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Jen vykoukne sluníčko, nalejem si vínečko.
  Zima bílá, ať je pryč, hybaj nácku do vinic. Jarmila Jirásková

    Kuželkářský turnaj Babacupu proběhl v neděli 8.3. v  náchodské kuželně pod patronací 
Mapveje. Mezinárodní den žen oslavily Babacupky jak jinak než sportem.
   Integraf díky odstoupení týmu DLNK Elišky ztratil tradičního kuželkářského rivala. 
Souboj o stupně vítězů svedly dívky z  Integrafu mezi sebou. Nikola Klemmová nakoulela 
neuvěřitelných 244 kuželek a získala 1. místo. Dosáhla tak na svůj a zároveň babacupácký 
rekord z roku 2007. I. Pařízková obsadila 2. místo a K. Dostálová skončila 3.. O další tři 
příčky se podělily
holky ze Zony. Šest kuželkářek se tedy dostalo nad vysněnou hranici 200 bodů.
     Zdálo by se, že kuželky budou patřit mezi jednu z těch méně náročných disciplín. Ale 
i koulení může bolet. Cenu za statečnost by si jistě zasloužila Lenka Vysoká sužovaná 
bolestmi zad, která doházela s vypětím všech sil a díky solidaritě Eriky Samkové.
     Celkové pořadí týmů vypadalo takto: 1. Integraf, 2. Zona, 3. UFO, 4. Hotel Hynek, 5. 
Mapvej 

Příště nás čeká ping - pong, a to 5.4. v házenkářské hale. P.H.

Koulelo se, koulelo v náchodské kuželně

Prodejna stroj  
a ná adí

B loveská 168, 
Náchod

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

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

 BENZÍNOVÁ MOTOROVÁ
    PILA
SPS01-45

lišta 45cm
obsah 45cm3 3690,-3690,-

-1300-1300
4990,-

  Stříbrná Missis je z Broumova ...čtěte na straně 8   Stříbrná Missis je z Broumova ...čtěte na straně 8 
                                                                          foto Roman Ficek                                                                               foto Roman Ficek     

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ  
KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ  

I ÚŘEDNÍ  PŘEKLADY 
A TLUMOČENÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy

ANGLIČTINY           NĚMČINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)          (1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)
Další informace najdete na www.gatenachod.cz Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 
Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

Němčina: 491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.czPOKUS 
O REKORD
 

  Otužilec Petr Koci-
án se 18. dubna ve 
13.00 hodin v Řez-
nictví U DRAKA v 
Novém Městě nad 
Metují pokusí o 
zlepšení svého osob-
ního rekordu v délce 
pobytu „v mrazivém“ 
prostředí. Vzpomeň-

me, že současný rekord Petra Kociána 
(ve vaně s 300 litry mrazivé vody - navíc 
zasypaný ledem) byl 41 minut a 17 vte-
řin. Pokusu v Novém Městě nad Metují 
bude opět přítomen zástupce pelhřimov-
ské agentury Dobrý den.                          
                                                            (r)         

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

SLEVY AŽ 54 %
SPLÁTKOVÝ

PRODEJ



 

Lucembursko je posledním zakládajícím členem a opravdovým trpaslíkem mezi zeměmi 
Evropské unie, menší je už pouze Malta. Již 10 století je samostatným politickým celkem. 
Hovoří se zde vlastním jazykem, podobným němčině. Naši a místní historikové se přou, 
zda kdysi sahalo Lucembursko až do Čech, nebo to bylo naopak. Tato maličká lesnatá a 
hornatá země na rozhraní Francie, Německa a Belgie však vůbec není outsiderem v gas-
tronomii. Nikde jinde v Evropě neobdrželo v přepočtu na čtvereční míli tolik restaurací 
michelinskou hvězdičku. Tradiční pokrmy, které se kdysi vařily na selských dvorech, dnes 
patří mezi vyhlášené speciality. Pochopitelný je silný vliv francouzské a německé gastro-
nomie. Platí zde rčení: „Po francouzsku vařit, po německu porcovat“. K národním specia-
litám patří polévka ze zelených fazolek, často vylepšená slaninou či uzeným, nebo játrové 
kuličky se sladkokyselým zelím a brambory. Zajímavá je kombinace kořeněných párečků 
s křenem a šťouchanými bramborami. V obchodech s potravinami se tradičně kupuje va-
řený sýr, ardenská či sušená šunka. K nabídkám restaurací patří neodmyslitelně zvěřina v 
bezpočtu úprav, pokrmy z vařených drštěk a také černý puding, což jsou vlastně žemlová 
jelita nastavená vařeným zelím. My jsme samozřejmě přesvědčeni o tom, že díky nám po-
znali Lucemburčané bramboráky. Národním ovocem je švestka, která má také možná svůj 
původ v Čechách. A naopak, podle Lucemburčanů, Karel IV přivezl vinnou révu do Čech 
odsud, a nikoliv z Burgundska, jak praví klasik. V čem si s místními obyvateli rozumíme, 
je jejich láska k pivu, ke kterému však patří neodmyslitelně slaneček. Produkce místních 
pivovarů na obyvatele ročně značně překračuje evropský průměr a činí více než hektolitr 
na osobu. Spotřeba alkoholu v Lucembursku patří k  nejvyšším v Evropě a činí 3 litry 
piva na obyvatele denně! Doufáme, že díky tomuto malému gastonomicko-historickému 
exkurzu je nám všem tato minizemička hned sympatičtější. 

Text připravují žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, 
Hronov, s.r.o. www.hshronov.cz

Hvězdy 
na talíři

   Neštěstí je nevyspytatelné - kdy zaútočí a někoho přivede k  úrazu, předvídat neumí-
me. Pokud zrovna nejsme v pustině, mohou sice zraněnému do pár minut pomoci pro-
fesionální záchranáři, jenže člověk, který krvácí nebo je v bezvědomí, může bez pomoci 
zemřít i v čase, který je mimo možnosti dojezdu záchranářů. Něčí život tak může být 
někdy závislý jen a jen na naší rozhodnosti a na našich znalostech.
   Pokud se nachomítnete u situace, kdy je to potřebné pomoc poskytnou, nikdy do záchranné 
činnosti nejděte „bezhlavě“. Před samotným poskytnutím první pomoci je vždy potřeba vy-
hodnotit zranění postižené osoby. Jako laici nemusíme zjišťovat, co vše má dotyčný člověk 
za zranění. Podstatné je, aby se postižený dožil příjezdu záchranné služby. Musíme se snažit 
zajistit alespoň základní životní funkce. První, co by nás mělo zajímat, je to, zda zraněný 
masivně nekrvácí. To znamená, že první, co ošetřujeme, je rozsáhlé krvácení, které přímo 
ohrožuje život zraněného. Pokud to je možné, je dobré zvednout místa krvácení nad úroveň 
srdce, např. zvednout krvácející ruku nebo nohu. Pak si připravíme tlakový balíček buď 
z hotového obvazu z lékárničky nebo si improvizovaný balíček složíme z nějakého kusu 
látky, který pak přitiskneme přímo do rány. Buď ho tam držíme rukou nebo ho pevně a silně 
přitáhneme dalším obvazem nebo třeba utrženým pruhem látky. Tlakový obvaz by měl mít 
přednost před zaškrcením, ale někdy je rána tak rozsáhlá, že by obvaz nestačil krvácení za-
stavit. Pak je vhodné použít zaškrcovadlo. Správné zaškrcení vypadá tak, že krvácení zcela 
ustane. Pokud končetinu jenom přiškrtíme, tak krvácení můžeme naopak zvětšit. Nejlepší 
je použít škrtidlo z lékárničky nebo opět nějaký kus látky, třeba utržený rukáv. K zaškrcení 
však nepoužívejte drát nebo provázek, ty by mohly způsobit nevratné poranění nervů a cév. 
Zaškrcením se snažíme co nejblíže nad ránou přitisknout tepnu nebo cévu k jedné kosti. 
Protože pod kolenem a pod loktem máme dvě kosti nemusí se nám to na předloktí a lýtku 
podařit, proto je lepší na noze zaškrcovat na stehně a na ruce mezi ramenem a loktem. Když 
zastavíme krvácení, zjišťujeme, zda zraněnému tepe srdce a zda dýchá, když ne, musíme mu 
uvolnit dýchací cesty, provádět masáž srdce a případně i umělé dýchání. O tom však příště.
Kdyby jste si nevěděli rady, jak účinně pomoci, kdykoli můžete zavolat operátorku záchran-
né služby na tel. č. 155. Ta může po telefonu řídit váš postup až do příjezdu záchranky. OP
 hasici@tiscali.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pomoc mohou potřebovat
 i naši nejbližší

Lucemburský trpaslík

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

777 602 884 Náchod 
 Trutnov Orlické hory  Jičín s námi se určitě domluvíte

Nabídka našich 
nemovitostí také 
na pobočkách 

České spořitelny

Byt o výměře 38m2 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 000,- Kč
Udržovaný byt 3+1 v Náchodě na Plhově v družstevním vlastnictví  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 395 000,- Kč
Rodinný dům, 3 byty, dílna, zahrada nedaleko centra Červeného Kostelce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 450 000,- Kč
Vila v Náchodě u zámku, nové el.rozvody, zahrada 3 452 m2, vlastní studna. . . . . . . . . . . . . . . . .4 995 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 7 místností, WC, koupelna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou a bazénem v České Skalici, 2 bytové jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 999 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě na Pavlišově v započaté rekonstrukci, 4+1, WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 000,- Kč
Zachovalý komerční objekt s 2 obytnými místnostmi v Ruprechticích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 000,- Kč

Rodinný dům ve středu Nového Města nad Metují se zahradou. 
K prodeji se nabízí řadový rodinný dům po vnitřní rekonstrukci v 
Husově ulici. Při poslední rekonstrukci v roce 2005, zřízeny nové 
rozvody vody a elektriky. Dispozice: PP sklep, prádelna, 1NP 
vstupní veranda, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, 2NP WC, zre-
konstruovaná koupelna, 2 pokoje a šatna. V podkroví 1 místnost 

a část volné půdy vhodná k vestavbě. Za domem malá zahrada.           Cena: 3 200 000,- Kč

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

 Dne 13.března 2009 uplynulo šest smutných 
let, kdy nás navždy opustila naše drahá man-
želka, maminka, babička a kamarádka, 
paní Anna Roubalová z Náchoda.

Stále vzpomíná milující manžel Stanislav,
syn Pavel a dcera Jitka s rodinou

TICHÁ 
VZPOMÍNKA

PRVNÍ ZÁVODY SPORTOVNÍ GYMNASTIKYPRVNÍ ZÁVODY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
 V sobotu 28.2. se náchodská děvčátka z 
oddílu Sportovní gymnastiky - odbor vše-
strannost rozjela na župní přebor župy Vý-
chodočeské - Pipichovy ve sportovní gym-
nastice do Vysokého Mýta. Závod se konal 
ve volných sestavách na kladině a na akro-
bacii.
 Náchodská děvčata byla na svém prvním 
letošním  závodě velmi úspěšná.
 V kategorii - Mladší žákyně I zvítězila 
sedmiletá Pavlínka Vejrková. V kategorii - 
Mladší žákyně II  obsadila Alenka Žibřidová 
bronzovou příčku a v kategorii Starší žákyně 
III zvítězila Adélka Zákravská, která závodi-
la poprvé.
  Závod byl velmi pěkný a opravdu vydařený. 

