777 152 750
* Hledám prostory k parkování motorky - nejlépe 
Náchod - Branka (a okolí). Tel. 774 262 820
* Pronajmu v Náchod  za soudem garáž. Vhodná i 
jako sklad, ihned volná. Tel. 608 245 634
* Prodám ve Velkém D eví i v tší poloroubenou 
chalupu s udržovanou, oplocenou zahradou 750 m2.
TEL.:608 245 634
* Koupím RD v Náchod  a okolí, do 1,5mil.K .
TEL.:774 678 899
* Sháníme  rodinný d m v erv. Kostelci, Hronov ,
Zbe níku do1,5 mil K . TEL.:608 883 012.
* Prodám v tší vilu pro podnikání i bydlení v erve-
ném Kostelci. Cena 3 mil. K . Tel. 775 959 972
* Koupíme rodinný domek v okolí Hronova s men-
ší zahradou do 1 200 000K . TEL.:724 170 681, 724 
914 842
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Náchoda, 
menší opravy nevadí. TEL.:608 245 634
* Nabídn te ke koupi býv. zem. stavení, d m nebo 
chalupu na Broumovsku do 1,3mil., tel.: 608 667 734
* Prodám lukrativní stavební pozemek o vým e
1259 m2 v Novém M st  nad Metují. Jedná se o rohový 
pozemek ulic Družební a Sadová. Pozemek je situován 
na krásném míst  mezi rodinnými domky. Cena k jedná-
ní dohodou. Volejte na tel. 607 623 106
* Koupím stavební pozemek v Náchod a blízkém 
okolí na rozparcelování, inž. sít  v dosahu. Tel.: 608 88 
30 14
* Prodám pozemek u obce Spyta s výhledem na Roz-
koš a Orlické hory. 10 minut ch ze od Rozkoše. Podrob-
nosti na telef. ísle 728 152 659.
* Rodina s d tmi koupí RD nebo adový RD v Novém 
M st  n.M., v Dobrušce a okolí. Tel. 737 41 38 21
* 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 )
* Pronajmu nebyt.prostory cca 13,5 m2 v Broumov
pod nám stím (frekventovaná ulice) vhodný jako pro-
dejna, kancelá  apod. TEL.:491 521 033
* Koupím zahradu v Náchod . Tel. 608 365 036
* 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
* Hledáme chalupu v okolí Police n/Met. nebo Teplic 
n/Met., cena 2-2,5mil. Tel. 608 883 012
* Koupím pro pot eby svého bydlení samost. stojící 
RD v Náchod ,na kl. míst  se zahr., v dobrém technic-
kém stavu, nebo pozemek pro stavbu RD v Náchod  tel. 
728 471 543,
* Pronajmu v tší garáž v Náchod , Za P ádelnou (pod 
sídlišt m Branka) pro 1-4 os. nebo dodávk. auta - cca 
11.9x7,6 m (možno i jednotliv ), vstup 2x el.vrata. Mož-
nost + vytáp ní a sociální za ízení. Nájemné za celek 
4000,-K . TEL.:608 90 30 70

KOUP

* Provedu odhad vašich poštovních známek a
pohled , p ípadn  vykoupím. Kupuji ády, odznaky a 
vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593

* Koupím p dní dlažbu, pískovcovou dlažbu, napa-
je ky žulové i mramorové, staré ploty a brány kované. 
TEL.:773 207 158
* Dám odm nu až 5000,-K  za sehnání vysokozdviž-
ného vozíku DESTA v jakémkoliv techn.stavu nebo na 
náhr.díly. TEL.:777 154 614
* Koupím betlém d ev ný, loutky a jakoukoli kvalitní 
starožitnost. Férové jednání. TEL.:773 207 158

PRODEJ

* Prodám palmu JUKU, výška 2,45 m, zelená 
odspodu. Foto zašlu e-mailem. Cena dohodou. Tel. 
604 414 135       

* Prodám el.sporák Bravo, r.v.2002 se sklokeramic-
kou deskou, multif. trouba. Cena: 3.000,-K . Tel.: 777 
951 946
* Prodám radiátor litinový k úsp ednímu topení 
110x20 cm. Levn  - dohoda. TEL.:491 428 422, 774 
59 59 81
* Prodám trampolínu. Cena dohodou. Tel. 491 428 422
* PRODÁM parní vysava  Maxi Vapori 2000 v et-
n  parní žehli ky. Díky odmaš ující a dezinfi kující síle 
páry a výkonným vysáváním je ideální pro úklid celého 
domu. Nový se zárukou 5 let - cena kompletu 25.000,- 
K . Tel.:  737 902 160
* 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
* Prodám d ev né balkónové dve e (typu „fran-
couzských oken“) + klasická okna, r zné rozm ry, z 
novostavby (vým na za plastová), jako nová - nutno 
vid t, cena dohodou, tel. 602 700 025
* Prodám v tší množství skladových regál s vyso-
kou nosností, tovární výroba, variabilní možnost sesta-
vení pomocí šroub  M8 v oválných otvorech. Komplet-
ní v etn  d ev ných polic. Info na tel.777 850 050

