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S propouštním
v broumovské nemocnici
se nepoítá
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AKNÍ CENY
PRAKY MYKY SPORÁKY

Rozhovor s MUDr. Jiřím Veselým, předsedou zdravotního výboru kraje
* Zdravotní výbor kraje se v
tomto týdnu zabýval
zvažovanými zmnami v
Oblastní nemocnici Náchod. Co
je výsledkem jeho
jednání?
Problematikou postavení a úloh jednotlivých nemocnic v kraji se zdravotní
výbor nezabýval poprvé. V obecné rovin
musí nemocnice reagovat na mnící se
poteby pacient - v posledních letech se
zvyšuje poet zejména starších pacient
s interními chorobami vyžadující dlouhodobjší péi, oproti tomu je možné nemalou ást diagnostických výkon i operaních zákrok provádt v ambulantním i
poloambulantním režimu. S mnícím se
spektrem onemocnní tak poteba nkterých oddlení narstá a jiných klesá. Kraj
jako garant zdravotní pée v regionu musí
na tyto poteby reagovat a s omezenými

ODMÍTAJÍ
HOLANANY
Obyvatelé Spyty protestují proti výstavb
25 objekt rekreaního charakteru v tsné
blízkosti pehrady Rozkoš na eskoskalicku. Domy mají sloužit pro rekreaci pedevším holandské klientely. Tamní obyvatelé
se obávají, že výstavba i provoz areálu zatíží stávající zástavbu v lokalit dopravními
problémy. Poukazují i na hlediska ochrany
pírody atd.
(r)

zdroji zajistit co nejlepší péi.
K diskutované restrukturalizaci v Broumov a Opon nepijal výbor zatím žádné konkrétní doporuení. Ped rozhodnutím o pípadné zmn je nutno vyhodnotit
všechny aspekty navrhovaného ešení
a jejich dopady na dostupnost zdravotní
pée. Nejedná se pouze o problematiku
operaních výkon pi hospitalizaci, ale
i o zajištní sálu pro menší chirurgické a gynekologické operaní zákroky, o
dostupnost chirurga jako konziliáe pro
ostatní oddlení a o provoz chirurgické
ambulance ve veerních hodinách a o víkendech.
Zdravotní výbor proto zatím doporuil
vedení náchodské nemocnice, aby pedložilo k projednání materiál popisující
podrobn navrhované zmny. Jeho vypracování se dá díky rozsahu problému
oekávat spíše v ádu msíc než týdn.
Teprve k takovémuto detailnímu materiálu mže zdravotní výbor a krajské
zastupitelstvo kraje pijímat konené rozhodnutí.
JH

POKUS
O REKORD
Otužilec Petr Kocián se pokusí o eský
rekord v pobytu v kryokomoe, kde je teplota „minus 130 stup Celsia“. Pokus se
uskutení v Kryocentru v Hradci Králové
(Hradecká ulice .p. 1770) 22. kvtna ve
13 hodin. Pro píznivce otužování je urena
i druhá informace, která íká, že 20. bezna
se ve 14 hodin uskutení propaganí plavba
otužilc na rybníku Hlavovák v Hlavov.
(r)

VESTAVNÉ SPOTEBIE
SE SLEVOU AŽ 54 %
DRUHÁ VLNA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

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

NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)
ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)
Jsme kvaliﬁkovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální
zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780),
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz; AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte
podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

TÍSOVÁ
TLAÍTKA
V erveném Kostelci pokrauje ve spolupráci s tamní oblastní charitou projekt tísových tlaítek, která slouží k okamžitému
vyrozumní mstské policie a peovatelské
služby o krizové situaci obana. V souasnosti si již takto mohou vyžádat pomoc
všichni obyvatelé v peovatelských domech
U Jakuba a v Nerudov ulici. Pipojilo se k
nim také dalších 32 senior, kteí bydlí ve
vlastních bytech v katastru msta.
(r)
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PODLAHOVÉ CENTRUM
NÁCHOD

prodej – pokládka – rozvoz
z koberce bytové
a objektové

zkrytiny PVC a linoleum
z

z
zplovoucí
podlahy
– laminát, devo

zchemie, lišty, doplky
z

zkorkové podlahy
z

na všechny podlahové krytiny nabízíme pokládku
za zvýhodnné ceny a dopravu ZDARMA
Podlahová centrum Náchod, Orlická ul. 821, Náchod
Tel.: 603 812 653, e-mail: podlahy.nachod@seznam.cz

Náchod - Staré Msto
- Skalka - Bražec

TEL.: 602 103 775

email: echo@novinyecho.cz
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Vinotéka
Jarmila Jirásková
Tyršova ul. p. 65, Náchod

Úklid ve sklípku

Zima dlouhá, krutá byla, spousta mezer po ní zbyla.
Pišel as vzít lahviku, a vysypat kasiku.

Na Vaši návštvu se tší
Jarmila Jirásková

Provozní doba:
pondlí - pátek
sobota

9 - 12 hodin
13 - 18 hodin
9 - 12 hodin

EU

Ke hvězdám
mžete upít vaše oi a uvidíte i výtvory
lidských rukou... Až do 22. bezna budou
totiž i na našem území viditelné veerní pelety Mezinárodní kosmické stanice ISS. (r)

Dne 9. bezna uplynuly tyi roky,
co mi zemela manželka, paní
Vlasta Fuková z Hronova. Kdo
jste ji znali a mli rádi, vnujte jí tichou vzpomínku.
Život mla tžký a pesto ji neopustila veselá mysl a láska k druhým.
Dkuji všem, kteí vzpomenou.
manžel

RTYSKÉ
FOTO 2010

TALÍ VE

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlásilo
12. ročník soutěže amatérské fotografie
RTYŇSKÉ FOTO 2010
na téma Příroda a člověk.
Uzávěrka soutěže je 10. září 2010. Soutěží
lační fotografové najdou všechny další
informace na rtyňském webu na adrese
www.rtyne.cz