Míla Vejrková

 Dne 9.března 2009 uplynou 3 roky, co mi 
zemřela manželka, paní Vlasta Fuková z Hro-
nova.
 Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou 
vzpomínku. Život měla těžký a přesto ji neo-
pustila veselá mysl a láska k druhým.

           Děkuji všem, kteří si vzpomenou.
manžel

VZPOMÍNÁM

 Dne 22.3. 2009 uplyne 15 let od okamžiku, 
kdy nás tragicky opustil náš milovaný syn, tatí-
nek, manžel, bratr, pan Ivo Orban z Náchoda. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte  
s námi.                                                   rodina

TICHÁ 
VZPOMÍNKA

PNEUSERVISPNEUSERVIS
OPRAVY ALU DISKŮ

auto-moto

Zdeněk Brož, Příčná 112
549 32 Velké Poříčí

Tel. 608 541 313

 V pondělí 2.března 2009 ofi ciálně zahájilo provoz nové KADEŘ-
NICTVÍ v Náchodě na náměstí TGM. Salon ARIES je úplně nový. 
Tváře, se kterými se zde budete setkávat, jsou však známé. Další 
provozovnu tu otevřela paní Jiřina Maierová s dcerou Kateřinou Pin-
cákovou. Její tým, čítající kvalifi kované kadeřnice a jednoho kvalifi -
kovaného kadeřníka, Vám poskytne služby na vysoké profesionální 
úrovni. Všichni jsou proškoleni ve Vlasovém studiu Wella Praha. 

Nabízejí Vám nové trendy, nejmodernější střihy a úpravy vlasů, péči 
o oslabené vlasy. Dále metodu Hair Talk - prodloužení a zahuštění 
vlasů. 
K dispozici tu mají 3 křesla a mnoho špičkových přístrojů, například 
KLIMAZON na sušení vlasů, působení barvy, regenerační zábaly atd. 
Na jeden měsíc mají k dispozici diagnostický přístroj na rozbor vlasů 
a pokožky. Vlasy Vám ošetří vlasovou kosmetikou Wella, zakoupit si 

zde můžete přípravky vlasové řady „ System 
professional“, v měsíci březnu s 20% slevou. 
Vlasovou kosmetiku „System professional“ 
mohou vyzkoušet i tři vylosovaní výherci, 
kteří navštívili salon ARIES při neofi ciálním 
zahájení provozu v pátek 27.2. a obdrželi ba-
líček této vlasové kosmetiky.
 Kadeřnický salon ARIES naleznete na ná-
chodském náměstí TGM, vedle hotelu Berá-
nek, v 1.patře. Otevřenu tu mají od pondělí 
do pátka od 7 do 19 hodin, v sobotu od 7 do 
12 hodin. Jiný termín návštěvy si můžete za-
jednat telefonicky na čísle 601 533 445.
 Na stejném poschodí této budovy najdete 
KOSMETICKÝ SALON slečny Petry Mar-
kové, která úzce spolupracuje s kadeřnickým 
salonem ARIES. Slečna Petra Vám poskytne 
kompletní kosmetickou péči a ošetření ple-
ti. Pracuje s různými druhy kosmetických 
výrobků, zakoupit si zde můžete výrobky 
kosmetické řady TEMPERANCE. Vedle 
kosmetiky nabízí slečna Marková také mo-
deláž nehtů. Její služby si můžete objednat 
na telefonním čísle 736 108 929.
 Jedna střecha, jeden dům, jedno patro a 
tolik možností... Přijďte navštívit Kosmetiku 
Petry Markové a Kadeřnický salon ARIES 
paní Jiřiny Maierové a Kateřiny Pincákové 
...           Připravila + foto Laďka ŠkodováV černých tričkách nastoupen tým kadeřnických specialistů paní Jiřiny Maierové 

v plném obsazení, spolu s obchodní zástupkyní fi rmy Wella paní Martinou Vodákovou

VYMĚŇTE VŠEDNOST ZA KRÁSU

info:

www.realityeu.com 



nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
DŮM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DŮM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... VI.
 V dnešním zastavení naší dopravní rubriky si více všimneme 
refl ektorů automobilů...Divíte se? Není čemu,vzpomeneme - li na 
celodenní svícení, které bylo ještě v roce 2006 povinné v době od 1. 
ledna do 25. března, a pak od 1. července do 31. prosince.
Taková byla minulost, protože od roku 2007 je povinné celodenní 
svícení po celý rok. „Máte pravdu, toto nařízení se týká všech mo-
torových vozidel (včetně motocyklů) a tramvají. Mimo jiné, tím 
je vyloučena diskuze, zda by měla ve dne svítit také jízdní kola, 
potahová a jiná nemotorová vozidla“, říká pan Jiří Volhejn z Au-
toškoly Náchod. Ptáme se ještě pana Volhejna, jaké jsou výhody 
celodenního svícení.... „Samozřejmě je to schopnost vnímání za 
snížené viditelnosti, proti nízko stojícímu slunci nebo v oslňujícím 
slunečním světle. Možná vás to zarazí, ale celodenní svícení je ku prospěchu přesnějšího 
odhadu vzdálenosti a rychlosti blížících se vozidel. Ve městech pak všichni oceňujeme, že 
rozsvícená či zhasnutá světla nám jasně defi nují, které vozidlo parkuje a které je v pohybu“, 
rozvádí téma pan Volhejn.
 Nutno dodat, že za dobu platnosti zákona jsme si výhody celodenního svícení po celý rok 
(i za nesnížené viditelnosti) mohli na vlastní „oči“ zkusit všichni. Zajímavé je, že celodenní 
svícení je zejména důležité pro tzv. slabší účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, 
cyklisté a motocyklisté.
 Někteří odpůrci celodenního svícení argumentují tím, že dochází ke zvýšení spotřeby. Prů-
měr ukazuje, že se jedná přibližně o 0,1 litru pohonných hmot na 100 kilometrů jízdy.
 Taková investice do bezpečnosti vlastní i ostatních účastníků silničního provozu se 
ovšem vyplatí. Pořád totiž platí, že pohyb po silnicích je v podstatě trvalou rizikovou 
záležitostí a řidič,ten stále tvrdej chleba má. Tak proč si k tomu alespoň neposvítit! 

www.autoskolanachod.cz

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

KUŘICE
ve stáří 13 týdnů červené a černé

ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 19. března 2009

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 
OBJEDNAT!

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
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 
 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK

ŽA
LU
ZI
E

ŽA
LU
ZI
E

Provádíme ekologickou 
likvidaci vozidel 

s možností odtahu 
nepojízdného vozidla. 

Tel. 774 455 454, 
723 378 320    

Pro zaměstnance, maminky, 
důchodce a podnikatele

LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RUČITELE!

Půjčky!

BEZ POPLATKU!

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnance, podnikatele, 

důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Autem, kolmo, nebo pěšky
přijď se kouknout do Radešky!

Proč? každou sobotu 13 - 15 hod.

„BURZA - XL“
oblečení, botník, 

pánská fi gura, vařič aj.
Kde? v Dolní Radechové 

(vedle kapličky)

Akce březen 2009
NEPŮJČILI VÁM V BANCE? 

MY JSME VAŠE ŠANCE!
Nebankovní půjčky pro každého!

50 000 - 500 000 Kč
Bez prokazování příjmů

Nejnižší úrok v ČR
100 000 za 1 600 Kč/měs

Zpracování žádosti zdarma
100% schválení půjčky

Rychlá realizace

Volejte: 737 168 683
Záznam v registru nevadí

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

Mediaservis s.r.o.
hledá doručovatele

Pro roznášku denního tisku
pro oblast NÁCHOD - KLÍNEK

práce je v ranních hodinách
(pondělí - sobota) 

vhodné jako přivýdělek

Info: Doručovací středisko,
Hrašeho 15, Náchod 547 01

TEL.:491 422 337,
602 687 833, 724 006 879

práce na pobočce s novými a stávajícími 
zákazníky. 

Zajímavá pracovní příležitost. 
15-20 000Kč/m. Tel. 603 505 820

Přijmu zprostředkovatele 
obchodu kuchyňského vybavení

Prodejna požárního vybavení 
Hasičská zbrojnice Nové Město n. M.

tel.  491 474 150, www. hasicisro.cz

 Hlásiče požáru
 Hasicí přístroje
 Sorbční materiály 
 Bezpečnostní značky

 Studenti soukromé střední školy ACADEMIA 
MERCURII se v rámci školní výuky učí i podni-
kat. Sami si zvolí předmět podnikání. Do fi rmy 
si vloží podle vlastního uvážení svůj vklad, se 
kterým hospodaří. Samozřejmě si musí udělat 
průzkum trhu, propagaci, všechno si zaúčtovat, 
doložit a nakonec sepsat i výroční zprávu. Učí se 
i vyplňovat všechny nezbytné formuláře a dokla-
dy. Jedná se  vlastně o studentské fi rmy, které jsou 
pod záštitou programu Junior Achievement.
Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší 
vzdělávací neziskovou organizací na světě. Dnes 
působí v 97 zemích světa a  do jejích programů se 
každoročně zapojí 7 milionů dětí a  studentů od 6 
do 22 let. Posláním Junior Achievement je posky-
tovat mladým lidem praktické ekonomické vzdě-
lání a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, aby 
se v reálném životě dovedli prosadit a uplatnit, 
úspěšně se do něj zapojili a byli dobře připraveni 
pro vstup na trh práce. Studenti 3. ročníků ACA-
DEMIA MERCURII v letošním školním roce za-
ložili (a mimochodem u Ministerstva vnitra ČR 

zaregistrovali, jako občanské sdružení) 3 studentské fi rmy: Inspiration company, o. 
s., Wings - for us, o. s. Miracle, o.s.
 S realitou podnikání se jako první seznámila fi rma Miracle, která nafotila, zarámo-
vala a „dala“ do prodeje originální 
fotografi e přírody.
 Firma Wings - for us se zaměřila 
na výrobu a prodej Valentýnských 
perníčků. Nakonec si svou schop-
nost vyzkoušela Inspiration com-
pany. Zorganizovala charitativní 
koncert „Rap and Bass“.  Výtěžek 
z koncertu bude zaslán na Dětské 
onkologické oddělení Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové. O tomto 
zajímavém projektu Vás budeme 
blíže informovat v příštím čísle.
 Všechny aktivity musí studen-
ti stihnout do konce dubna, kdy 
podnikání ukončí, fi rmy zpracují 
výroční zprávu a budou soutěžit o 
postup do národního kola soutěže.
Hodně úspěchů všem mladým 
„podnikatelům“ z ACADEMIA 
MERCURII.

MLADÍ „PODNIKATELÉ“ 
V ACADEMIA MERCURII

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA
CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, OBÝVACÍ STĚNY,
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE,
POHOVKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
SEKTOROVÝ NÁBYTEK, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

Nyní hlásiče požáru od 235 Kč.



* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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102671            zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
DB 3+1 v panelovém domě po celkové rekon-
strukci. Plovoucí podlahy, plast.  okna, zděné 
jádro, kuch linka s vestavěnými spotřebiči.

Prodej 1 290 000,-

107575             zdarma: 800 100 446

BYT 2+1 V OV, NÁCHOD
Byt 2+1 v osobním vlastnictví na Plhově.  
CP 45 m2, ihned k nastěhování.  Plánována 
výměna oken.

Prodej 1 100 000,-

108614             zdarma: 800 100 446

DB 2+KK, OPOČNO
Novostavba bytového domu v Opočně. 
Celková plocha bytu 2+kk 64 m2. Možnost 
převodu do OV.

Prodej 1 711 408,-

099578            zdarma: 800 100 446

BYT 2+1 V OV, DOBRUŠKA
Byt 2+1 v OV po celkové rekonstrukci – 
plastová okna, plovoucí podlahy, zrekonstr. 
koupelna, WC a balkon. CP 56 m2.

Prodej 1 270 000,-

108300             zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Byt 3+1 v OV nedaleko centra města. CP 
80 m2, nová plastová okna. K byt.  jednotce 
náleží 2 sklepy. 

Prodej 1 460 000,-

107161             zdarma: 800 100 446

DB 2+1, NÁCHOD
DB 2+1 s balkonem na sídlišti Plhov. CP 56 
m2.  Velmi pěkný a udržovaný byt s částečnou 
rekonstrukcí.

Prodej 950 000,-

108856            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NÁCHOD
Byt 3+1 v OV v centru města. Dům je po revi-
talizaci, plastová okna, stoupačky, zateplení  a 
balkón. CP 63 m2.

Prodej 1 290 000,-

107212           zdarma: 800 100 446

BYT 4+1 V OV, ŘÍKOV
Nový byt 4+1 v OV v domě o dvou bytových 
jednotkách. CP 159 m2. K bytu náleží velký 
sklep, za domem je dětské hříště a kurty.

Prodej 1 890 000,-

103844           zdarma: 800 100 446

DB 3+1, DOBRUŠKA
Družstevní byt 3+1 v centru Dobrušky. 
Prostorný, prakticky řešený o CP 72 m2.  Za 
domem je zahrada a malé hřiště.

Prodej 1 580 000,-

101641            zdarma: 800 100 446

½ RD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Samostatný byt 3+1 v rodinném domě o CP 
120 m2. Byt má vlastní vchod, sklep, garáž, 
skleník  a ½ zahrady.

Prodej 1 850 000,-

103798           zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ DŮM, ČESKÁ SKALICE
Bytový dům nedaleko centra města. Až 4 bytové 
jednotky,  možnost půdní vestavby. Nová ele-
ktroinstalace a stoupačky. Bezvadný techn. stav.

Prodej 2 250 000,-

107737            zdarma: 800 100 446

CHATA, HORNÍ RADECHOVÁ
Zděná chata 3+1 v klidné lokalitě s udržovanou 
zahradou. CP 766 m2. Po menších úpravách lze 
využít i k trvalému bydlení.

Prodej 1 150 000,-

87376               zdarma: 800 100 446 

ROUBENÁ CHALUPA, VIŽŇOV
Roubenka ve Vižňově pod Javořími horami. 
Stylová obývací kuchyň, podkroví je zrekon-
struováno – 3 nové ložnice.

Prodej 1 190 000,-

106303            zdarma: 800 100 446

HALA, VELKÉ POŘÍČÍ
Podnik. objekt vhodný pro opravu vozů, sklad 
nebo zázemí malé firmy. Montážní jáma, 2 haly, 
kancelářské prostory. 

Prodej 2 340 000,-

098735             zdarma: 800 100 446

RD, HEJTMÁNKOVICE
Rodinný dům v Hejtmánkovicích u Broumova. 
CP 3587 m2, možnost půdní vestavby, 
udržovaná zahrada za domem.

Prodej 1 750 000,-

104230             zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NÁCHOD
Byt 3+1 v OV o CP 72 m2 s nádherným 
výhledem na zámek. Byt prošel v r. 2008 re-
konstrukcí, není potřeba dalších investic.

Prodej 1 350 000,-

108625             zdarma: 800 100 446

DB 1+KK, NÁCHOD
Družstevní byt 1+kk o CP 38 m2. Plastová 
okna, nové stoupačky a balkon. Pěkný 
udržovaný dům nedaleko centra.

Prodej 590 000,-

101696             zdarma: 800 100 446

RD 4+1, ROHENICE
Rodinný dům v Rohenici – Roheničkách. 
K domu patří prostorný dvůr, velká stodola, 
dílna a chlévy. CP 2280 m2.

Prodej 2 200 000,-

101958             zdarma: 800 100 446

ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST, BROD NAD LABEM
Vesnický RD se 2 bytovými jednotkami ihned 
k nastěhování. Garáž, dílna a 2 stodoly jsou 
součástí prodeje. CP 3 097 m2.

Prodej 1 885 500,-

ST. POZEMEK, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Stavební  pozemek o CP 943 m2. Inženýrské 
sítě jsou na pozemku. Slunný pozemek 
s možností ihned stavět.

Prodej 480 000,-

106205              zdarma: 800 100 446

ST. POZEMEK, HORNÍ RADECHOVÁ
Stavební pozemek s chatkou o CP 530 m2. 
Voda zavedena na pozemek, elektřina na hr-
anici pozemku.

Prodej 360 000,-

108363              zdarma: 800 100 446
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Využijte stále letních slev na Vaši dovolenou 2009
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy

SLEVA 12% (z celkové částky včetně příplatků a komplexního pojištění)PRO VŠECHNY KLIENTY DO 21.3.2009
 a zaplacení zálohy 50% Nebo dítě za 3.800,-Kč (Řecko a Řecké ostrovy), 4.200,-Kč (Kypr) Svozy z NÁCHODA POUZE U NÁS

****CK Monatour (Španělsko,Mallorca,Ischia,Korfu,Rhodos)–sleva až 6% do 31.3.2009 nebo dítě zcela zdarma, svozy z Náchoda
****CK CAR TOUR – specialista na Chorvatsko-Vodice, svozy z Náchoda pouze u nás

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA
****ČEZ Aréna Pardubice-ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2009 – 17.6.2009 od 19h

Nenechte si ujít kvalitní a dokonale profesionální umělecké výkony, které přináší neopakovatelný zážitek.
Cena: 1.290,-Kč včetně dopravy a průvodce

****
Divadlo Milenium – KLADIVO NA ČARODĚJNICE – 27.6.2009 od 19h

První český muzikál inspirovaný opravdovou historií českých zemí. Hrají: Ilona Csáková, Sisa 
Sklovská, Jiří Zonyga,….. Cena: 1.045,-Kč včetně dopravy a průvodce

****
Divadlo Broadway – ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA – 19.9.2009 od 18h

Příběh je nejen parodiíí na rodokapsové detektivky a brakovou literaturu, ale také ukázkou velkého 
kontrastu mezi americkou a českou kulturou. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ladislav Potměšil, Petr 

Štěpánek. Zuzana NorisováCena: 1.099,-Kč/1.149,-Kč včetně dopravy a průvodce
****

Divadlo Hybernia – DRACULA – 10.10.2009 od 18h
Děj se odehrává v patnáctém a devatenáctém století, a v současnosti Hrají: Daniel Hůlka, Monika 

Absolonová, Kamila Nývltová, Josef Vojtek,.. Cena: 1.149,-Kč včetně dopravy a průvodce
****

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

491 421 711 

TOTÁLNÍTOTÁLNÍ
KRACHKRACH

CENCEN

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR KOL V REGIONUNEJVĚTŠÍ VÝBĚR KOL V REGIONU

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

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁŘSTVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

AKCE NA BŘEZENAKCE NA BŘEZEN

NEPŮJČILI VÁM 
V BANCE?

TAK ZAVOLEJTETAK ZAVOLEJTE
NÁM!NÁM! TEL.: 723 920 377

TEL.: 723 920 377

NEBANKOVNÍ PŮJČKÝ PRO KAŽDÉHONEBANKOVNÍ PŮJČKÝ PRO KAŽDÉHO
BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮBEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
NEJNIŽŠÍ ÚROK V ČRNEJNIŽŠÍ ÚROK V ČR
PŮJČKY I PRO NEZAMĚSTNANÉ A ŽENY NA MDPŮJČKY I PRO NEZAMĚSTNANÉ A ŽENY NA MD
VYHODNOCENÍ ZDARMAVYHODNOCENÍ ZDARMA
100 000 ZA 1600 / MĚSÍČNĚ100 000 ZA 1600 / MĚSÍČNĚ
100% SCHVÁLENÍ PŮJČKY












PŮJČKY PRO VŠECHNY
NEJDEME DO REGISTRU

100% SCHVÁLENÍ PŮJČKY100% SCHVÁLENÍ PŮJČKY

PŘIJMEME PŘIJMEME 
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKYNOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Horák Radek stavební Horák Radek stavební 
a pokrývačské práce 

provádíme:

dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací 
systémy, pokrývačské práce, stavby od základu

Tel. 728 270 123, 733 578 755
e-mail: spp.horakradek@seznam.cze-mail: spp.horakradek@seznam.cz

SPPSPP
T l 728 270 123 733 578 755T l 728 270 123 733 578 7T l 728 270 123 733 578 75

SPPPádíádíádí

SPPSPPSPPSPPSPPSPPPP
provádíme:provádíme:provádíme:provádíme:provádíme:provádíme:provádíme:

SPPSPPdlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací SPPSPPystémy, pokrývačské práce, stavby od základystémy, pokrývačské práce, stavby od záklystémy, pokrývačské práce, stavby oystémy, pokrývačské práce, stavby oystémy, pokrývačské práce, stavby od záklystémy, pokrývačské práce, stavby oystémy, pokrývačské práce, stavby o

Svatební fotografieSvatební fotografie
       Mirek Brát                    Ivan Vávra       Mirek Brát                    Ivan Vávra
  www.fobra.crd.cz              Tel.:607 504 812         www.fobra.crd.cz              Tel.:607 504 812       
   Tel.: 604 867 052                 Tel.: 604 867 052              



PŘIJMU
ASISTENTKY/TY 

DO OBCHODNÍ KANCELÁŘE 
V NÁCHODĚ. 
INFORMACE

NA TEL.: 777 345 132 
PO-PÁ

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Pronajmeme obchodní prostory Pronajmeme obchodní prostory 
v centru Náchodav centru Náchoda
120 m120 m22 - 1.patro - 1.patro