* Prodám v tší množství talí (m lké, hluboké, 
desertní...) 2,-K /ks, starší sedací soupravu - ru ní prá-
ce, dobrý stav, 3 + 2 k esla. cena 1000,-K . TEL.:739 
432 777
* Prodám za symbolickou cenu lomový kámen -
modrá žula, vhodný na skalku, op rnou ze , zpevn ní 
b ehu potoka, do základ  apod. K odb ru Nové M sto 
n.M.. TEL.:777 312 128
* Prodám obrace  sena - nahrabova . SP - 4-091, SP 
- 4 - 152. Dále seda ku na Zetor Z-55 11 (nová), radlici 
TK 14, kalové erpadlo a dále pluh nesený privát 430, 
diskové brány 2,30 m, pneu 16 x 3, 80 % sjeté nebo pro-
tektor, spodní záv s RU 5 a vrchní na Zetor. Tel. 602 
959 862
* Prodám nový p ebalovací pult: provedení lamié o 
- buk, cena 1900,-K , tel.605 475 830
* Prodám d laný soustruh na d evo p/d 380/300, 
el.mot.360 W/380V, celkový rozm r d/š/v 
1000/500/1000, cena 2000,-K . TEL.:605 110 335
* Prodám nové 1x použité šaty do tane ních - na výš-
ku 160 - 170 cm, 1 x dlouhé bílé na v ne ek - 500,-K , 1 
x krátké - pomeran ové - za 300,-K . Tel. 776 727 901

R ZNÉ

* Nabrousím et z na motorovou i elektrickou 
et zovou pilu. P esná úprava omezova  strojovým 

broušením. Úbytek zubu p i strojním broušení nepatr-
ný, rovná se o 0,05 až 0,2 desetin do b itu. U prvního 
broušení záleží na tom, jak je zub hodn  znehodno-
cen. Po nabroušení ádné ošet ení et zu - omytí + 
konzervace - znamená delší životnost et zu a šet í
lištu. K zastižení 8 - 12, 17 - 20, so,ne po tel.domluv .
Náchod-B loves, tel. 724 11 58 55

* Nabízím parkovací místo v garáži pro motorku. 
Náchod - Plhov. TEL.:774 678 899
* Zdarma uložím jakékoli množství zeminy, staveb-
ní sut  nebo navážky v Novém M sto n.M. TEL.: 777 
312 128
* Pronajmu garáž v Náchod  - U CIHELNY. 600 K .
Tel. 602 683 223
* Angli tina, Špan lština - soukr. výuka v Náchod .
Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 737 877 468
* Pronajmu nebytové prostory v eské Skalici na 
nám stí, prodejna 18 m2, chodba a WC 6m2, volné od 
1.5.2008. Tel. 776 046 488
* Nabízím k dlouhodobému pronájmu garáž u vjez-
du do „Dolní nemocnice v Náchod “. Tel. 728 308 847
* P ijmu truhlá e - Náchodsko. Tel. 777 765 990

* Hledáme spolupracovníky: ženy i muže na prodej 
knih - výd lek 12 - 25 000,-K , podmínka vlastní ŽL + 
auto. Tel. 777 803 359
* Pro nov  otev enou kancelá  v Náchod  hledám 
kolegu/gyni, podmínkou SŠ vzd lání, spolehlivost, pra-
covitost, komunikativnost. TEL.:774 962 625
* Nabízím vedení ú etnictví. Zárove  nabízím mož-
nost vytvo ení webových prezentací. Tel. 732 973 376 
(ve er), nybo@seznam.cz
* Nabízíme zajímavý p ivýd lek k Vaší nezajímavé 
výplat !! Pro  nezkusit to, co funguje!! Kontakt tel.774 
089 785
* Nabízím brigádu pro ženy na mate ské a studenty. 
Firemní tel. a další výhody. Volejte po 18.h na 724 458 895
* 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. zájemci volejte 723 039 241
* Nabízíme volné kapacity na servis po íta  a sprá-
vu 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. Mož-
nost 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

* P ivýd lek po celý rok 4-15.000,-K , po dohod  lze pra-
covat i na H . TEL.:603 731 609, www.novaprace.com
* Nestíháte? Jste p íliš vytížení? Nezoufejte! Je tu 
ešení. práce ur itého druhu: * nakoupím, vyperu a 

vyžehlím * uklidím, vyluxuji, set u podlahu, vy istím 
okna * provedu generální úklid * uva ím ob d, p ipra-
vím ve e i a nachystám i sva inu * pohlídám, zaba-
vím i p ipravím vaše d ti do školy - praxi s hlídáním 
samo ejm  mám * nat u plot, zahradní nábytek, okna 
* pose u trávník, postarám se i o skalku a záhony * 
pomohu i starším ob an m * a co vaši domácí maz-
lí ci - ani to není žádný problém * ostatní práce dle 
dohody. Volejte kdykoliv 724 924 930