ZNAMENÍ KUSKUSU
Kuskus je slovo pevzaté z berberského suksu a kseksou. Kdekdo si myslí, že kuskus
je obilnina. Ale pozor, jedná se o tstovinu! Vyrábí se nejastji ze zrn tvrdé pšenice a
stal se symbolem severní Afriky. Píprava se v jednotlivých oblastech liší. Berbei asto
jedí kuskus z jemene i dokonce z kukuice. Marokánci prosluli exoticky koenným
kuskusem s datlemi nebo holubiím masem. Tuniský kuskus díky paprice pálí jako ohe.
Alžíané pipravují pouze základní kuskus, zatímco Lybijci vám nejpravdpodobnji naservírují kuskus pipravený z prosa. Stal se hlavní složkou nebo pílohou mnoha jídel
ze zeleniny i drbežího, hovzího, jehního nebo rybího masa. Hodí se také k píprav
sladkých jídel s mlékem, rozinkami nebo mandlemi. Typickým koením na kuskus je
sms Ras el-Hanout, která obsahuje koriandr, kari a sladkou papriku. Pro ostejší pokrmy
se používá Harissa. Arabové mají zásluhu na šíení kuskusu po severoafrickém regionu i
do oblastí Stedozemí. Portugalci z Maroka si pak s sebou kuskus pivezli do Jižní Ameriky. Imigraní vlny ve 20. století zpsobily, že pokrm postupn zdomácnl ve vtšin
Evropy, a dnes se stal ve Francii druhým nejoblíbenjším jídlem. Nedivte se, na kuskusu
je skvlé to, že ho vbec nemusíte vait!
Kuecí kuskus
2 lžiky kari, 6 - 8 kuecích paliek, sl, olej, 1 velká cibule, 3 stroužky esneku, 500 ml
kuecího vývaru, citronová šáva, 200 g kuskusu, petrželka.
Kuecí paliky poprašte 1 lžikou kari a mírn osolte. V pánvi s vyšším okrajem rozpalte lžíci oleje a paliky smažte nejdíve kží dol, dále ze všech stran, což trvá asi deset
minut. Pak kue vyjmte z pánve. Na oleji osmahnte nakrájenou cibuli a esnek nakrájený na plátky. Když jsou osmažené dozlatova, pidejte druhou lžiku kari a minutu
míchejte. Pilijte kuecí vývar (i z kostky), pive te k varu a vrate maso do pánve. Piklopené poklikou vate 30 minut, pak maso opt vyjmte, do vývaru vlijte citronovou
šávu a nasypte kuskus, který by ml být úpln zalitý vodou. Pod poklikou nechte 10
minut bobtnat, v pípad poteby dolijte velou vodu.
Na pipravený kuskus položte maso a posypte petrželkou. K masu bhem vaení mžete
pidat pokrájený pórek nebo jinou zeleninu Další recepty ke každému lánku našeho
gastronomického cyklu najdou tenái na webu ECHA v sekci Partnei.
Text pipravují žáci a pracovníci
Stední školy hotelnictví a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz
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Bowle - hit oslav všeho druhu
Tento nápoj se pije snad ve všech zemích s kulturou vína. Dává nám možnost pohostit vtší poet
lidí za minimální výdaje. Drink navíc dodá rodinným oslavám a spoleenským veírkm slavnostnjší lesk.
Bowle znamená v anglitin mísy. Vhodná nádoba pro pípravu je sklenná terina s poklikou
(díky poklice zabráníme vyprchání aroma). Servírujeme ve sklenných šálcích se lžikou.
Základní ingrediencí je víno. Dále se pidává cukr nebo cukrový sirup, ovoce a nápoje, které obsahuje bublinky - soda i sekt.
Chceme - li zvýraznit chu, použijeme ješt kvalitní likér i destilát. Kdo napíklad preferuje vni
bylinek, mže dodat i mátu nebo meduku. Vždy však musíme dodržet pravidlo, které íká, že
bowle se podává dobe vychlazená.

Malinová bowle
Do sklenné teriny vložíme 1 kg erstvých malin a postupn je prosypeme 0,2 kg práškovým
cukrem. K ovoci pidáme 0,1 litru malinovice. Nádobu pikryjeme poklikou a uložíme asi na
jednu hodinu do ledniky. Sms obas opatrn zamícháme, aby se nám chut dkladn propojily.
Nakonec pidáme 0,5l ržového vína a dolijeme sektem. Vznikne nám osvžující voavý nápoj
a oslava mže zaít...
Pohodu pi sklence dobrého moku pejí
Bc. Soa Šrtková a Mgr. Vlasta Drobná,
Stední škola hotelnictví a spoleného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

info: 777 602 884

www.realityeu.com

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
ELEKTRICKÝ PROUD CHYBY NEPROMÍJÍ
I když snad každý ví, jak nebezpený mže být elektrický proud, jsou i pesto úrazy
elektrický proudem pomrn asté.
Energie obsažená v elektrickém proudu se pi prchodu lidským tlem pemuje na
teplo a poškozuje tkán. Proud navíc psobí na bunné membrány a vyvolává zmnu
jejich vlastností.
Nejzávažnjší jsou zmny krevního obhu, respektive srdeního rytmu. V praxi se to projeví velmi zrychleným nebo naopak zpomaleným i nepravidelným pulsem až zástavou
srdení innosti. Prchod elektrického proudu také mže zpsobit ke dýchacích sval, tedy zástavu dýchání. Mže také poškodit mozek a další orgány. astou komplikací
úrazu elektrickým proudem jsou popáleniny, které vznikají nejastji v kontaktu kže s
vodiem, nebo elektrickým obloukem. Nkteré zmny v tle zpsobené elektinou lze pi
prvním kontaktu
s postiženým pehlédnout a k selháním základních životních funkcí mže dojít i po delší
dob. Proto lovka zasaženého proudem musíme pár minut sledovat pípad nechat preventivn vyšetit odborníkem.
Pokud pes postiženého stále protéká proud, je nutné postupovat velmi opatrn, aby proud
nezasáhl i nás. V pípad proudu o bžném naptí je možné postiženého od elektrického
zaízení odtáhnout zatažením za odv, ale u vysokého naptí je nutno vykat v bezpené
vzdálenosti tak dlouho, dokud není vypnut
celý obvod. Za bezpenou vzdálenost se pitom považujeme alespo 10 m. Po vyproštní
je prvotní kontrola dýchání. V pípad, že postižený nedýchá, uvolníme dýchací cesty pípadn zahájíme umlé dýchání. Je také poteba zkontrolovat tep a pípadn zahájit nepímou srdení masáž. V tchto pípadech se snažíme na pomoc pivolat i záchranou službu.
Vtšin úraz elektrickým proudem lze pedejít udržováním elektrických spotebi v
bezvadném stavu, neodstraováním kryt, vyvarováním se amatérských oprav, používáním spotebi v souladu s návodem, zabezpeením elektrických zaízení proti nežádoucí
manipulaci dtmi, opatením elektrický zásuvek záslepkami...
Máte poškozený elektrický spotebi? Neváhejte s jeho vyazením nebo zajištním opravy
u fundovaného opraváe!
O. Pibyl

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE

www.kralikarny.estranky.cz

V POLSKU!