TEL.:602 462 397TEL.:602 462 397

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

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

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421

Náchodě, po celkové rekonstrukci, volný ihned.  Tel. 
777 828 428
* PRODÁM popř. PRONAJMU družstevní byt 1+kk v 
Náchodě, Staré město. RK nevolejte. Tel. 723805498
* Prodám byt v Náchodě v OV 2+1 (60 m2) uprave-
ný na 3+1, cihlový, přípojka na internet a pevnou lin-
ku, nová plast.okna a nové topení + kotel, na pěkném a 
klidném místě, na spol. zahradě pergola + d. pískoviště, 
při rychlém jednání sleva. Cena 1.290 mil.Kč. TEL.:777 
584 780, 775 966 261
* Pronajmu byt 1+kk 29 m2 v Novém Městě n.M. 
Malecí. TEL.: 775 05 12 41
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na vlastnictví 
nezáleží. Tel: 739 486 403
* Vyměním byt 3+1 v Náchodě-Karlův kopec za gar-
zonku + doplatek (v Náchodě, nejraději Karlův kopec) 
nebo prodám. Tel.: 605 772 674
* Pronajmeme byt 2+kk 43 m2 v Hronově v bývalé 
Jednotě. Byt po kompletní rekonstrukci. Nájemné 4700,-
Kč + inkaso. Kauce 10 000,-Kč. Pouze bezproblémoví 
zájemci se záměrem dlouhodobějšího pronájmu. Telefon 
správce 777 152 750
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 po kompletní rekon-
strukci na Kamenici v Náchodě. Byt je ve výborném 
stavu, nová okna, dveře, kuch.linka koupelna, WC a 
další. Nájemné 6200,-Kč + inkaso. Kauce nutná. Pouze 
pro solventní zájemce, preferujeme dlouhodobější pro-
nájem. Telefon na správce 777 152 750
* Koupím byt s dluhem, před vystěhováním, právní 
vadou, nebo nevypořádaná manželství. TEL.:604 206 419
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle náměszí v Nácho-
dě. Byt po nedávné rekonstrukci. Velmi dobrý stav. Pou-
ze bezproblémoví zájemci. Nájemné 4000,-Kč a inkaso. 
Kauce nutná. Telefon správce 777 152 750
* Pronajmu byt 1+1 (53m2) v cihlové zástavbě v 
Náchodě, 5 min. do centra. Kompletní vybavení (nové). 
Volejte po 15. hodině. Cena: 6 170 Kč + energie. Tel.: 
773 542 979.

NEMOVITOSTI

* Pronajmu zařízenou kancelář v centru Náchoda, 32 
m2, kuchyňka + WC. TEL.:602 462 397
* Koupíme RD s menší zahradou v okolí N. Města n/
Metuji, nejraději v obci Přibyslav do 1,5mil. i na rekons-
tr., tel.: 608 883 012
* V Broumově prodám provozovnu o rozloze 600 m2 s 
bytem 3+1 100 m2, pozemek 1250 m2, částečně zpevně-
ný, klidné místo. Tel. 775 15 29 27
* Nabídněte stavební pozemek větší na samotě na 
rekreační účely N. Hrádek a směrem na RK. Tel. 604 
646 108
* Koupím RD v Náchodě a blízkém okolí. Platba v 
hotovosti. Tel. 608 542 961
* Hledáme chalupu se zahrádkou v Olešnici v Orl. 
horách směr Deštná do 1,5 mil. k rekreaci a na stáří trva-
le, dobrý přístup. Tel.: 608  667 734
* Nabídněte prosím rodinný dům popř. byt v Náchodě 
a okolí na tel. 724 869 259. Děkuji za nabídky.
* Koupím stavební pozemek v Červeném Kostelci. 
Tel:608 124 409
* Prodám v Klenech nejhezčí stavební pozemek o 
výměře cca 1600 m2, voda, el. na hranici pozemku. Pří-
jezd po asfalt. komunikaci. Tel. 604 336 337
* Prodáme pozemky (možnost výstavby RD) na okraji 
obce Kramolna u Náchoda,cena 250,-Kč/m2 a dále ve 
V.Jesenici-k.ú.Veselice u Č.Skalice, cena150,-Kč/m2.Tel. 
603 165 971-Ideal Reality

* Prodám zavedenou trafi ku v Náchodě u hlavní 
komunikace, se stálými zákazníky. Cena dohodou. 
Tel. 777 173 819

* Prodám stavební parcelu (1.000m2) pro výstavbu RD 
ve Spech u N.Města n.Met.,s elektro+vodov.přípojkou.
Cena.dohodou.Tel.602 204 002
* Dlouhodobě pronajmu RD se zahradou v obci Horní 
Rybníky. TEL.: 608 031 292, 608 653 793
* Prodám v Teplicích nad Metují RD 4+1 s velkou 
volnou půdou, ÚT na tuhá paliva, k domu náleží stodola. 
Poz.cca 400 m2. TEL.:608 245 634
* Pronajmeme nebytové prostory (460m2) v 
D.Radechové u Náchoda pro drobnou výrobu a skla-
dování.Cena:11.000,-Kč/měsíc,tel.602 204 002-Ideal 
Reality
* Koupím dům k rodinnému bydlení nebo k rekreaci 
na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Prodám RD + komerční prostory v centru Náchoda. 
TEL.:774 678 899
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2 cena 
790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Pronájem výrobní haly o ploše 157 m2 v Novém 
Městě nad Metují. Cena: 650,- Kč/m2/rok. Tel. 777 602 
884
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem o 
rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se nachází v 
blízkosti Plusu a centra města Hronov.Jeden byt o veli-
kost 3+1 je již obsazen na dobu určitou a druhý byt o 
velikosti 1+1 na dobu neurčitou, zbylé dva byty jsou 
prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-
mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500,
775 061 233
* Prodám garáž v N.M. nad Met. u slévárny, 130 000,- 
tel. 602219526
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, cena 
2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@seznam.
cz
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podsklepený, 
dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-
mail: fair@seznam.cz

* Prodám chatu Lhotky u Náchoda, zděný základ,ve 
výborném stavu, výměra poz.389m2, zas.pl.16m2, nová 
kuchyň,WC, sprch.kout, venkovní krb,terasa,cena 
399.000,-. TEL.:777 180 197
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Prodám v celku nebo na parcely u přehrady Rozkoš 
stavební pozemky 18x samostatně 1000 m2 - 35,-Kč /m2 
a v celku 28000 m2/850 tis.Kč. Svod odpadů po hraně 
pozemků.TEL.:604 227 218
* Prodám třetinový podíl cihlového činžovního domu 
v centru Náchoda. V domě je celkem 5 bytů a ke třetino-
vému vlastnictví náleží také právo užívání bytu 2+1 ve 
III. poschodí domu a podíl na zisku z nájemného ze dvou 
bytů. Cena: 1.650.000,- Kč Tel.č. 6069 51 546
* Prodám RD v Červeném Kostelci, plyn. topení, nová 

SEZNÁMENÍ

* Muž 48 let hledá přítelkyni z Náchodska. Zájmy cyk-
listika, příroda. TEL.:776 822 771, volat po 16.hodině
* 57letá, 165 cm se ráda seznámí s mužem, nekuřákem , 
do 63 let. Pro trvalý vztah. TEL.:733 170 703

BYTY

* Prodám byt 3+1 63 m2 v OV cihla Náchod. Cena 1.3 
mil. Kč. Tel. 733 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodej bytu 4+1 70 m2 v Jaroměři Byt a dům po cel-
kové rekonstrukci. Zděné jádro nutno vidět. Cena 2.350 
mil.Kč. Tel. 733 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodám byt 2+1 71 m2 v OV Jaroměři velice pěkný. 
Klidná lokalita. Cena 1.710 mil. Kč. Tel:733 386 573
e-mail:atrk@email.cz
* Pronajmu 1+1 v NA Plhov, 2.p. panel., 6.700 Kč/měs. 
vč. zál., 1 měsíční kauce, volný od 01.04.2009. Případně 
prodám. Nab.: bp.nsk@seznam.cz, 604 488 145.
* Sháníme byt  ke koupi 1+1, 2+1 v Polici nad Metují, 
hotovost. Tel.: 773 55 90 14
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě u nemocnice. Tel. 732 
129 355, po 17 hod, kauce.
* Pronajmu byt 1+kk v Náchodě, nájem 5500,- včetně 
inkasa. Tel. 607 522 168
* Pronajmu velký 1+ 1 (2 + kk) v RD na Pavlišově v 
1NP. Topeni elekřinou nebo lokalní. Nájemné 3300,- kč 
+ energie.  Tel. 602 846 331
* Prodám družst. 1+kk po kompletní rekonstrukci v 
centru Náchoda. TEL.:603 441 222 RK NEVOLAT
* Prodám v Náchodě nadstandard. byt 2+kk v OV a 
pěkný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604 336 337
* Prodám v Náchodě na SUN DB 3+1 79 m2, balkon, 
byt je modernizován s plast. okny, pěkný výhled. Tel. 
608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Náchodě, 46 m2, 
v I. NP poblíž centra. Nájem + zál. na energie 6.700 Kč. 
Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk 33 m2 s terasou, v 
Náchodě na Lipí naproti hospodě, nájem + zál. na ener-
gie 5500,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* PRONAJMU dlouhodobě 2+1 v NÁ, 5tis+INK+kauce, 
TEL:739 138 851
* Prodám družstevní byt 3+1 ve 2.NP v Meziměstí. 
Cena: 749 000,- Kč. Tel.  777 602 884
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 3500,-Kč + 
inkaso. TEL.:775 061 233
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného bytu 1+1 
o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. Byt se nachází v 
1.NP cihlového domu v klidné části města. Ve městě je 
veškerá občanská vybavenost cena 890.000Kč. Tel: 773 
268 500,775 061 233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě na Plhově. 
Cena: 1 395 000,- Kč. Tel. 777 602 884
* Pronajmu byt 3+1 v ul.Krásnohorské v Náchodě, 
nájem 4 tis.Kč + inkaso. Kauce 20 tis.Kč,TEL.:775 064 
084
* Pronájem bytu 2+kk v Náchodě Bělovsi. Cena: 5 500 
,- Kč + zálohy na služby. Tel. 777 602 884
* Vyměním byt 3+1 v Náchodě na Plhově za garsonku + 
doplatek - kdekoliv v Náchodě. TEL.:724 115 864
* Prodám byt 1+kk v OV 30 m2 + balkon, komora, 
sklep, plastová okna, 11.patro Běloveská Náchod. Cena 
760.000,-Kč, volný v červnu-červenci. TEL.:777 966 
141

* Pronajmu byt 2+1 v zatepleném a nově zrekonstru-
ovaném domě. V klidné části Borské ulice v Náchodě. 
Zahrada k dispozici. K nastěhování začátkem dubna 
t.r. Tel.:777 850 050