AUTO-MOTO

* Prodám Škoda 105 L, r.v.81, STK do 2/2010, záv s, 
zimní, letní pneu, nová baterie, dobrý stav, cena doho-
dou. TEL.:774 542 332

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

Provádíme ekologickou 

likvidaci vozidel 

s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel. 774 455 454, 723 378 320  

Půjčujeme 
10 tisíc - 1 milion

řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

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      

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
Sendraž u N.M sta n/Met.-P kný slunný pozemek o 1.200m2, inženýrské sít  na pozemku................220,-K /m2

Sn žné v Orl.horách-Roubená chalupa 3+kk po áste né rekonstr., pozemek 629m2.............................1,35mil K

Dob any v Orl.horách-RD s možností dvougener.užívání (dva vchody), pozemek 327m2...................860.000,-K

Dolní Radechová-Pronájem nebytových prostor o zastav né ploše 460m2,2x WC,2x umývárna..11.000,-K /m s.

Šestajovice-Starý RD ur ený k rozsáhlé rekonstr. nebo po demolici výst.nového RD,poz.318m2...........90.000,-K

Benešov u Broumova-Hrubá stavba RD (9 místností) s poz.290m2, možno odkoupit v tší pozemek..1,050mil K

N.M sto n/Met.-P kná slunná zahrada o 624m2 v klidné zahrádká ské kolonii s malým d ev.srubem.230.000,-K

eská ermná-P kná vybavená zd ná chata 3+1 s pozemkem 340m2 a krásným výhledem...............980.000,-K

Náchod-Pozemek o 1.230m2 k výstavb  RD , inženýrské sít  p ed pozemkem.........................................700,-K /m2

* Prodám SEAT TOLEDO, r.v. 95, 2 litr, fi alová 
metalíza, komplet výbava, cena dohodou - levn . Tel. 
775 959 972
* Prodám Seat Cordoba - 1.4 benzin, r.v. 2000, naj. 
79 000 km, modrá metal. STK 2/09, p kné, nutno 
vid t, dohoda jistá, tel. 776 329 091
* Prodám Š 120 L, vyva ené prahy i blatníky, nový 
lak, nové pneu, cena 8000,-K  i dohodou. TEL.:491 
482 152
* Prodáme AVII KONTEJNER 30NSPO s 2 
kontejnery (1 vyský, 1 nízký) ve velice dobrém 
stavu. Tel. 491 428 594 (7-15 hod), 608 525 661

* Prodám auto FORD ESKORT ORION bílé bar-
vy, 1.8 D, r.v. 1993, STK do 3/2009, zachovalý, taž. 
za ízení, st eš. nosi , najeto 165000 km, cena 20.000 
K . Tel. 739 155 617
* Prodám MALOTRAKTOR dom. výroby, vhodný 
k odvozu men. b emen do 200 kg. TEL.:721 111 467
* Prodám VZV Desta, DVHM 3222 - TN, ve velmi 
výborném stavu. Dále prodáme Mulicar M25 S3 + 1 
na ND. Tel. 777 66 44 96

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Bišonek Frisé s PP, roztomilá a hravá št átka-
pejsci, po vynikajících rodi ích, vhodná k alergik m,
jako mazlí ci i ke krytí, o kovaní, tetovaní, od erv., 
nau ení istot , zvyklí na esání, k odb ru ihned. Tel.: 
605 432 511                                



082744                 zdarma: 800 100 446 081676                 zdarma: 800 100 446 075557                 zdarma: 800 100 446

057306                 zdarma: 800 100 446 083245                 zdarma: 800 100 446 064548                 zdarma: 800 100 446

082794                 zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba byt  s p edáním klientovi v b eznu 
2008. CP 50 m2, byt áste n  vybaven. Výhodná 
investice pro trvalé bydlení.

Prodej 1 324 854 K

038139                 zdarma: 800 100 446

RD, NÁCHOD – T EŠINKY
RD v atraktivní lokalit . Nov  zateplený, vým na
oken, nová st echa. 2 garáže, dílna, kancelá .
CP 730 m2.

Prodej 2 999 000 K

044796                 zdarma: 800 100 446

RD 5+1, MARTÍNKOVICE-BROUMOVSKÉ ST NY
Velmi prostorný d m, stylov  vybaven o CP 
471 m2. Krásné a klidné místo k rekreaci nebo 
bydlení.

Prodej 1 600 000 K

060480                 zdarma: 800 100 446

HOTEL V CENTRU NÁCHODA
Nov  zrekonstruovaný a zavedený hotel s res-
taurací a salónkem. Prodej v . veškerého vy-
bavení. Byt pro personál, kancelá .