Tel. 602 103 775
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Jedna vražda a loupeže
se zbraní v ruce
Tetí únorový týden se uskutenilo pravidelné setkání zástupc Policie R s novinái, na kterém byli pítomní zástupci tisku
seznámeni s výsledky práce okresní policie
za minulý rok.
S píchodem roku 2009 v celé eské republice zanikla okresní policejní editelství.
Místo nich byly na každém bývalém okrese
zízeny územní odbory, kopírující pvodní
okresy, které spadají do pravomoci krajských
policejních editelství. Z bývalého okresního
editelství v Náchod byl zízen Územní odbor pro vnjší službu a Územní odbor služby
kriminální policie a vyšetování.
Z policejních statistik vyplývá, že v loském roce bylo spácháno 2522 trestných
in, což je o 193 mén, než v roce 2008.
Zásadní podíl na celkovém potu pípad
má majetková kriminalita.
Celkem bylo stíháno za trestnou innost
1127 osob a objasnnost inila 48,33%.
Nejzávažnjším trestným inem v roce
2009 byla vražda v Jaromi - Josefov, kdy
pachatel po slovní rozepi temi bodnými
ranami usmrtil svou pítelkyni. Mezi vážné
iny patí i série loupežných pepadení he-

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU WWW.DOPLNEK.COM

DAVID MACH

- Chov drobných hlodavců aneb malá ZOO na Lhotkách u Náchoda
* Je to zhruba rok, kdy jsme spolu mluvili naposledy. Co se u Vás
od té doby zmnilo?
Samozejm pokrauji v chovu. Hlavn potkan a myší. Stále
trvá trend, že si hodn lidí dom poizuje hady a ještry, pro
které jsou myši a potkani pirozenou potravou. Dále se také
vnuji chovu morat a rzných druh menších hlodavc. Jsou to
osmáci, pískomilové a keci.
* Takže se nyní sousteujete pouze na hlodavce?
Nejenom. Stal jsem se takovou malou pestupní stanicí
i terarijních zvíat. Nkdo si nap. poídí dom hada, který mu
ale asem vyroste o trochu více, než se domníval a najednou si
s ním neví rady. Pijde, zda bych si ho nevzal nebo nenašel nkoho
jiného. Ve vtšin pípad se mi to podaí, ale stane se, že mi nkdy
takové zvíátko zstane doma. Naše rodina se tímto zpsobem rozrostla o krajtu tmavou, dv užovky a želvy.
* A co na to Vaše žena a dti?

Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky .........................................................1 440 000,-Kč
Větší rodinný dům s pergolou a garáží v klidné části Rtyně v Podkrkonoší ..........................................1 490 000,-Kč
Hezký, nadstandartní, nově zrekonstruovaný byt 1+1 v Náchodě ............................................................ 850 000,-Kč
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi .............................................................1 890 000,-Kč
Slunný, rozlehlý pozemek s nádherným výhledem v lokalitě Náchod – Amerika .....................................145,-Kč/m2

Tel. 721 472 028

SKVĚLÉ NÁPOJE

aneb TEPLICKÁ

králikárny
psí boudy
kurníky
ptačí budky aj.
chovatelská
zařízení

Rodinný domek - Havlovice
Rodinný domek v Havlovicích u Úpice. Domek je v původním, ale udržovaném stavu
s novou přípojkou vody a kanalizace. V přízemí je veranda, kuchyň s jídelnou a obývací pokoj,
dále WC, zadní východ na uzavřený dvorek, koupelna, kůlna a místnost sloužící jako sklep.V podkroví je jeden pokoj a půda vhodná k přestavbě. Na zahradě (částečně oplocené) je dřevník a menší
zahradní domek. Dům je napojen na el. 220/380V, vodovod, kanalizaci, příjezd po obecní, nové
asfaltové komunikaci. Výměra celkem 689 m2. z Cena: 990 000,- Kč
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VZPOMÍNKA

ekl bych, že si již zvykli. Samozejm, že mne doma nevítají a nejásají pokaždé, kdy nesu dom dalšího domácího mazlíka, ale vtší
pochopení mají dti, manželka již mén. Nedivte se, která žena by se
radovala, když ji dom pinesete teba kajmana?
* Vy máte doma kajmana?
Ano, máme. Koupil jsem ho v královedvorské ZOO.
* ekl bych, že máte doma takovou malou ZOO?
Asi to tak bude. Spolupracuji i s náchodskými chovateli a vždy na
jae na výstav si každý mže tato zvíátka prohlédnout, pohladit.
Hodn lidí zjistí, že teba had není slizký. Musím íct, že daleko menší strach mají dti, ale i dosplí si dodají odvahy.
* Nevím, zda bych tu odvahu ml já. Nezbývá mi nic jiného, než
vám popát mnoho dalších úspch v chovu a Vaší manželce
mén pírstk do rodiny.
L.B.
Mediálním partnerem projektu www.doplnek.com jsou noviny Echo

ren a erpacích stanic, které provádla skupina pachatel se zbraní v ruce.
Dopravní policie ešila na území okresu celkem 702 dopravních nehod, pi kterých bylo usmrceno 11 osob a tžce se zranilo 62 lidí. Nejastjší píinou nehod byl zpsob jízdy následovaný rychlostí a nedáním pednosti v jízd. Pod vlivem alkoholu bylo zavinno 71 dopravních
nehod.
kp
Pavel Kivka, Eva Prachaová, Tomáš Fulka a David Fulka