* Vyměním DB 1+3 (SUN) za 1+1 s doplatkem (i menší 
1+2) v Náchodě. Možnost prodeje. Výhled na Bražec, 
byt po rekonstrukci. TEL.:774 705 557. RK NEVOLAT
* PRONAJMU 3+1 a 2+1. Velký slunný byt 3+1+K 
volný ihned cca 90m2 a byt 2+1 s lodžií, volný od konce 
dubna, cca 75m2 oba byty 1.kat.,na atraktivním místě 
poblíž centra v Náchodě.
Byty po částečné rekonstrukci, nová plast.okna, plyn.
topidla, kuchyňská linka,podlahy. Kabelová TV, 
internet,telefon.
Půda,dvorek,sklep. KAUCE. Tel.602 790 044
* Pronajmu byt 1.kat. 2+1 80 m2 se zařízením v Hrono-
vě. Vratná kauce 30 tis.Kč. Nájemné 5500,-Kš + energie. 
TEL.:736 537 033
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě U NEMOCNICE. Tel. 
777 021 798
* Prodám družstevní byt (možnost do OV) 3+1 
Náchod, ul.Bílkova, 2.patro, balkon, 1.350.000,-Kč. 
TEL:777 180 197
* Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v OV v Náchodě (ne síd-
liště u nemocnice). Tel. 737 687 635
* Pronajmu samostatný pokoj s příslušenstvím a 
zvláštním vchodem, zařízený, v rodinném domě v 
Náchodě. Tel. 491 428 024
* Pronajmu byt 1+1 v Dobrušce, volný od března, 
nájem 5000,-Kč vč. inkasa. TEL.:608 156 417
* Vyměním byt 3+1 72 m2 v Náchodě za 1+1 (nejlé-
pe Bšloves nebo u nemocnice), doplatek 350 tis.Kč. 
TEL.:724 775 055
* Pronajmu byt 2+1 v os.vl. v Náchodě, cena 7 000 + 
el.plyn/měs. Volný od 4/09 možné i dříve.Tel.776 109 
064
* Z bývalé usedlosti v Nahořanech pronajmeme - slun-
ný byt I.kategorie 4+1, čistá obýv.plocha 82 m2 s ússtř.
topením a příslušenstvím a nebytové prostory: kůlna 200 
m2, stodola 300 m2, možno využít ke garážování, sklado-
vání. Pronajmeme i jednotlivě.
TEL.:723 268 938, 490 503 865, 465 611 574
* Hledáme podnájem v 1+1 až 1+2 v Náchodě, Hrono-
vě, Polici n.M. Tel. 605 569 536
* Prodám zděný byt 1+kk - 32 m2, v Hronově, nová 

koupelna + kuchyň, 
cena 540 000,-Kč. Tel. 
777 038 022
* Prodáme byt 3+1 
v Náchodě - Pražské 
ul. 1550, 12. patro, 
po rekonstrukci (nová 
okna, odpady atd.). Cena 
1 450 000,-Kč. Možnost 
odkoupení garáže. Tel. 
737 767 314
* Pronajmu byt v 
Náchodě u nemoc-
nice, 3+1, nájem Kč 
9.500,- (včetně inka-
sa), vratná kauce Kč 
21.000,-. Volný ihned. 
Volejte po 17 hod, 732 
129 355.
* Pronajmu byt 1+1 v 
Náchodě, Běloveská ul., 
I.patro, volný od 03/09. 
Tel. 739 596 803
* Pronajmu byt 1+1 v 

koupelna, WC, nová střecha, poz.1250 m2 . 1, 8 mil.Kč. 
TEL.:776 698 035
* Koupím chalupu na klidném místě (Náchodsko, 
Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodám dům, pozemek 1208 m2 - cena 1 950 000,-
Kč, dům - pozemek 1073 m2 - cena 1 500 000,-Kč, dále 
prodám pozemek 1685 m2

- na pozemku je umístěno tankování plynu - cena 650 
000,-Kč - vše se nachází v obci Kleny. RK nevolat! Tel. 
603 74 08 17, 739 429 817.
* Prodám RD v Novém Městě nad Metují, v I. poscho-
dí možnost ubytování, v suterénu byt, zastavěná plocha 
309 m2, další zastavěná plocha 57 m2, dále je v objektu 
sklad, dílna. Cena 4 900 000-Kč. RK nevolat ! Tel.603 
74 08 17, 739 429 817.

PRODEJ

* Levně prodám starší bílé plné dveře 80 P. Tel. 491 
420 945 navečer
* Prodám minitroubu,horkovzduch,na vrchní části 
trouby velká a malá plotýnka. Zapéká, griluje, peče,. 
Nepoužitá, pův.cena 3000,ted 2300,- Záruka.tel.777 278 
876
* Prodám kombinovanou chladničku zn. Snaige, stáří 
3 roky, barva bílá,e.tř. A,dobrý stav,Tel.:775 233 540 - 
Náchod, 2500Kč 
* Prodám prasata, živá 38 Kč/kg, půlky 53 Kč/kg vč. 
DPH. Tel. 724 024 174
* Prodám patrové postele, světl. dřevo, 5 let použité. 
90 x 200 cm, cena 4000,-Kč Tel. 776 727 901
* Prodám starší rozkládací gauč s úlož.prostorem + 
2 křesla + taburetka - 1500,-Kč a jídelní stůl (80x130, 
výška 76 cm) - lze prodloužit + 4 polstr.židle - 1500,-Kč. 
TEL.:608 358 566
* Prodám z SOŠ - evang. akad. 1 - 2. ročník učebnice. 
Levně. tel. 776 727 901
* Prodám ledničku, mrazák, pračku, mikrovlnou troubu 
- vše zachovalé a hodně levně! tel. 722 554 693
* Prodám hodně levně barevnou televizi s velkou 
obrazovkou, parní čistič v záruce, rádio na kazety a CD, 
hodně kazet a CD - krásné písničky. TEL.:722 554 693
* Prodám traktor ZETOR 4011 + náhradní díly + vlek, 
třístranné sklápění, + 2 dvoukolové káry a koňská obra-
cečka a nahrabovačka
za traktor. Cena 65.000 Kč. Tel. 602 411 399
* Prodám NOVÝ PC Intel P Core2Duo 2,5GHz, 
500GB HDD SATAII, 4GB DDR2, DVD+-RW SATAII, 
7.1 ZVUK, 256MB VGA integrovaná, WINDOWS VIS-
TA BUSINESS CZ. 9.999,- možnost i NOVÝ 19\“ LCD 
BENQ s repro, klávesnice+myš GENIUS za 2.999,- info 
606 451 631
* Prodám vzduchovku Slavia 630 model 77 a dámské 
kolo Eska. TEL.:776 325 394
* Prodám vykrmená prasata, živá váha 35 Kč/kg, v 
půlkách 50 Kč/kg + vnitřní sádlo a droby zdarma. Volej-
te po 21. hod. na tel. 607 950 500
* Prodám peřiny - nové peří, nové povlečení - nepouží-
vané i krátce používané. Cena dohodou. TEL.:490 504 
723
* Prodám pšenici a trikitale 300 Kč/q, šrot + 50 Kč/q, 
pytle výměnou. Brambory Karin 5 Kč/kg. Vše pěstované 
bez umělých hnojiv. Slavětín. Tel. 732 381 524

KOUPĚ

* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428 455
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v jakémkoliv 
stavu i příslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 603 549 451

* Provedu odhad vašich poštovních známek a 
pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, odznaky a 
vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593

RŮZNÉ

* NĚMČINA, ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA - sou-
kr. výuka v Náchodě. Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 
737 877 468
* HLEDÁM práci jako údržbář,správce,domovník,
školník. Pomůžu i s údržbou domku,zahrady. Nabízím 
svědomitost, pracovitost. Náchodsko. Tel.:+420 777 994 
616
* Nechám hnůj za odvoz. Tel. 605 148 735
* Pronajmu nebytové prostory 27 m2 (2 místnosti) na 
Kamenici v Náchodě. Tel. 491 427 044
* Hlídání dětí nabízí zkušená spolehlivá žena. Volejte 
nonstop. Tel. 723 92 33 38
* Hledám společníka nad 20 let do Itálie, Turecka dále 
do Bulharska, Maďarska, Rumunska - poznávací zájezd. 
TEL.: 722 554 693
* Pronajmeme obchodní nebo kancelářské prostory v 
centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. Tel. 606 951 546
* Hledám paní na občasné hlídání pro 4letého kluka 
z Náchoda, případně maminku na vzájemné pohlídání. 
TEL.:776 02 85 83
* Provádíme veškeré zednické práce. TEL.:776 146 
173
* Pokud jste příliš vytížení a zaměstnaní nabízím pra-
videlný i jednorázový úklid domácností i nebytových 
prostor, po rekonstrukci, malování atd.. Pracovitost, 
bezúhonnost, zdravotní průkaz. Cena dohodu. Tel. 737 
564 496
* Nabízím hlídání dětí. Profesionální péče dipl.dětské 
sestry. Místo a doba fl exibilní dle dohody.Náchodsko. 
Tel.: 737 135 160 kdykoliv
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaroměře. Tel. 774 
30 80 86 
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Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

PŮJČKA
skoro pro každého
do výše 160 tisíc.
Tel: 732 635 109

www.orangeconstruction.cz
* Prodej bytu 1+KK, 34 m2, OV /2. patro, Hradec 
Králové,volný ihned.   Cena 1.245.000 Kč.
* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV/3. patro, Náchod.
Volný ihned.   Cena 900.000 Kč.
* Prodej bytu 2+KK,46 m2, DV/B/2. patro, Hra-
dec Králové,volný ihned.  Cena 1.700.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 6O m2, DV/B/6. patro, 
Jaroměř,volný ihned.   Cena 1.190.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV/B/3. patro, Dvůr 
Kr.n.L., v dobrém stavu.   Cena 1.500.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, Náchod,po rekon-
strukci.     Cena 990.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1,78 m2, DV/L/3.patro, 
Náchod,volný ihned.   Cena 1.305.000 Kč
* Prodej bytu 3+1,76 m2, DV/B/2.patro, Náchod-
SUN,po rekonstrukci.   Cena 1.200.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1,75 m2, OV/L /10.patro, 
Náchod-Běloves.   Cena 1.380.000 Kč. 
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro, Jaro-
měř, po rekonstrukci.   Cena 1.510.000 Kč.
* Prodej 1/2 RD 3+1, OV, Náchod-Klínek s 
garáží, ihned volný.   Cena 1.550.000 Kč.
* Prodej stavebního pozemku 600 m2, v Červ.
Kostelci-Lipkách.   Cena 650.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu, Sněžné v Orl.
horách.    Cena 4.300.000 Kč.
* Prodej apartmánů 1+kk, 2+kk a 2+kk mezo-
net v Peci pod Sněžkou. 
     Bližší informace v kanceláři.
* Prodej zavedeného hostince u obce Bezdě-
kov, po rekonstrukci.  
                       Cena vč. vybavení. 1.780.000 Kč.

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735
lsramarova@orangeconstruction.cz

tel. 775 972 763

PŮJČKY - HYPOTÉKYPŮJČKY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
půjčky až do 300.000,- 

bez ručitele
Přefi nancování drahých úvěrů a karet 

např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úvěr až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na účtu
Do 50.000,- bez potvrzení o příjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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KAROSÁŘSKÉ KAROSÁŘSKÉ 
a LAKÝRNICKÉ PRÁCEa LAKÝRNICKÉ PRÁCE

včetně DODÁVKOVÝCH VOZIDEL
do výšky 3000 mm a délky 7500 mm

TEL.:777 64 37 64, 737 487 716   

* Pronajmeme v České Skalici na Husově náměstí - od 
1.10.09 v přízemí nebytové prostory, 4 místnosti, před-
síňku, WC, cca 80 m2. Vytápění Ak. kamny nebo plyn, 
UT. Vhodné pro ordinace, kanceláře, prodejnu. Tel. 731 
27 30 00.