Prodej 9 700 000 K

019339                zdarma: 800 100 446

SKLADOV  VÝROBNÍ PROSTORY, MACHOV
Ve výborném tech. stavu ihned k nast hování.
Vhodné pro rozší ení malé firmy. CP 878 m2.
Parkování u pozemku.

Prodej 2 625 000 K

                            zdarma: 800 100 446

STÁNEK RYCH. OB ERSTVENÍ, ESKÁ SKALICE
Prodej kiosku v autocampu Rozkoš. Stánek 
kompl. za ízen k provozu. Výborná investice-v 
budoucnu aquapark v areálu.

Prodej 290 000 K

056612                 zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ D M POLICE NAD METUJÍ PETROVICE
T i bytové jednotky o velikosti 2+1 s neregu-
lovaným nájmem. Bytové jednotky po áste né
rekonstrukci.

Prodej 1 190 000 K

018935                 zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, HRONOV-VELKÉ PO Í Í
Rozloha 1400 m2 s možností výstavby RD, inž. 
sít  na hranici pozemku. Projektové podklady ke 
stavb  sou ástí ceny.

Prodej 325 K /m2

034633                 zdarma: 800 100 446

POZEMEK V ZAHRÁDKÁ SKÉ KOLONII, NÁCHOD
Pozemek o vým e 300 m2. Inženýrské sít  na 
pozemku, možnost výstavby zahr. dome ku. 
Klidné a isté místo.

Prodej 55 000 K

083639                 zdarma: 800 100 446

EXKLUZIVNÍ VILA V KLIDNÉ  ÁSTI NÁCHODA
Rodinná stylová vila s nadstandardním vybavením. 
V klidné ásti m sta. Zahrada 1481 m2.

Prodej 5 490 000 K

054352                 zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ PARCELA SE ZAHRADOU, 
NÁCHOD-BABÍ
Parcela nedaleko centra m sta, vhodné na stav-
bu RD. CP  2571 m2. Velmi klidné místo. 

Prodej 500 000 K

037995                 zdarma: 800 100 446

CHATA SE ZAHRADOU, NÁCHOD
Chata je umíst na v klidné ásti m sta.Parkování
u pozemku. áste n  podsklepeno. Možnost 
stavby RD. CP 1027 m2.

Prodej 480 000 K

081122                 zdarma: 800 100 446

ST. POZEMEK JEST EBÍ-NOVÉ M STO N. METUJÍ
Pozemek pro stavbu jednoho i více RD. Sít
na hranici pozemku. Krásné místo cca 2 km od 
Nového M sta nad Metují.

Prodej 480 K /m2

081187                 zdarma: 800 100 446

ROUBENÁ CHALUPA, P KOV U POLICE N. METUJÍ
Roubená rekrea ní v krásném prost edí. D m
je v dobrém stavu po áste né rekonstrukci. 
Nedaleko Teplicko – Adršpašských  skal.

Prodej 780 000 K

082928                 zdarma: 800 100 446

POZEMEK PRO REKR. ZÁST. NÁCHOD
Louka v atraktivní ásti m sta, kterou je možno 
využít pro rekrea ní ú ely, p ípadn  pro zástav-
bu. Sít  v dosahu.

Prodej 252 K /m2

032618                 zdarma: 800 100 446

RD NÁCHOD B LOVES
Dvougenera ní RD na klidném míst  -10 min. od 
centra. Dv  samostatné byt. jednotky s vlastním 
soc. za ízením.

Prodej 3 490 000 K

081606                 zdarma: 800 100 446

VESNICKÝ RD, BOHUSLAVICE NAD METUJÍ
Rodinný domek 4+1 k rekonstrukci na trvalé 
bydlení. CP 167 m2. Domek je situován v klidné 
ásti obce.

Prodej 1 090 000 K

039386                 zdarma: 800 100 446

ADOVÝ RD HRONOV-ROKYTNÍK
RD 6+1 v dobrém stavu. Volný od konce r. 2008. 
CP  470 m2. P kné místo v klidné ásti obce.

Prodej 1 790 000 K

081786                 zdarma: 800 100 446

M STSKÝ RD, BROUMOV-MALÉ NÁM STÍ
T i byty, garáž, zázemí vhodné k podnikání 
v centu m sta. Nová st echa, terasa, centr. to-
pení. CP 714 m2.

Prodej 3 590 000 K

080983                 zdarma: 800 100 446

ST. PARC., ŠONOV U NOVÉHO M STA NAD METUJÍ
Rozsáhlá budova se dv ma budovami-možné rozd lit
na 3-4 st. parcely. CP 5349 m2. Výhled na p ehradu
Rozkoš.