KČT NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Pořádá v sobotu 1. 5. 2010 dálkový turistický pochod
a cyklotrasy – 11. ročník
Prezentace a start: Sokolovna 6.00 - 10.00 hod. v Novém Městě nad Metují kam se dostanete z
nádraží ČD po modré TZ k rozcestníku na Rychtě, odtud po červené TZ směrem na Peklo, asi po
200 m velká budova se schodištěm /sokolovna/
STARTOVNÉ: 20 Kč, pro členy KČT, děti sleva.
ODMĚNA: Pamětní list a pamlsek
OBČERSTVENÍ: Čaj nebo šťáva, na trase pochodu z vlastních zásob.
ZÁVĚR POCHODU: 17.hodin, pro trasu 50km pěší 18 hodin.
PĚŠÍ: 10km - Novoměstský okruh, 15km - Sokolovna - Libchyně - Sendraž-Peklo-sokolovna, 25km
- Sokolovna - Libchyně - Sendraž - Hr.potok - Dobrošov - Peklo - sokolovna, 35km - SokolovnaLibchyně - Sendraž-Hr.potok-Dubovice- Dobrošov-Náchod-Bražec-Peklo- Přibyslav-sokolovna, 50
km - Sokolovna - Rezek - Slavoňov - Krahulec - Hr.potok - Dobrošov- Náchod - Bražec - Peklo Přibyslav - sokolovna - CYKLO: 30km - Sokolovna - Krčín - Bohuslavice - Opočno - Dobruška - Val Chlístov-Sokolovna, 50km - Sokolovna - Krčín-Bohuslavice - Opočno - Podzámčí - Jílovice - Vysoký
Újezd - Ledce - Očelice - Opočno-Dobruška - Val - Chlístov - sokolovna
KONTAKTNÍ OSOBA: MILAN RYDLO, NAD STADIONEM 1323, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
tel. 737 112 162, email: rydlo.milan@centrum.cz
Akce se koná za každého počasí.
Každý jde nebo jede na vlastní nebezpečí !!!

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
eská kvalita za polskou cenu - nap. trojdílná skín š. 180 v cen 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

nejlevnjší eské kuchyn, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotebie - kompletní sortiment do byt a kanceláí
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

NAŠI ZAMĚSTNANCI MOHOU POČÍTAT
S NAŠÍ PODPOROU
„Velmi m tší, že mžeme vyrábt tsnící proly i pro automobil
Škoda Yeti, který se stal dvojnásobným vítzem soutže o nejlepší
automobil v R v roce 2010. Na Yeti dodáváme vnitní tsnní dveí,
tsnní víka i vedení skel. Poslední jmenovaný segment nám jako okované proly dodává sesterská spolenost SaarGummi Slovakia“,
íká Ing. Jan Tichý, editel spolenosti Saar Gummi Czech. Dodejme
k jeho slovm, že výrobky ze závod v erveném Kostelci a Velkém
Poíí se uplat ují i v dalších modelových adách automobil, vetn tch, které se drží na elních pozicích žebík oblíbenosti. Jedná
se o modely Opel Astra a VW Polo. Problém s ekonomickou recesí,
která celosvtov postihla automobilový prmysl, se podailo v Saar
Gummi Czech do jisté míry stabilizovat.

MZDOVÉ PRÉMIE
„My nejenže máme práci, ale navíc vykazujeme dobré ekonomické výsledky. Dobré ekonomické výsledky jsou klíové pro nadji,
že si s
dsledky ekonomické krize poradíme a naše rma bude i nadále jedním z pedních zamstnavatel na Náchodsku“, íká Ing. Tichý. Naplnné kapacity a výroba s dobrými ekonomickými výsledky umožnily v Saar Gummi Czech vyplatit v prvních msících roku prémiové
položky mzdy. V závislosti na mzdové tíd tato odmna dosahovala
výše 6 - 9 tisíc korun a byla vyplacena formou mimoádného vkladu
na životní pojištní. „Ano, ve remním slangu je tato forma odmny
v naší rm známa jako prémie na dovolenou. Jde v podstat o polovinu z celkové roní odmny, druhá polovina je známa jako vánoní
prémie“, vysvtluje Ing. Tichý.

PRACUJEME PRO BUDOUCNOST
V roce 2010 bude spolenost Saar Gummi Czech pebírat i nkteré

zakázky z nmeckých závod skupiny SG, nastartovány by mly být
i další projekty. To vše vytváí píznivou prognózu, píznivjší o to
více, pokud se podíváme na stagnaci eského prmyslu jako celku a
vysokou míru nezamstnanosti, která nyní tíží celou republiku. V
Saar Gummi Czech by však nemla pracovní místa ubývat, ale naopak lze poítat se zvýšením potu zamstnanc. „Stane se jen to, o co
se zasloužíme. Nic z naší pítomnosti není dílem náhody, vše má svj
pvod v minulosti a pro budoucnost pracujeme dnes. Podmínkou budoucího optimismu je dobrá souasná práce“, podotýká Ing. Tichý.

VLASTNÍ KNOW-HOW
A jak je to pane editeli s hrozbou, které musí elit ada závod
nadnárodních rem v naší republice, tedy k riziku pesunu výroby do tzv. levnjších zemí? „Jednou z cest,
jak se dá tomuto trendu stimulovanému ekonomickými
tlaky elit, je budování vlastního know - how. Podpora trendu vlastních inovaních technologií je souástí
vizí i spolenosti Saar Gummi Czech. A nejen souástí obecn proklamované vize. Zhmotnní vlastního
know-how je inovace vytlaovací linky v našem závod v erveném Kostelci. Zde se nám podail husarský
kousek, který samozejm neušel ani pozornosti našeho
centrálního vedení. Díky dokonalé znalosti technologie, invenci a precizní práci našich zamstnanc jsme
byli na jedné z linek v erveném Kostelci schopni provést takové zmny, které jsou obvykle ešeny dodávkou nového zaízení. Nevyluuji, že na lince budeme
provádt ješt njaké další úpravy, nicmén její rozsáhlá úspšná inovace je již nyní dkazem toho, že Saar
Gummi Czech je schopna rozvíjet a realizovat vlastní
technologické know - how v rámci celé gumárenské
skupiny SG“, vysvtluje Ing.Tichý. I pro toto je Saar
Gummi Czech nejúspšnjším závodem skupiny SG.
Kreativitu prokázali tamní konstruktéi a technologové
i pi ešení zajímavé zakázky, kterou bylo tsnní urené pro závodní
speciál Fabia Super 2000. U závodních voz je dležitá váha automobilu. A váhu se podailo ušetit i na tsnní dveí.Odlehené
tsnní dveí, vyvinuté a vyrobené v závodech Saar Gummi Czech
pro tento závodní speciál je o 1,5 kg lehí než ve standardní Fabii.

ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST
NA KONFERENCI A OBCHODNÍ SETKÁNÍ – KOOPERANÍ BURZU ESKÝCH
A POLSKÝCH FIREM A ORGANIZACÍ Z OBLASTI TURISTICKÉHO RUCHU

Akce se koná 16. bezna 2010 od 10:00 do 15:00 hodin v Kulturním dom
STELNICE Stelecká 227, 550 01 BROUMOV a je pro úastníky bezplatná.
Kooperaní burza je urena podnikatelm, organizacím a rmám, které se zabývají turistikou,
nabízejí spolupráci nebo hledají partnery pro spolené zámry, pípadn se chtjí prezentovat. Úelem je posílení vzájemné spolupráce, informovanosti a obchodní výmny v esko-polském pohranií. Souástí bude konference, kde bude pedstaven polsko-eský hospodáský portál www.pl.cz.
eu / www.czpl.eu
Na setkání jsou zvány rmy pedevším z území Euroregionu Glacensis – na eské stran Královéhradecký a Pardubický kraj, na polské stran okres Wa brzych, okres K odzko a okres widnica.

Projekt je spolu nancován z prostedk ERDF prostednictvím Euroregionu Glacensis.
Mikroprojekt jest wspó nansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

MÁTE PROBLÉMY
S VLHKOSTÍ ?
Naše stavební stedisko odstrauje problémy
se vzlínající vlhkostí pomocí systém Freezteq
a Xypex. Tyto systémy jsou vysoce úinné a zárove šetrné ke zdivu a statice objektu. Na provedené aplikace dáváme záruku až 20 let.

tel. 603 208 170 Rádi Vás navštívíme a pipravíme nezávaznou
sefc@bauch-navratil.cz

ŽALUZIE

z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
SLEVA 10% NA
z textilní rolety z vestavěné skříně z renovace bytových dveří
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE
z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

MASOPUST V DRUŽINĚ
Ve stedu 17.2.2010 zavítal masopust i do ŠD pi ZŠ Komenského v Novém Mst nad Metují. Sešli jsme se všichni v maskách - paní vychovatelky i dti. Celé akci pedcházely velké
pípravy - výzdoba ŠD a píprava masek. Maškarní rej byl zahájen pehlídkou masek a spoleenským tancem. V každém oddlení mohly dti vyzkoušet svj vtip, obratnost i malíský
talent v podob zajímavých soutží. Pi rušném masopustním reji, jsme pozapomnli na bžné
starosti a prožili tak krásné odpoledne za zvuk oblíbených melodií.
S.N.

SOCIÁLNÍ POLITIKA
V souasnosti pracuje v závodech Saar Gummi Czech pibližn
530 zamstnanc. V rámci našeho regionu mohou poítat s nadprmrnou mzdou i remními bene ty. Ve rm existuje i motivaní
program penzijního pipojištní a životního pojištní. Nov byly
zavedeny i píplatky za práci o víkendech, v závru loského roku
mohli zamstnanci erpat bonusy i v rámci rehabilitaního programu. Samozejmostí je i píspvek na remní stravování. Firma hradí
zamstnancm 65,-K, což je denní hodnota stravenek. Za tuto hodnotu je možno poídit polévku a jedno ze dvou nabízených hlavních
jídel
(echo-pi)

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
v rámci projektu PODNIKÁNÍ BEZ HRANIC

Kontaktujte prosím
pana Šefce,

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

nabídku ešení problém s vlhkostí.

VÝROBA PRACOVNÍCH
ODĚVŮ
Českých bratří 89, Náchod
Přijme
do pracovního procesu
1-2 vyučené dámské
krejčové, nebo šičky.

Zaměstnání v jednosměnném
provozu.
Informace na tel. 491 424 378
mobil 602 138 218 p. Hanuš
info@odevydaniela.cz
www.odevydaniela.cz

PRONÁJEM PRODEJNÍCH
STÁNKŮ V NÁCHODĚ
TRŽNICE SLUNEČNICE
(za radnicí)

TEL.:774 25 10 75

Mediaservis s.r.o. hledá doruovatele
pro roznášku denního tisku pro oblast:

Jarom - Jezbiny + Semonice, Hronov
Práce je v ranních hodinách
pondělí až sobota
/ vhodné jako přivýdělek /
HOSTINEC U STUDNY
VE STUDNICI
Vás zve

Informace: doruovací stedisko
Hrašeho 15
547 01 Náchod
tel.: 491422 337
724 006 879, 602 687 833

Restaurace POD MONTACÍ
v Náchodě
Vás zve na

13. - 14.března
na HUSÍ HODY

DNY ASIJSKÉ KUCHYNĚ

20. - 21.března
na KRŮTÍ HODY

ve dnech středa, čtvrtek
17. a 18. března po celý den
Srdečně Vás zveme

TEL.:739 733 396

TEL.: 491 426 425

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME

STRAVOVÁNÍ

Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a jiných sypkých
materiálů.
Uklidíme
a odvezeme
sníh...

TEL.: 602 145 222

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.
VAÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K.
Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce a matky na mateské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové msto n. M., eská
Skalice, Hronov, ervený Kostelec

Akční ceny lepenek
- pískovaná R500 a R333 (jakost B) po rolích 10 m2
za roli 75 K - pi odbru 2 ks - tetí ks zdarma!
(paletový odbr 24 ks na palet)
pi paletovém odbru 6 ks palet doprava
v Královéhradeckém kraji ZDARMA

tel. 721 47 20 28

Velké Poíí, okres Náchod

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.
Výroba, Prodej a Montáž Tažných
zařízení pro osobní, dodávková
a nákladní vozidla

Truhláská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské poteby
( psí boudy, králikárny )

- devné brikety
tel : 602 413 513
Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

VESTAV NÉ SKÍN

NA MÍRU

zakázková výroba

MARCO

Nejnižší ceny Tažných zařízení

odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvalitou
výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí na trhu.
V cen montáže provádíme diagnostické nakódování ídících jednotek vozidel s elektro instalací tažného zaízení, které je velice dležité pro bezporuchový provoz vozidla s tažným zaízením. Jsme také výrobci a pímý
dovozci originálních elektroinstalací k tažným zaízením.