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z domova nebo z kanceláře, výdělek až 6000,-
Kč/týdně mobil: 724 907 894
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-Kč/
týden. TEL.:603 731 609
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S ADRESOU na 
tel:732635109
* Práce z domova. E-mail: janijiraskova@seznam.cz
www.cinnostdoma.cz/j8

AUTO-MOTO

* Prodám 6 pneu 165x13 radiálky (universál) nové za 
2 500,- Kč, nový výfuk cena 250,- Kč, brzdové destičky 
za 100,- vše na Š105 a Š120. V příp. koupě celého kom-
pletu cena 3000,- Kč k tomu zdarma spojkové obložení, 
prahy a pr. blatník. Tel: 723 185 437
* Prodám FORD FIESTA 1,3 r.v.96, 5dvéřová, barva 
modrá, elektrony, kola + 4 zimní pneu. Cena dohodou. 
TEL.:777 966 141
* Prodám FELICII - kombi 1.3, r.v.95, červená, 4 
ks zimní pneu, centrál, tažné zař., radio megnetofon, 
naj.107 tis.km, cena dohodou. TEL.:777 966 141
* Prodám Peugeot 106, r.v.97, nový model, 5 - dveří, 
zelená metal, servo, airbag, cena 57 000,-Kč. Tel. 777 
104 584
* Prodám Toyota Corolla 1,4XLi 16V, 63kW, r.v.99, 
92tis.km, černá metal., servo, el.okna+zrcátka, ABS, 
4x airbag, Al kola, serv.knížka, dobrý stav, super spo-
třeba, TP 3/11, 89 tis. Kč + zdarma: nosič+2x držák 
kol+4x pneu zimní+4x disk+tažné zař. Foto zašlu. 
Tel.737801091 (odpol.)

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Prodáme Yorkšírského teriéra menšího vzrůstu,stáří 
2 roky, cena- 5.000,-Kč. Tel.608 834 049 

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Dukelská 662, N.Město 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, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

N.Město n.M.-Družst.zděný byt 3+1 v 1NP,(59 m2),na Malecí,je s balkónem a garáží,možnost do OV ......................... 1,55mil.Kč
NVižňov u Meziměstí-Pěkná chalupa (3+1),vel.půda-možnost penzionu, garáž,stodola,studna,poz.2364m2 .......1.890.000,-Kč
N.Město n.M.-Krčín-Byt 1+1 (38m2),OV,1.patro okál.domu- plast.okna,společ.půda,zahrádka ................. 569.000,-Kč SLEVA!
Náchod-Branka-Pěkný druž.byt ve zděném domě,2.patře,po kompl.rekonstr,s luxus.kuch.linkou ............1.790.000,-Kč SLEVA!                                                                      
N.Město n.M.-Krčín-Byt 2+1(48 m2),OV,v přízemí,s plast.okny, novou koupelnou,strop.kazetami..velká půda ......775.000,-Kč
Č.Čermná u Náchoda-Restaurace s bytem(1+1),výčep,kuchyň,salonek, sklad,sklep. na poz.551m2 kolna.......................1,1mil.Kč
Bezděkov u Police n.M.-Zděný byt 3+1 (73 m2) v 1NP,s plast.okny, pěknou kuch.linkou ............ 590.000,-Kč VÝRAZ.SLEVA!
Slavoňov u N.Města n.M.-Stavební parcely s inž.sítěmi(1465 a 1515 m2) na lukrativním místě-nová zástavba ............ k jednání 
Slavoňov u N.Města n.M.-RD 5+1 po část.rekonstr.s velkou dílnou a stodolou,na poz.2426 m2 studna ..............1.870.000,-Kč
Dobřany v O.h.-Větší dvougener.RD (6+1),dva vchody(dříve obchod), nové elktro-akumul.vytápění,poz.327m2 .......790.000,-Kč



* půjčíme Vám až 260.000,-
* např. 100.000,- za 1.600,-/měs.

* smlouva je jednoduchá a zabere 
Vám chviličku

* nepotřebujeme znát Váš příjem a pro 
získání nepotřebujete ani ručitele

* Vaše půjčka je chráněna 
jistícím paketem

* pro nezaměstanané, ženy na MD, 
důchodce, neplatiče

* rychlé vyhodnocení

Tel. 775 271 693Tel. 775 271 693

CASHPROtebeCASHPROtebe

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí 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 můžete dozvědět v realitní  kanceláři  REKA, náměstí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.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!

Náchod Branka - prodej dru.byt. 1+3, 71 m2,v O.V. v r.2010...............................1.125.000,-Kč
Hronov - pronájem 2+kk, 55 m2 ve 2NP cihl.domu, el.přímot.............................5.000,-Kč/měs.
Náchod Plhov - byt 2+1 v OV,47 m2 v 1NP, plast.okna,volný...............................  .870.000,-Kč
Hronov - pronáj. BISTRA v provozu,50 m2,3 místnosti, výbor.stav.....................6.500,-Kč/měs
Kleny u Ná - opl. poz. 1.685m2 se stanicí LPG s buňkou..........................................780.000,-Kč
Kleny u Ná - dům s 2+1,65 m2, velká stodola a poz. 1083 m2...............................1.525.000,-Kč
Trutnov - pěkná chata s poz.400 m2/zahrádkáři/,voda,el............................................275.000,-Kč
Kleny u Ná - větší RD,8 místností, sklep,půda,poz.1 707 m2,dobrý stav...............2.000.000,-Kč
Starkoč - větší RD v rekonstr. + materiál, sitě nové,plyn,748 m2...........................1.870.000,-Kč
Č.Kostelec - pronáj. Objektu k sklad. i výrobě. Dobrý stav a příjezd........................25.000,-/měs
Náchod - dr.byt. 1+3,75 m2 ve 2 NP, upravený - nadstandard.................................1.190.000,-Kč
H.Králové - byt 1+kk v OV, 33 m2, zasklený balkon..............................................1.190.000,-Kč
Česká Skalice - opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-buňky, sítě u poz...................................950.000,-Kč
Náchod - nadstand.RD 1+7, 250m2 obyt.pl.,ÚT plyn - SUPER.............................4.870.000,-Kč
Jaroměř - byt 1+2 v OV 66 m2, soc.záz.,plast.okna, ihned volný.............................960.000,-Kč
Velký Dřevíč- prodejna na vl.poz.1500m2, dobrý stav,plyn....................................1.860.000,-Kč
Vestec u Hořiček- pěkný RD 4+1, stodola,garáž, sítě,1021 m2..............................1.750.000,-Kč
Chvalkovice - větší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav.................1.680.000,-Kč

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Zakázková výroba,  rozšíření výrobního programu o pálení - dělení mate-
riálu zámečnické práce, ohýbání, sváření (zábradlí, výroba pracovních a 

svářecích  stolů atd.). 
Sváření a dělení materiálu (HLINÍKU,DURALU), včetně povrcho-
vých úprav výrobků - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 
Tyto práce jsou zakázkové,  můžeme také zpracovat dokumentaci k výrobkům 

od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 15 lety výroby 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:

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz obědů
pro fi rmy, provozovny, 

prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-Kč.
Volejte 728 386 034

spol. s r.o.

od fi rmy KJ MAX spol. s r.o.od fi rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, HronovHostovského 247, Hronov

tel.:491 482 484, 777 273 503tel.:491 482 484, 777 273 503

spol. 

 zakázková truhlářská zakázková truhlářská 
  výroba  výroba

 nábytek z masivunábytek z masivu

 postelepostele
 komodykomody

 kuchyně na mírukuchyně na míru

Skupina historického šermu

„MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA“
z

Červeného Kostelce

Vyhlašuje nábor nových členů

Zájemci se mohou hlásit každý
den po 17 hodině na čísle

tel. 607 815 291

 Otázka, která je každodenně vyslovována nejen mezi občany města, ale i dalšími ná-
vštěvníky, kteří zde projíždějí, nebo zde tráví čas u příbuzných. Nikdo nemůže pochopit, 
že taková, pro město velice důležitá stavba, která by vyřešila velice tíživou dopravní situaci 
v České Skalici, není v současné době dokončena. Za prostavěných cca 800 milionů Kč, 
chybí už jenom pouhých 380 metrů. Veškerá silniční doprava se tímto vyhne centru města a 
výrazně zlepší jeho životní prostředí, dále zvýší bezpečnost chodců při přecházení stále více 

frekventované komunikace. Přilehlé budovy silnice již nebudou podléhat otřesům projíž-
dějících kamionů, lidé nebudou muset vdechovat výfukové plyny atd. Prozatím nebudeme 
předcházet slibů a dalším úvahám, jak celou situaci zdárně vyřešit. Opět začíná svítit naděje, 
že se snad řešení najde. V  úterý 3. března 2009 proběhlo na hejtmanství v Hradci Králové za 
účasti kompetentních osob, ve které byli mimo jiné zástupci města České Skalice, majitelé 
sběrných surovin a další, aby konkrétně řešili kauzu, která již několik let hýbe českoskalic-
kým regionem.
 Velmi očekáván je krajský hejtman Královehradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, který se 
v pondělí 16. března 2009 osobně zúčastní veřejného zasedání zastupitelstva města v  Eu-
restu. Začátek je v 17 hod a čeká se opravdu velká návštěva veřejnosti. Hejtman by měl zde 
oznámit, zda bude silniční obchvat města dokončen podle původního projektu, nebo zdali se 
bude budovat provizorní varianta, známá jako obchvat obchvatu. Zároveň by zde mělo být 
hovořeno o harmonogramu dokončovacích prací a plném zprovoznění této silniční komu-
nikace. Snímek zachycuje občanskou blokádu silniční dopravy na Husově náměstí v České 
Skalici - únor 2009.                                                                          Text a foto  Ivan Vávra

 Oblastní charita Červený Kostelec Vás srdečně zve na Velikonoční výstavu, věnovanou 
Hospici Anežky České. Vernisáž se uskuteční v neděli 29.3.2009 v Žižkově sboru Církve 
Československé husitské v 16.30 hod. Zde vystoupí na velikonočním benefi čním koncertu 
sbor RATIBOR a VESNA z Hořic. Vstupné 70,. Kč, zlevněné vstupné pro důchodce, děti do 
15 let a držitele průkazů zdrav. Postižených je 50,- Kč. Výtěžek koncertu je určen pro Hos-
pic Anežky České. Bližší informace : Eva 
Wagenknechtová, tel. 491 610 330 Výstava 
bude probíhat v pro- storách Pečovatelské-
ho domu U Jakuba od 30.3.2009 do 12. 
4. 2009, od 13 - 17 hod. všední dny, 9 - 17 
hod sobota a neděle. Hospic Anežky České 
můžete podpořit také posláním SMS ve tvaru 
DMS ( mezera ) HOSPICCK na číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč
 Na provoz Anežky České můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho 
roku., odeslání SMS ve tvaru: DMS (mezera ) ROK ( mezera ) HOSPICCK na číslo 87 777. 
Cena je 30,. Kč. Přispějete tedy za rok 324,. Kč. Za službu operátor odečítá 3,- Kč / DMS.        