Prodej 550 K /m2

077156                 zdarma: 800 100 446

RD NOVOSTAVBA, NOVÉ M STO NAD METUJÍ 
Exkluzivní novostavba 5+kk/2G Atraktivní loka-
lita ve stávající zástavb .5 min. do centra. 
CP 702 m2.

Prodej 6 299 000 K

083104                 zdarma: 800 100 446

RD NOVÉ M STO NAD METUJÍ, NA FRANTIŠKU
RD s velkou zahradou v klidné lokalit . Podskle-
peno, dv  terasy, garáž s dílnou. Kompl. za-
tepleno. CP 1080 m2.

Prodej 3 480 000 K

067732                 zdarma: 800 100 446

RD VRCHLABÍ, PODH Í-HARTA
Spodní patro zcela obyvatelné, 1. patro ve vys-
oké fázi rozpracovanosti. K domu náleží zahrada 
a garáž s dílnou. CP 300 m2.

Prodej 3 300 000 K

071702                 zdarma: 800 100 446

RD V HRONOV
Objekt slouží jako obytný d m se 3 byty, áste n
podsklepený. CP 684 m2.

Prodej 5 200 000 K

047409                 zdarma: 800 100 446

ZEM D LSKÁ USEDLOST, ŠONOV U BROUMOVA
Nov  opravená zem. usedlost 6+1, 2 garáže. 
Vodná k rekreaci nebo drobnému chovu zví at.
CP 16183 m2

Prodej 3 720 000 K

081265                 zdarma: 800 100 446

RD SE ST. POZ., CENTRUM NÁCHODA
Objekt ur en ke kompl. rekonstrukci. Vhodný 
k trvalému bydlení, nebo ke komer . ú el m.
CP 590 m2.

Prodej 1 990 000 K

036936                 zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, MALÉ SVATO OVICE
Byt v novostavb  o CP 50, 54 m2 + sklep. 

áste n  vybaven. K dispozici ihned. 

Prodej 1 007 335 K

083661                 zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD SUN
Celý byt v dobrém stavu. K bytu náleží balkón, 
sklep a spole né prostory. CP 71 m2.

Prodej 980 000 K

BYT 2+1 V OV, B LOVESKÁ UL.
P kný prostorný a udržovaný byt o CP 65 m2

v panelové výstavb  v žádané lokalit  okres-
ního m sta.

Prodej 1 390 000 K

BYT 1+1 V OV, DOBRUŠKA
Byt se nachází nedaleko centra, CP 41 m2. Ihned 
k nast hování. Celý d m je zateplený.

Prodej 1 050 000 K

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Výstavba byt , p edání zákazníkovi v zá i 08. 
CP 60 m2, moderní výstavba. Klidná ást m sta
nad nemocnicí.

Prodej 1 440 000 K

DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1, TRUTNOV
Atraktivní lokalita, nedaleko centra m sta. 
Možnost p evzetí do os. vlastnictví, ihned k dis-
pozici. CP 63 m2.               

Prodej 1 300 000 K

DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1, TRUTNOV
Byt o CP 75 m2, áste n  za ízen. Zaveden 
internet a kabelová televize.Lokalita Zelená 
louka.

Prodej 1 200 000 K

BYT 4+1 OV, SVOBODA NAD ÚPOU
Byt v panelovém dom  po áste né rekonstrukci 
na Rýchorském sídlišti CP 92 m2. Zavedena 
kabelová  TV a internet.

Prodej 1 460 000 K

083488                 zdarma: 800 100 446

BYT 4+1 V OV, ÍKOV
Nový byt o CP 159 m2 v klidné ásti obce. Mo-
žnost využítí d tského h íšt , nebo tenisových 
kurt .           

Prodej 1 890 000 K

083016                  zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD - SUN
Velmi zajímavý byt, udržovaný byt ve zd né zás-
tavb  o CP 59 m2. K bytu náleží spol. prostory.

Prodej 1 050 000 K
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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 DO-

BOVÉ 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 PRODLOUŽENA DO 31.3..2008.
****

DIVADLO HYBERNIA – TŘI MUŠKETÝŘI - SOBOTA 17.KVĚTNA 2008 OD 18:00
OBNOVENÁ PREMIÉRA VELEÚSPĚŠNÉHO MUZIKÁLU SE VRACÍ, TENTOKRÁT V NOVÉM OBSAZENÍ, ČEKÁ VÁS BOHATÁ 

VÝPRAVA, ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE A SKVĚLÁ MUZIKA. CENA VČETNĚ DOPRAVY A VSTUPNÉHO 1.030,-KČ.
PROTO NEVÁHEJTE S OBJEDNÁVKAMI.