!!!POZOR AKCE!!!
Nyní pi každém namontovaném tažném zaízení:
MOTOROVÉ OLEJE
DÁREK Dle vlastního výbru
ADITIVA
- produkt od rmy LIQUI MOLY.
AUTOKOSMETIKA
Nebo možnost zap jení automobilu do 25 km ZDARMA!!
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179,
549 12 Náchod – Vysokov
Kontakty:

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

NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Oteveno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.
Tel./fax: 491 428 440

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

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

TRUHLÁSTVÍ
Tomáš Šnajdr
E-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

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

Pešta

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

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Mopyho hláška:

Moje slova se budou líbit
vašim kalkulačkám
• nabídnu vám výhodné úvěry na pořízení a opravu nemovitostí
• najdeme spolu nejvhodnější pojištění nemovitostí, penzijní
připojištění, životní pojistku
• moje rady vás nebudou stát ani korunu
• poradím Vám, jak získat výhodný spotřebitelský úvěr, běžný účet
nebo studentský účet pro vaše dítě

Možnost refinancování se slevou na úrocích 0,1 %
Více informací získáte u rodinného
Lenka REMETOVÁ
tel.: 606 202 921 , 777 202 921
Pasáž MAGNUM, Kamenice 113, Náchod
kancelář: středa 9.00 – 17.30 hod

BLÍZKO
S NÁMI JE KAŽDÁ ZEM

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHOD

SALÓNEK
MATÝSEK

V PRODEJI JIŽ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK VTT – specialista na ecko a ecké ostrovy

SVOZY Z NÁCHODA ZDARMA

Slevy 13% do 31.3.2010 a zaplacení zálohy 50%

Nabízíme celkovou úpravu pejskům
všech plemen a velikostí

CK EXIM TOURS – sleva ve výši až 12% nebo Vaše 1.- 2. dít až do 15 let zcela zdarma pi rezervaci
zájezdu do 15.4.2010 složení zálohy alespo 30%
NOV: TRANSFERY K LETM Z PRAHY Z NÁCHODA

CK MONATOUR – sleva ve výši 6% do 31.3.2010 nebo dít zcela zdarma ve vybraných hotelech
(Španlsko, Mallorca, Rhodos, Korfu, novinka ANDALUSIE), transfery na letišt z Hradce Králové, busem z Náchoda
NOV: slovenské lázn Slia autobusem z Hradce Králové
****

(koupání, trimování, stříhání) Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

V nabídce také katalogy: FIRO TOUR, KOVOTOUR, KRASIM TOUR, PARKAM, NECKERMANN,
FISCHER, VIAMARE, BLUE STYLE, PRADOK atd.
****
DIVADLO GOJA MUSIC HALL – DTI RÁJE 15.5.2010 od 19:00 uzávrka pihlášek 20.4.
Kamarádi do dešt se vrací jako dti ráje, Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi budou vystupovat v rolích DJ.
Písniky Františka Janeka, Michala Davida, Zdeka Bartáka, Pavla Vrby a skupiny Kroky hrají v muzikálu hlavní roli.
Cena: 1.180,-K vetn vstupenky, dopravy a prvodce
****
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN – CARMEN 5.6.2010 od 19:00 uzávrka pihlášek15.5.
S Carmen pichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu, ve které nebudou chybt ani odvážná cirkusová ísla.
V hlavní roli Carmen se pedstaví Lucie Bílá
Cena: 1.170,-K vetn vstupenky, dopravy a prvodce
****
LODÍ NA MUZIKÁL – DIVADLO KALICH – TOUHA 19.6.2010 od 19:00 uzávrka pihlášek 18.5.
Každý z nás po nem touží. Po lásce, penzích, uznání, kariée, sláv, štstí,… Touha je zkrátka tím nejsilnjším citem, jenž nás žene dál…
V hlavní roli nap. L.Vondráková, D.Gondík, I.Vodochodský, R. Hrušínský ml.,…
Cena: 1.500,-/1.300,- a dti do 11 let 1.410,-/1.210,- vetn dopravy, vstupenky na pedstavení dle kategorie, projíž ka lodí s oberstvením, prvodce
****
LODÍ NA MUZIKÁL – DIVADLO KALICH – ROBIN HOOOD 11.9.2010 od 19:00 uzávrka pihlášek 10.8.
Ojedinlý projekt, kterému pedchází velká talentová show Prima TV Cesta ke sláv! Samotné téma muzikálu samozejm slibuje skvlou zábavu pro všechny
vkové kategorie
Cena: 1.500,-/1.300,- a dti do 11 let 1.410,-/1.210,- vetn dopravy, vstupenky na pedstavení dle kategorie, projíž ka lodí s oberstvením, prvodce
****
!DÁLE ZAJIŠ UJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Navštivte nás v Naši provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.

Nabízíme:

AUTOLAKY

z míchání autolak fy. LESONAL
a MAX MEYER
z prodej materiál a poteb pro autolakýrníky
Ing. Alena Lochmanová
z široký výbr sprej
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),
547 01 Náchod
z plnní sprej
z materiály na ochranu spodk a dutin voz
z autokosmetika
z istící prostedky HG

Provozní doba:

www.salonekmatysek.wbs.cz

tel.: 602 361 768, Marta Stražická, Vysokov 73

MĚNÍME SVŮJ STYL - Zastavení třetí
Ze života se vytrácí pohoda a spokojenost a ženy i muži ped zrcadlem
písahají, že by to chtlo zmnu, nový
impuls, novou energii.. Chceme nejen
vzbudit Váš zájem, ale zejména nahradit
slova „chtla bych, chtl bych“ jedním
výrazem: „Chci“. Našimi prvodkynmi
na cest k nové vitalit i osobní spokojenosti jsou Dita Sodomková a Soa
Schärferová. V minulém díle seriálu novin ECHO jsme avízovali téma okoládových masáží. Masáže a okoláda?

LÁVOVÉ KAMENY
Jeden, dva, ti, tyi, pt... Horké kameny se adí na vašich zádech jako jezdci, jejichž
kon mají nahátá kopyta z cvalu po úboí tajemné sopky. A z horkých stop na vašich
zádech stoupá nkam do nenávratna únava, stres, naptí všedního dne... „Tak nevím,
zda takto poeticky naši klienti pemýšlejí, jisté však je, že pi procedue s lávovými kameny dochází k výrazné relaxaci a uvolnní“, komentuje naši metaforu Dita. A jestli na
vás pijde ze vší té lenošivé horkosti žíze, potom se bude hodit informace, že ke každé procedue vám bude zdarma nabídnut nápoj. A pokud patíte do kategorie student,
maminka na mateské dovolené i senior, máte k nápoji zdarma automaticky i slevu na
poskytované služby ve výši 10 %.
kontakt: Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, www.zmensvujstyl.cz
FOTO: Mirek Brát

SLADKÉ MASÁŽE

Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.
e-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Vte, že okoládová masáž je skutenou perlou mezi masážemi. Její psobení je blahodárné nejen vi pokožce,
kterou zeteln omlazuje. okoládová
masáž psobí podobn jako konzumace
samotné okolády: Uvoluje hormony
štstí endor n a serotonin. Tyto dv
látky zpsobují onu tlesnou i duševní rozkoš, která je s okoládou obecn
spojena. „Celá masáž okoládou není
o silných tlacích a drazném uplatnní
masérských technik. Masáž okoládou
je o hlazení, kreslení, he, pocitu...“,
íká Soa. A když okoláda, co takhle nco dalšího sladkého, co bychom
bžn s masáží nespojovali? Ano, je to
cukr, látka, která se využívala v péi o
tlo již v dobách královny Kleopatry.
Masáž ttinovým cukrem, nebo nahrubo namletou kávou, je zárove i peeling, který zbaví vaši pokožku všech
zrohovatlých míst.