Ivan  Vávra

Velikonoční výstavaVelikonoční výstava

 STAVEBNINY  PROBI
                                               

v Novém Městě nad Metují - Krčíně
(maloobchod-velkoobchod, slevy z ceníku výrobce) 

BŘEZEN  – stále zimní ceny !!!
(platí do konce března nebo do vyprodání zásob)

 Tepelné izolace - zateplení fasád, střech, stropů, např.:
   polystyrén fasádní  EPS70F  např. tl.10cm....................od 65,-Kč/m2 
   tepelná  izolace - sklo, čedič - např. tl.10cm.................od 51,-Kč/m2

Hydroizolace (LEPENKY) např.:
  do betonu V60S35 Parabit.....................................................42,-Kč/m2
  rovné střechy, tlaková voda, PARAELAST GS40-25...........93,-Kč/m2  

                (10let záruka, do -25°C ohebnost) 
 proti radonu s hliníkem AL/S40(4mm)...................................69,-Kč/m2 

 Sádrokarton KNAUF + doplňky, např. deska 12,5mm.........99,-Kč/ks

 DESKY dřevoštěp. OSB 2,5x0,67m (tl.12,15,18,22mm)...od  155,-Kč/m2
(Podlahy, střechy, příčky atd).

 Hutní materiál - např.sítě „KARI“ 3 x 2 m.........................od 133,-Kč/ks 
  

 A další stavební materiál od základů až po střechy. 
 Doprava s rukou, výpočty, poradenství.

                                                      

Přijďte, volejte, emailujte!!  Ceny bez DPH. Smluvním partnerům další slevy.

Kontakt: Stavebniny Krčín, Žižkovo náměstí 123, (naproti základní škole)
Tel./fax: 491 475 349, mobil.:606 648 849, e-mail:probi.stavebniny@seznam.cz

Máte velkou zahradu 
a nevíte, jak ji zkulturnit? 

Máme řešení!
- terenní úpravy

- založíme novou a oživíme starší skalku
- vybudujeme jezírko

- veškeré zahradnické práce
- sekání trávníku, vyžínání

- údržba zahrady

tel. 737 564 496      

 Ahoooj! A jaro je tady! Alespoň to tak 
vypadalo v sobotu 7.března na řece Metu-
ji. Vodáci oprášili neopreny, z kánoí a raftů 
vyhnali myši a hurá na vodu. Naše posádka 
- zleva Mirek, Pavel, Honza a Věra si „dala“ 
Metuji od Zimního stadionu v Náchodě po 
Liščí boudu v Pekelském údolí. A rozhodně 
nebyli jediní....                             foto (LaŠ)

Zemní práce 
smykovým nakladačem

tel.: 777 661 600
VŠ Mix spol. s.r.o., 

Dvorská 27, Hronov
Jak dál s obchvatem České Skalice ?

Vysvětlí to občanům krajský hejtman ?



 Dalšího přednáška Mirka Bráta k projektu Mare nostrum (spojená s promítáním více než 
200 fotografi í z tuzemských sladkých i evropských slaných vod) se uskutečnila v obci Lhot-
ky u Náchoda. Tentokráte se jednalo o prezentaci ve spolupráci s internetovým projektem 
www.doplnek.com. A jak lépe začít povídání o vodních tématech, než pohledem na mapu 
Středozemního moře... O Středozemním moři a fenoménu jménem „voda“ je i projekt Mare 
nostrum (www.marenostrum.cz)                                                                   foto Ivan Vávra

V letošním roce změnila formule F3000 Ralt závodního 
týmu GMS Mados Racing team barvy a to ze žluto- černé 
na oranžovo- černou, jak říká Milan Schembera ze společ-
nosti Missoftware, která spravuje webové stránky GMS 
Mados Racing teamu - www.racingteam.cz - z citrónu na 
pomeranč. Touto barevnou změnou prošel i závodní spe-
ciál Lucchini a pro letošní rok nově postavený závodní 
motocykl Honda CBR 600 RR. Na designu veškeré zá-
vodní techniky GMS Racing teamu se podilel Zdeněk Fri-
ml. F3000 bude v letošním roce pilotovat Miloš Beneš. 
F3000 byla osazena novým motorem Cosworth, připra-
veným anglickou ladičskou fi rmou Nicholson McLaren a 
fi rmou PV Elektronic novým softwarem, kontrolou trak-
ce, power shiftem a řadou dalších elektrických a elektro-
nických komponentů. Cílem pro rok 2009 je získat titul 
mistra České republiky v absolutním pořadí. Ve spoluprá-
ci s Hondou Nokamoto Hradec Králové a účastníkem MS 
superbiků společností Intermoto Czech byla postavena 
Honda CBR 600 RR pro start v seriálu závodů Czech En-
durance Cup. „Riderem“ Hondy bude v roce 2009 Roman Švorc ml.. Honda CBR 600 RR Nokamoto je vybavena kontrolou trakce a 
power shiftem Bazzaz (USA), podvozkem Ohlins v úpravě Andreani (Itálie), výfukovým potrubím Akcapovic a dalšími „závodními“ 
úpravami.                                                                                                                                                       text:rs, foto:tomáš fl égl

GMS Mados Racing teamGMS Mados Racing team

Závody automobilů do vrchu kalendář 2009
29.3.2009  Brněnský drak

25.4.2009  Rechberg
26.4.2009  Rechberg

30.4.2009  Brno
 9.5.2009  Náměšť nad Oslavou
10.5.2009  Náměšť nad Oslavou

19.5.2009  Eurospeedway Lausitz
30.5.2009  Ústí nad Orlicí
31.5.2009  Ústí nad Orlicí

 6.6.2009  Ecce Homo
 7.6.2009  Ecce Homo

20.6.2009  Dobšiná
21.6.2009  Dobšiná

27.6.2009  Kohoutovice
28.6.2009  Kohoutovice

 7.7.2009  Most
18.7.2009  Baba
19.7.2009  Baba

 1.8.2009  Vsetín
 2.8.2009  Vsetín

29.8.2009  Lanškroun
30.8.2009  Lanškroun

30.8.2009  Brno
12.9.2009  Diváky
13.9.2009  Most

13.9.2009  Diváky
26.9.2009  Ještěd

Aerobik se těší u broumovských žen velké oblibě. Proto si také daly záležet, aby 
Dušanu důstojně přivítaly po jejím náchodském úspěchu...

 „ Já už snad věřím všemu...“ taková byla reakce mého manžela 
Zbyňka, říká Dušana Greplová. Tahle sympatická mladá žena si v 
neděli 1.března 2009 jen tak, z dlouhé chvíle, zajela z Broumova do 
Náchoda zacvičit. Konalo se tu první postupové kolo MISS AERO-
BIK TOUR 2009. Dušana chtěla využít vstřícnosti pořadatelů, kteří 
umožnili cvičení i dívkám a ženám, které nechtěly soutěžit. Spolu s 
ní jela kamarádka Lada Šolcová s dcerou Ladou. A když už byly na 
místě přihlásily se do kategorie MISSIS. A dobře udělaly. Aniž by to 
čekala, umístila se Dušana na skvělém druhém místě a postupuje do 
pražského fi nále.

* Přihlásila jsi se, jak říkáš, jen tak, z recese. Jaký jsi měla pocit, 
když jsi slyšela verdikt poroty?
 „ Pocity jsem měla smíšené. Přijela jsem si jen zacvičit. I když 
jsem se nakonec přihlásila, vůbec jsem nečekala žádný úspěch. Tak-
že, když jsem slyšela, jak hlásí mé jméno, byla jsem zaskočena a pře-
kvapena.“
* V uzším výběru 5 cvičenek proběhl rozhovor s moderátorem
Vlastou Korcem. Na něj jsi určitě nebyla připravena...
 „ To fakt nebyla. Ale příjemně mě překvapila otázka a odpověď 
byla pro mě snadná. Mluvila jsem o tom, jak si představuji ideální 
víkend. A ten pro mě znamená pohyb...kolo, kolečkové brusle, lyže, 
turistika a to vše s partou kámošek, jen samé baby. Chlapi mezi nás 

nesmějí...(smích)“
* Na tuto akci jsi se nijak nepřipravovala. Aerobik ale, podle
výsledku, ovládáš. Věnuješ mu hodně času?
 „Aerobik mě „chytnul“ už před více než 20 lety. V současné době 
si zajdu tak jednou - dvakrát v týdnu zacvičit, když mi to čas dovolí. 
No a teď, před pražským fi nálem, si čas udělám určitě. Ať v Praze 
vidí, jak šikovné jsou baby na Broumovsku...(smích)“

Z vítězství se v Náchodě radovaly:
MINIMISS:1. Karolína Hlávková, Stepík Nové Město nad Metují, 
2. Adéla Skořepová, Hradec Králové, 3. Veronika Marková, Rybná 
nad Zdobnicí
MISS KADET: 1.Patricie Ruferová, Stepík Nové Město nad Metují,
2. Tereza Jedličková, Pardubice, 3. Nikol Solfonková, Hradec Krá-
lové
MISS JUNIOR: 1. Markéta Sykáčková, Hradec Králové, 2. Lucie
Ďuranová, Letohrad, 3. Valentýna Luňáčková, Hradec Králové
MISSIS: 1. Andrea Buchalová, Ohnišov, 2. Dušana Greplová, Brou-
mov 3. Markéta Michaličková, Hradec Králové
MISS - v hlavní kategorii nebyly vyhlášeny 3 vítězky, ale 5 nejlep-
ších bez určení pořadí, jsou to: Lada Šolcová, Zuzana Václavíková, 
Monika Fišlová, Kateřina Těšitelová, Tereza Bártová.                                         

připravila + foto Laďka Škodová

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com
Jak chtěl Honza bydlet
   Minule jste se zde dočetli, jak chtěl Honza stavět. Jenže za tu dobu slunce mnohokrát zašlo 
za hory a Honzova princezna si postavila hlavu, že nový dům nechce. Je prý zvyklá ze zámku 
žít mezi zdmi, co mají ducha času a radši by žila ve starém domě, který si sami opraví.
 Tak začali s Honzou obcházet kraj a hledat něco, co by se jim líbilo. Jednou takhle po 
poledni vyjdou na kopec a tam vidí starou krásnou opuštěnou tvrz. Zajdou za rychtářem, 
domluví se
a tvrz koupí.
 S radostí si tvrz opravují a v tom přijde na návštěvu dědeček, jehož Honza nedávno potkal 
a on mu tuze dobře poradil. Pozve ho tedy dál na doušek vody. 
 Dědeček se rozhlídne a povídá: „Jejda ty tady máš ale krásného starožitného nábytku.“ „To 
mám,“ povídá Honza. „Je ale moc poničený a napadený červotočem, tak ho budu muset vy-
hodit.“ „To by jsi byl tuze hloupý,“ na to děda. „Zajdi na Lhotky a poptej se na Restaurování 
JLP. Jsou to moc šikovní páni a oni ti ten nábytek odborně zrestaurují a brouka vyženou. Ještě 
budeš koukat, jak bude pěkný a bude další staletí sloužit.“ „A jak se tak dívám, dveří by taky 
byla škoda, ty ti taky opraví, stejně jako ten dřevěný strop,“ povídá děda, načež tiše zmizel.
A Honza si zase mohl pískat radostí, jak mu dědeček opět tuze dobře poradil.