****
STÁLE VYUŽIJTE SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI A VÝHODOU DÍTĚTE POPŘÍPADĚ DOSPĚLÉ OSOBY ZDARMA (OB-

VYKLE PLATÍ POUZE LETIŠTNÍ TAXY)
V NABÍDCE MÁME ZÁJEZDY OD CK NECKERMANN (ŘECKO,TURECKO, BULHARSKO, MALLORCA) – CENY JSOU 

KONEČNÉ (VČETNĚ LETIŠTNÍCH TAX A PALIVA)!!!!!!!!!!!!!
****

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.

CITROËN HAPPY DAYS - 10. - 23. 3 2008

POMOZTE DĚTEMPOMOZTE DĚTEM
Projekt doplněk podporuje sbírkové konto „POMOZTE DĚTEM“

číslo účtu: 666999666/0300

více informací: www.doplnek.com, www.ceskatelevize.cz

Mediálním partnerem projektu DOPLNĚK jsou noviny ECHO

Nové Město nad Metují
Husovo nám. čp.1202
rezervace 777 604 888

denně 17 - 01
www.zamek-bar.cz

☞ masa připravovaná na grilu 
☞ sýrové prkénko 
☞ bifteky   ☞ tatarák
☞ kvasnicové pivo
 ☞ Stella Artois

☞ kapacita 50 lidí
☞ billiár ☞ šipky
☞ karambol 
☞ fotbálek

vinotéka 
 ☞ TEMPLÁŘSKÉ                                                                                          
         SKLEPY
☞ NOVÉ 
       VINAŘSTVÍ

NOVÉ MODELYNOVÉ MODELY
kellyskellys
ZA ZA 
NEUVĚŘITELNÉ NEUVĚŘITELNÉ 
CENYCENY

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

PŮJČKY PŮJČKY 
BEZ NAVÝŠENÍBEZ NAVÝŠENÍ

491 421 711

  Pokud na svých toulkách kolem erveného Kostel-
ce potkáte tohoto muže i v t chto dnech na kole, jist
vás ani nenapadne, že trénuje na blížící se fi niš lyža -
ské sezony. Je to profesor RNDr Petr Kejklí ek, který 
se op t p ihlásil na nejslavn jší lyža ský dálkový b h
na sv t . Jedná se o Vas v b h, jenž se koná ve Švéd-
sku každý b ezen již od roku 1922. Tra  vede z Bergy 
do Mory a m í neuv itelných devadesát kilometr .
Závod se jezdí na po est krále Gustava Vasy, který je 
považován za otce nového, suverénního Švédského krá-
lovství, bez dánské nadvlády.
  O nástrahách, t žkých úsecích i o úžasné atmosfé e
závodu by nám jist  pan Petr Kejklí ek mohl dlouze 
vypráv t už jenom proto, že úsp šn  absolvoval ro níky 
1996, 2001, 2006 i 2007. K  závodu neodmysliteln  pat-
í rozd lané ohn  podél trati, p átelská setkání i „blabar-

soppa“, což je místní specialita -bor vková polévka.
  Dlužno podotknout, že spole n  s panem Kejklí kem 
již t ikrát jel tento závod i další rodák z erveného Kos-
telce pan ing. Ji í Šolc a v lo ském roce úsp šn  dokon-
il náro ný b h i student st ední lesnické školy Michal 

K ivánek. My, kte í fandíme a sledujeme pr b h celého 
závodu, víme, že se mezi tém  osmnácti tisíci p ihláše-
nými ú astníky rozhodn  neztratili.
   Záv rem jen otázka: Pro  se vlastn  závod jezdí? P esn
to vyjád il Petr Kejklí ek pro magazín GLOBETROTTER 

PRO TEN POCIT, KDYŽ PROJEDETE CÍLEM

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

 (bývalá Jednota)
 Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře a zázemí

 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno   Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.:777 152 750

CZECH . Pro ten nádherný pocit, když projedete cílem. V tomto závod  nejde ani o 
as, ani o umíst ní. Rozhodn  platí, že každý, kdo dob hne, je vít z. Držíme palce 

i v letošní sezon . HaK

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

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ P ijmeme

prodava ku 
do kantýny.

Nástup od 1. 4 2008.
Bližší info na tel. 777 875 561. 

  Jedná se o 14. Mistrovství eské republiky 
veterán  nad 40 let. Kvalifi ka ní skupina se 
po ty ech letech odehraje op t v Náchod !
Dne 16. b ezna 2008 od 9:00 hod. se ve 
volejbalové sportovní hale Na Hamrech utká 
5 družstev o postup do fi nále, které se koná 
18. a 19. dubna 2008 v  Chocni.
  Na napínavou volejbalovou podívanou vás 
zve SK Rubena Náchod.