Potřebujete peníze?
Na Starém Mst nad lékárnou „Na Letné“

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme
i exekuce

777 009 465,
775 966 055
Přijmeme nové kolegy
Významná nmecká spolenost
pijme do svého týmu nové kolegy na
pozici OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.
Nabízíme výdlky od 20.000,-K + xní
plat, píjemný kolektiv, rychlý kariérní
postup atd.
Požadujeme min. výuní list, idiský
prkaz sk. B výhodou. Tel.: 774 555 791

Pronajmeme
samostatný obchod

(nebytový prostor) 40 m2, vlastní vchod
z ulice, výlohy, WC a malý sklad.
Umístění NÁCHOD Poděbradova ulice
- dům na rohu Tyršovy a Poděbradovy ul.
Informace: sona@sonatour.cz,
tel. 602 448 587 - pí. Šubert

Jarní
prořez
stromů
TEL.:724 173 560

Dopejte si okoládovou masáž ... doporuuje Dita Sodomková

BRÁNY MUZEA
DOKOŘÁN

Po zimní pestávce se opt otevírají brány
Prvního vojenskohistorického muzea M.Frosta
v Jaromi. Stane se tak 27. bezna v 11 hodin
SE. Jednou z letošních novinek v expozici
jsou vitríny (vnované Mgr. Evou Šuvarskou).
Dokumentují osudy eskoslovenských parašutist, kteí v dob nacistické okupace spáchali
atentát na zastupujícího íšského protektora Reinharda Heydricha.
(r)

NOVÁ ŘEDITELKA
Po osmnácti letech odchází z funkce editelky Speciální školy Augustina Bartoše v erveném Kostelci PaedDr.Jana Hartmanová. Její
funkci pebírá Mgr.et Bc. Iva Burešová. (r)

ÚČETNÍ
na poloviční úvazek

či na dohodu hledá s.r.o.
v Novém Městě nad Metují
TEL.: 491 47 01 48
NEBANKOVNÍ BEZÚELOVÁ HYPO!
NA 30LET!
VYPLÁCÍME AŽ 120% ODHADU!
BEZ P ÍJM A REGISTR !
RUENÍ KUP. NEMOVITOSTÍ,
MOŽNO DRUŽSTEV. BYTEM!
MOŽNOST KONSOLIDACE!
JEDINENÁ MOŽNOST VY EŠENÍ
VAŠICH DLUH !

TEL: 731 817 679, 603 940 082

Přijmeme
spolupracovníky
na sepisování úvěrových smluv
a kredit. karet.
Volejte
731 782 141