Více na www.doplnek.com - sekce partneři.

ÚVÌROVÉ CENTRUM
PÙJÈKY NA COKOLIV 

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ 

až 500 000,- bez ruèitele 

pøefinancování 
nevýhodných pùjèek a karet 

HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY 

AMERICKÉ HYPOTÉKY

i bez nutnosti odhadu

až do 100% ceny nemovitosti

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

i bez doložení pøíjmù

bez registrù

odhad zdarma

vyplacení úvìrù i exekucí

nemovitost mùže být i tøetí osoby

RYCHLÉ VYØÍZENÍ 
BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKÙ PØEDEM

tel.: 774 061 137 
 777 061 131      
491 417 180      

   Jsme teprve žáčci prvních tříd, ale osud ptáčků a zvířátek v zimě nám 
není lhostejný. V hodinách prvouky jsme si vyprávěli o významu krmel-
ce i krmítek, ale nezůstalo jen u teorie. Na okně u každé ze tříd máme umís-
těné krmítko, kam pravidelně sypeme semínka. Odměnou nám je čilý ruch 
za oknem. Ptáčků přilétá mnoho, můžeme si prohlédnout: sýkorky, stehlíky,
červenky, zvonky, hýla i kosa. Když se přiblížilo naše první vysvědčení, připravili 
jsme pro zvěř sušený chléb, jablka, kaštany a vydali se v chladném počasí ke krmel-
ci. Cesta to byla namáhavá, ale výsledek stál za to. Po našem odchodu byl krmelec, 
pod hotelem Vyhlídka, plný zásob a zvířátka mohla přijít a pochutnat si. Po jarních 
prázdninách nás čekalo další překvapení. Přišel mezi nás pan Šafránek, který se ve 
svém volném čase věnuje myslivosti. Připravil pro nás poutavé vyprávění o živo-
tě zvěře v lese a práci myslivců. Nechyběla ani ukázka mysliveckého vybavení a 
lovecké trofeje. Moc mu děkujeme za jeho čas, věnovaný nám malým školákům a 
těšíme se, že se brzy uvidíme znovu. A to nejlépe při vycházce do lesa, kde nám-
představí své dva pomocníky -lovecké psy.                  1.A + 1.B ZŠ T.G.M Náchod

Na naší škole na zvířátka a ptáčky
 přes zimu nezapomínáme

Mediálním partnerem projektu Doplňek jsou noviny Echo.

STŘÍBRNÁ MISSIS JE Z BROUMOVASTŘÍBRNÁ MISSIS JE Z BROUMOVA



Kanceláře se nacházejí na Kamenici, č.p.132 - zadní trakt,
přízemí, možnost připojení pevného telefonu, internetu,

a parkování 1 fi remního vozu

Více informací na e-mail: drobny@drobny.cz nebo Kadeřnický
velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Volovnice 300, 547 01 Náchod.

DLOUHODOBĚ PRONAJMEME v centru Náchoda 2 kanceláře 
se sociálním zařízením o velikosti 41,5m2 s vlastním elektroměrem 

a vlastním parním topením.

Cena nájmu 4000,- + DPH 
- SLEVA MOŽNÁ

Provádíme práceProvádíme práce
 sádrokartonářské sádrokartonářské
    Komplet půdní vestavby    Komplet půdní vestavby
 tesařské tesařské
 pokrývačské pokrývačské
    včetně dodávky materiálu    včetně dodávky materiálu

TEL.: 602 827 860TEL.: 602 827 860

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

Pro podnikatele, zaměstnance a 
důchodce úvěry již od 6.000,-Kč

* žádné poplatky předem!!
* peníze do 24 h.

Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

 

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 splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
profi  digitální sestavy pro satelitní

příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systémů,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
Českých Bratří 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, tříděním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.

Přistavíme kontejner a odvezeme.

ul.17.listopadu                                                                 PO, ST, PA  8 - 14.30 hod.
Červený Kostelec                          www.srot.tk                     ÚT, ČT  8 - 16.30 hod.
tel. 491 462 543                                                                            SO  8 - 12      hod.

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro fi rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 
 sleva pro důchodce -10%  
 Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revoluční 

REHAU GENEO-revoluční 
profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-

profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém průmyslu a F1                               

nuto v leteckém průmyslu a F1                               
Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koefi 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 profi l
šestikomorový profi l

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové směsi  omítky Terranova  desky dřevoštěpkové a cetris 
 okna Velux  dveře PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokartonů

Běloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Realitní kancelář RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,  

www.rako-reality.cz  

Kramolna - Lhotky - dřevěná chata na vl. upraveném pozemku, všepo rekonstrukci ...............................390 000,-Kč 
Náchod - byt v os. vl. 2(3)+1 po rekonstr...1.290 000,-Kč a zděný byt 1+1 v OV, 3.NP ...........................850 000,-Kč
Náchod - byt 3+1 v OV, ul.Bílá_..dohodou, Nové Město n/M. - byt 1+kk v OV .......................................765 000,-Kč
Studnice u Náchoda - ŘRD 3+1,garáží..1.990 000,- a zděný domek k bydlení i rekreaci .........................490 000,-Kč
Přepychy u Opočna - zděný domek se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci .........................................950 000,-Kč
Velký Třebešov - velký RD 5+1 nebo 1+1 a v patře 3+1+možnost půdní vestavby ................................2.200 000,-Kč 
Červený Kostelec -starší RD s novou nadstavbou vč.střechy(1-2 samost.byt.jednotky) .........................1.890 000,-Kč
Náchod - RD 2+1+možnost půdní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr ...............................1.650 000,-Kč
N.Město n./Met. - stavební rovinatý slunný pozemek o výměře cca 1 000m2 ............................................ 900,-Kč/m2
Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě .................................2.840 000,-Kč
Vítězná - roubená chalupa po rekonstr. obytné části 5km od Dvora Králové n/Labem ...........................1.890 000,-Kč
Náchod - RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání ........................................2.880 000,-Kč
Náchod – zděná chata s vlastní zahradou mezi Vysokovem a Kramolnou na okraji ...................................560 000,-Kč
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-Kč
Hronov - prodej  patra činžovního domu 224m2 nebo části a půdních prostor 150m2..................................Info v RK
Náchod - Běloves - velký RD s nebyt. prostory a dvěma byty+ půda na vestavbu ..................................4.740 000,-Kč 
Stárkov - RD 4+1 z větší části po rekonstr. se zahradou nedaleko centra ..................................................1.575 000,-Kč
Červený Kostelec - RD - 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra ...........................1.795 000,-Kč 
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, pěkné místo ................................4.200 000,-Kč
Hronov - RD na rekonstrukci 3+1 s možností další půdní vestavby a zahradou 534m2 ..........................1.590 000,-Kč
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ..........................3.790 000,-Kč
Náchod - domek s možností dvou samostatných bytů 1+1 a 2+1 s menší  zahradou ...............................2.200 000,-Kč
Pronájem zařízeného RD 3 + kk s garáží a v obci Suchý Důl - Slavný u Police n/Met .........................5 000,-Kč/měs.
Babí u Ná - chalupa..190 000,-Kč, Sendraž - předhůří Orl. hor - chalupa na rekonstr ...............................175 000,-Kč
Horní Radechová - velký zděný dům vhodný k víceúčelovému využití s poz. 1 565m2 .......................3.800 000,-Kč

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE V POLSKU!

Tel. 602 103 775

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

DISTRIBUCE KNÍŽEK
NÁVODŮ K OBSLUZE

NA VOZY FORD
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 Vážený pane, chtěl bych se zeptat, jaké jsou pro rok 2009 slevy na 
dani z příjmu a jaká je jejich výše. Dále prosím uveďte, zda došlo k 
nějakým změnám oproti roku 2008. A zároveň bych se chtěl ubezpečit, 
zda pro rok 2009 platí sazba daně 12,5 % nebo zda zůstala sazba 15 
%, v novinách psali o nějakých změnách. Děkuji za odpověď.  A.M., 
Police nad Metují
 Úvodem bych potvrdil, že ve smyslu $ 16 zákona č. 586/1992 Sb. 
o daních z příjmů činí i v roce 2009 pro fyzické osoby daň ze základu 
daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně ($ 15) a o odčitatelné 
položky od základu daně ($34) 15 %. Původně schválených 12,5 % 
bylo nakonec poslední novelou zákona upraveno zpět na 15 %.

 Pokud se jedná o slevy na dani vypočtené podle uvedeného $ 16, pak tyto naleznete v $ 35ba 
zákona. Slevy přitom zůstaly ve stejné výši jako pro zdaňovací období roku 2008. Jsou jimi:
 a) 24 840 Kč na poplatníka, b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domác-
nosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka 
(manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou 
průvodce) - průkaz ZTP/P (dále jen průkaz ZTT-P), zvyšuje se částka 24 840 na dvojnásobek,
c) 2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, d) 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný 
invalidní důchod, e) 16 410 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, f) 4 020 Kč u poplatní-
ka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným
výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském 
studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou 
soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba 
uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.

Ing. Otakar Svatoš, daňový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ
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Pokud ve své lednici objevíte vařené a lou-
pané bílé krevety (Litopenaeus vannamei), 
můžete si připravit skvělou mňamku.Kre-
vety necháme v osolené vodě přejít varem.
Žlutý meloun rozpůlíme, dužinu vykrojí-
me a nakrájíme na kostičky. V misce smí-
cháme kečup a majolku, vychladlé krevety 
malinko pokrájíme. Vše zamícháme do-
hromady a dáme do vydlabané půlky me-
lounu. Na chvíli dáme do lednice vychlad-
nout.....Tak, ať Vám chutná...  přeje 

Laďka Škodová

ECHO V KUCHYNI
LÁĎOVA TELEVIZNÍ LÁĎOVA TELEVIZNÍ 

MŇAMKAMŇAMKA

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

 kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Michaela Klímová, Náchod - výjezd 
z náměstí, 

REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19, so 9 - 11

NOVÉ TURBO SOLÁRIUM
  

   OD 27. 2. 2009 
     S KLIMATIZACÍ

NOVÉ TRUBICE !!!
3XSOLÁRIUM 

 PERMANENTKY

 DÁRKOVÉ ŠEKY

 SOLÁRNÍ PŘÍPRAVKY

 LUXUSNÍ NOČNÍ 

      KOŠILKY

 SPODNÍ PRÁDLO

Profesional 
solárium      

 
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!

 

 1492 - objevení Ameriky
 1783 - první let balonu

 1867 - patentována svorka na papír
 1969 - první let člověka na Měsíc
 1994 - v 8 evropských zemích je 

vybudováno prvních 140 kurtů
pro ricochet, nový raketový sport 

vynalezený v Kanadě
RICOCHET - OBJEVENO 

PRO RADOST
přijďte si to užít :

ricochet + squash + stolní tenis
Házenkářská hala Hamra, Náchod

tel.: 602 886 577 
e - mail: squash@atlas.cz

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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