VOLEJBAL 
GALA - CUP 2008

Váš dodavatel dveří

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 eská Skalice





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

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

DĚTSKÝ SECOND HAND z ANGLIE

VYDRÝSEK
NÁCHOD, v ulici Purkyňova 561

- vedle dětsk.střediska

* dětské oblečení 
všech věk.kategorií

* dospělé, outlet next
* přijímáme do komis. prodeje 

kočárky
PO-PÁ   8-12  13-17

pro závod v Teplicích nad Metují hledáme pracovníky na pozice:

Pokud Vás naše nabídka zaujala a spl ujete-li výše uvedené podmínky,
volejte tel. . 491 581 321 nebo se dostavte osobn  do sídla spole nosti.

General Bottlers CR, s.r.o.-Pepsi Americas, Šárka Seifertová, Dolní Teplice 134, Teplice nad Metují, 
549 57,  tel: 491 581 321, e-mail: sarka.linhartova@pepsiamericas.com

VÝROBNÍ OPERÁTOR

Nápl  práce:
obsluha a kontrola výrobních linek

Profi l vhodného kandidáta: 
ukon ené OU (elektriká , záme ník) 

praxe v potraviná ském provozu vítána
spolehlivost, pracovitost, fyzická zdatnost
ochota pracovat ve vícesm nném provozu

nástup ihned

SKLADNÍK/ IDI  VZV

Nápl  práce:
p íprava a expedice hotových výrobk

Profi l vhodného kandidáta:
idi ský pr kaz VZV

zkušenosti v obdobné pozici vítána
asová fl exibilita 

(ochota pracovat ve t ísm nném provozu)
spolehlivost, pracovitost, fyzická zdatnost



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

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 - prodej nových byt  3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zd ném dom , pl. 81,53m2 ...... INFO V RK
Suchý D l - RD 4+1 po generální rekonstr. s p ístavbou garáže, k bydlení i rekreaci ..........1.700 000,-K
Náchod - Plhov - družst. byt 3+1 s balkónem a garáží ve zd ném dom  v 2.pat e ...............1.350 000,-K
Machov - stylová chaloupka 4+1 s garáží, prodej s veškerým vybavením ............................1.390 000,-K
Velké Petrovice - d ev ná chatka na stavebním pozemku v CHKO Broumovsko ...................120 000,-K
Náchod - nadstand.byt 3+1, nová okna,plovoucí podlaha,nová kuchyn ,zd né jádro ...........1.630 000,-K
Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zd nou prostornou k lnou v okrajové ásti ............2.350 000,-K
Náchod - Kramolna - udržovaný RD 4+1+jídelna s garáží a zahradou, plyn. topení .........2.550 000,-K
Náchod - RD 4km od Náchoda s garáží a pozemkem  2 305m2 uvnit  po rekonstrukci .......2.299 000,-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
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
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
Broumovsko - pozemky ur ené k zastav ní a ost.pozemky o r zných vým rách a lokalitách. ..Info v RK  

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 pro všechny: 
– 30%

 na vnitřní 
plastové parapety až do 

odvolání.

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  

 opravy havarovaných vozidel na rovnacím rámu
 opravy i silně zkorodovaných karoserií

 nástřik spodků a dutin vozidel
 renovace veteránů, svářečské práce CO

2

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

 opravy podvozkových částí brzdových soustav
 prodej náhradních dílů 

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725 

MECHANICKÉ OPRAVY

JAN ŠEVČÍK
776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

AUTODÍLNA ŠEVČÍK 
PROVODOV

mechanické a klempířské 
opravy vozidel

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

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

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

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

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

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie TETA) 

NÁCHOD, tel.: 775 775 171

MEDIASERVIS s.r.o. hledá 
doručovatele pro roznášku 

denního tisku
pro oblast Nové Město nad Metují, 

Hořičky, Slatina n. Úpou
Práce je v ranních hodinách 

(pondělí-sobota), 
vhodné jako přivýdělek.

Informace:
Doručovací středisko, Hrašeho 15, 

547 01 Náchod
Tel. 491 422 337, 602 687 833,

724 006 879  

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec

Hledáme šikovné

pro práci s kamenem 
od jara 2008.

Možnost dobrých výdělků.
Informace 

na telefoním čísle 491 462 706  

ZEDNÍKY, 
SPOLUPRACOVNÍKY

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

Střední škola Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218
přijme 

                SOCIÁLNÍ PRACOVNICI 

na dobu zástupu za mateřskou dovolenou, 
s předpokládaným nástupem od 1.června 2008.

Strukturovaný životopis s kontaktními údaji zasílejte  
na e-mail ředitelky školy: olga.talaskova@stredniskola-novemesto.cz 

do 15. března.

Kontrola a plnění 

klimatizace do konce dubna 

se slevou 20%
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Komer ní asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 
redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemn : P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I O: 16803175  * Zlom a osvit: 
UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn žnou * Podepsané lánky vyjad ují názory autor  a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice .j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK R E 11970. 
e-mail: echo@aremic.cz * http://www.aremic.cz/echo, www.nachodsko.cz/echo

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

Ve vaöem domÏ se ÑËervenÈmu kohou-
toviì urËitÏ lÌbit nebude, kdyû... ZajistÌme 
prov·dÏnÌ protipoû·rnÌch prohlÌdek by-
tov˝ch dom˘ prost¯ednictvÌm odbornÏ 
zp˘sobilÈ osoby nebo poû·rnÌho prevent-
isty. Provedeme tlakovou zkouöku poû·rnÌ 
vody, zajistÌme revizi p¯enosn˝ch hasicÌch 
p¯Ìstroj˘. I technickÈ prohlÌdky a revize 
bleskosvod˘ jsou samoz¯ejmostÌ. VY bu-
dete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

DRAMA V BÍLÉ STOP
  I letos se druhá sportovní disciplína babacupu, b žky, 
ocitla v ohrožení. D vody byly stejné jako loni - nedosta-
tek sn hu. Po ádající oddíl, team UFO, ale vše zvládl na 
výbornou.
  Závod se uskute nil v ned li 17.2. na Luisin  údolí. Stopa 
byla skv le p ipravená, p estože bylo -11C.
   První šestice závodnic vyrazila v 10 hodin. Takto postup-
n  odstartovalo všech 51 b žky . Osmikilometrová tra  se 
jela ve dvou kolech. P edevším 2. kolo prov ilo kondici 
závodnic a p ípravu trati, která kv li nedostatku sn hu 
nebyla jednoduchá. Ukázalo se také to, jak kdo namazal.
  Jako první do cíle zasloužen  dorazila A. Rohulánová 

(Integraf) v ase 34:46,1. Tém  s jeden a p l minutovým 
náskokem p ed J.Výbornou (Elišky), která letos zúro ila 
skv lou fyzickou p ípravu a obsadila 2. místo. Na stupn
vít z  dosáhla i K.Kramlová (Elišky).

A umíst ní družstev v této disciplín ? První místo 
DLNK Elišky, 2.UFO team, 3.Hotel Hynek, 4.Integraf, 
5.SVC Náchod, 6.ZONA
   Obdiv však pat í všem zú astn ným. P íprava na tuto
disciplínu nebyla za stávajících sn hových podmínek 
bohužel ideální.
   Všechny fanoušky zveme do náchodské kuželny, kde v 
ned li 30.3. tým SVC uspo ádá další disciplínu BABACU-
Pu, kuželky.                                        text: P.U., foto R.N.

ŽIVOT JE 
HRA...
BU TE 

HRÁ EM!
SQUASH CENTRUM Náchod

Ricochet + Squash + 
stolní tenis

Házenká ská hala - Hamra
tel. 602 886 577

  V termínu od 3. do 7. b ezna prob hlo
ve školní družin  p i ZŠ Komenského 
v Náchod  tradi ní „Vítání jara - týden 
velikono ních tradic“.
  D ti vyrobily r zné velikono ní deko-
race: ku átka, zají ky z nejr zn jších
materiál . Zdobeny byly klasické sym-
boly nového  života: vají ka. Ke slovu 
se dostaly i básni ky, íkanky o jaru a 
velikono ní koledy.

Veselé velikonoce a svátky jara p ejí
d ti a vychovatelky ŠD Komenského 

Náchod

JARO P IŠLO 
DO DRUŽINY

POSTRÁDÁTE???
   Ve středu navečer 13.února 

2008 se našel u Hotelu Slovan v 
Náchodě jemný zlatý řetízek s 

přívěskem..
Volejte 491 421 974 - tel./fax.  

POTŘEBUJETE PENÍZE?POTŘEBUJETE PENÍZE?
Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

Tak proč si nepůjčíte?Tak proč si nepůjčíte?
   
Výše úvěru Délka splácení Výše splátky Celkem zaplatíte

  30 000 Kč 58 měsíců 770 Kč 44 660 Kč
  50 000 Kč 58 měsíců 1 250 Kč 72 500 Kč
100 000 Kč 58 měsíců 2 350 Kč 136 300 Kč
200 000 Kč 58 měsíců 4 400 Kč 255 200 Kč

Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání!Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání!
Zavolejte: 724 725 799Zavolejte: 724 725 799

   Domov d chodc  a Ústav sociální 
pé e eská Skalice PO ÁDÁ V ÚTE-
RÝ A VE ST EDU 18. a 19. b ezna
2008 od 8.00 - 17. 00 hod v budov
ústavu sociální pé e, Riegrova 594, 

eská Skalice

TRADI NÍ
VELIKONO NÍ

VÝSTAVU
 P ij te na erpat velikono ní náladu a 
inspiraci z výrobk , které jsme pro Vás 
p ipravili. Mimo jiné: zdobená vají ka,
výšivky, papírové zápichy, moduritové 
fi gurky, polštá e, perní ky a plno jiných 
výrobk  z r zných materiál .

T ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT VU

Ne, nebojím se podívat svým voličům do očí.