* SOUKROM
SEZNÁMENÍ
* Pohodový nekuák 50/178/68 hledá milou pohodáku z Náchodska. TEL.:603 711 210
BYTY
* Prodám DB 1+1 ve Velkém Poíí. Cena pouhých 375.000 K pi velmi rychlém jednání. Neváhejte a volejte ihned na tel. 732 935 186 RK NEVOLAT !!!
* Prodám DB byt 3+1 na Brance. Tel. 603 524 512
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod - Plhov. ásten
zaízený. Volný ihned. Tel. 604 763 193
* Pronajmu byt 2+1 v cihlovém dom, 2.NP s
balkonem v Náchod 55 m2, po rekonstrukci, nová
Eurookna, nová kuchy, koupelna a WC. Možnost
parkování. Nájem 4500,-K v.fond oprav + inkaso, kauce 15 tis.K. TEL.: 733 735 709
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod, volný ihned. Tel.
737 814 092
* Koupím byt 1+kk, 1+1 v NA, OV. Tel. 603 180
864
* Prodám byt 2+1 na sídlišti U NEMOCNICE v
Náchod, zateplený, plast. okna, nadstandardní
stav. Cena 950 000,-K. Tel. 732 772 173
* Pronájem pkného bytu 3+1 v Náchod u nemocnice, ve 3.pate panel.domu, s plast. okny, novou koupelnou + WC. Cena vetn služeb 8.700,K/msíc, tel.602 204 002
* Pronájem nového podkrovního bytu 3+kk (75
m2) v adovém RD v .Skalici, poblíž námstí.
Cena dohodou, tel. 602 204 002.
* Pronájem bytu 1+kk v centru Náchoda-ul.Pražská. Byt má plast. okna a je zaízen nábytkem. Cena
vetn služeb 6.000,- K/msíc, tel. 602 204 002.
* Pronajmu 1+1 v RD Náchod -Bloves se zahradou. TEL.:737 411 933
* Pronajmu dlouhodob byt 1+kk(40m2) s terasou v 1.pate bytového domu v Dolní Radechové.
Nájemné 3.500,-K + inkaso, kauce 12.000,-K,
tel. 608 90 30 70
* Prodám nebo pronajmu prostorný slunný byt
3+1 na SUN v Náchod, 6.p., výhled na zámek,
bezbariérový pístup s výtahem. Dm je zateplen,
nová plast. okna a dvee. Volný od 5/2010. Cena
dohodou. U pronájmu 5000,- + inkaso. Kauci požaduji. Tel. 602 160 229
* Pronajmu dlouhodob 2+kk s balkonem,
47,77m2 ve 2.NP v Náchod na Lipím naproti hospod, nájemné 4.000,-K + inkaso, kauce 18.000,K, tel.:608 90 30 50
* Prodáme byt 1+1 v Náchod. Tel. 777 81 80 53
* Pronajmu dlouhodob družstevní byt 1+1 s
balkonem, ve 2.NP panelového domu v Náchod,
sídl.u nem. ul.Modrá. Nájemné - 3.500,-K + inkaso, kauce 18.500,-K, tel.: 608 90 30 70
* Prodám v Náchod byty 2+1 a 1+1 v OV cihla
nedaleko centra, zateplený, plast. okna. Tel.: 608
245 634
* Pronajmu dlouhodob novou garsonku s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod na Lipím naproti
hospod, nájemné 2.900,-K + 1.900,-K inkaso,
kauce 14.400,-K.Tel.:608 90 30 50
* Pronajmu 1+kk s balkonem, výtahem v centru
Náchoda, cena 4000,- K + energie, nutná kauce.
TEL.:777 347 117
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu. Spchá.
Tel: 775777073
* Dlouhodob pronajmu byt 50 m2, 2,5 km od
centra Nového Msta n.M.. 1 ms.nájem pedem.
TEL.:602 875 447
* Vymním státní byt 3+1 v Pardubicích za menší
- Broumov, Teplice n.M Police n .M, Hronov Volný
od 1.7.2010 tel.737917416
* Pronajmu byt 3+1 na Brance. Nájem 4000,- K
+ služby (vratná kauce 10000,- K). Možnost pronájmu garáže. Tel. 775 214 868. Zn. Ihned volný.
Telefon 775 214 868.
* Prodám byt 3+1 v Novém Mst n.M., cena dohodou. TEL.:739 569 982
* Prodám DB 1+1 50 m2 ve zdném dom Náchod-Branka, 1. patro, balkon. Plyn. topení, pkný.
Tel. 777 26 66 82
* Hledám podnájem 1+1 nebo 2+1 v Náchod a
okolí. Tel. 737 339 456
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1 v RD s udržovanou zahradou v Náchod - Tešinkách, nájemné
5000,-K + 3000,- energie + vratná kauce 20 tis.K.
Volné od dubna 2010. TEL.:731 443 786
* Prodám byt 2+1 Velké Poíí, nová plast. okna,
dvee , kuchy apod. Cena 700 tis.K. TEL.: 606
115 386
* Prodej bytu 3 + 1 v Malé Skalici, 78m2, OV,
1.patro, sklep, garáž, pozemek, 1.350.000,- K, tel.
723 921 983
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí.
Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Koupíme byt v Náchod 2+1 nebo 3+1. Tel. 777
81 80 53
* Prodám slunný družstevní podkrovní byt
3+kk v Novém M.n. Metují -Spy.cena 798 500 K.
Tel.732 166 272
* Koupím byt na Náchodsku nebo Broumovsku.
Tel. 739 486 403
* Pronájem - nabídka družstevního bytu 2+1 v Náchod, nájem 4000 K, spoteby 3000 K. Kauce
dle dohody. Tel. 607 175 271
* Pronajmu byt 1+1 a garsonku v Hronov. Tel.
608 11 00 41
* Pronajmu byt 3+1 v panelovém dom ve Starém
Mst v Náchod, volný od 1.4., 3500 + inkaso,
vratná kauce 15 tis.K. TEL.: 733 542 920
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového Msta
n.M., píroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Pronajmu dlouhodob byt 1+1 v Náchod na
Plhov. ásten zaízený. Cena v. inkasa 5500
K msín. Nutná vratná kauce 12.000 K. Volat
po 15.00 hod na tel. 731 533 280
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk na
Komenského ulici v Náchod. Nová kuchyská
linka, lednika, stešní okna, klidné místo blízko centra. Nájem 3500,-.Služby 1300,- .Kauce

* ŠIKOVN

10.000,- Volné ihned. Kontakt 602 247 247
* Prodám pkný zdný byt 2+1 v Hronov.Tel.:
608 909 140
* Dlouhodob pronajmu pkný slunný byt 3+1
s balkonem v Náchod - St.Mst. Nájem + inkaso 8000,-K. TEL.:602 462 397
* Majitel domu pronajme byt 1+1 ve Velkém
Poíí, rekonstrukce nutná, platí nájemce. Pronajímatel zavazuje nájemné 2000,- po dobu 5 let. Tel.
605 581 639
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod na sídl. u
nem.. TEL.:608 976 956 777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob byt 1+1 v Náchod Blovsi serioznímu zájemci. ZN. Kauce a poplatek
SBD. TEL.: 77 66 97 386
* Prodám byt v Novém Mst nad Metují, 2+1,
Na Malecí, v OV,cena dohodou, RK nevolat!, tel.
724 283 121
* Dlouhodob pronajmu zaízený byt 1+1 v Náchod. Nájemné a inkaso 6000,- .t. 605506027
* Pronajmu garsoniéru v Hronov. Tel. 608 667
730
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod, Palachova ul.1457, nájem 5000,-K+ 1500,-K služby.
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod, sídlišt u nemocnice, dlouhodob, nájem 3.600,-- K + služby, kauce nutná,tel.. 608 184 478
* Pronajmu dlouhodob byt 1+1(40 metr) s
balkónem na sídlišti u nemocnice. Byt je situován
smrem na Staré Msto. Nájemné 4000 K + inkaso.tel.608 380 686

* Prodám DB 3+1 76m2 na Plhov.Pedlaný a
kompletn zaízený. Nutno pouze vymalovat.Volný
od záí 2010 nebo dle domluvy. Cena 1.750.000,K.Tel.602 239 356. RK nevolat!
* Prodám byt v osobním vlastnictví v historické
ásti Opona na Trkov námstí. Velikost 4+1,
atypický, po rekonstrukci. K dispozici:devník a
zahrada, prostorná šatna.cena: 1 200 000,- tel.: 732
650 976
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Náchod
na dobrém míst. velká kuchyn s jídelnou, +2 velké
pokoje + pedsín + komora + zasklená lodžie + WC
+ koupelna nová plastová okna, lino, kuch. linka,
sporák atd. pda + sklep + kabel.TV + internet +
telefon. Kauce. volný cca 1.4.2010. Tel 602 790 044
* Prodám družstevní byt v Jaromi 1+3 s balkonem, celková plocha -80.87m2 Rybálkova 939 cena
1 459 000,K tel.603 848 687
* Prodám pkný slunný byt 3+kk v centru NA,
OV, 58 m2, balkon, zdné jádro, plastová okna.
Dm po revitalizaci. Nutno vidt, cena 1.290.000,K. TEL.:774 242 821
* Prodám 1+1 30m2 v OV Náchod, Borská, pízemí. Nová pl.okna. CENA 550 000,-K Ne RK.
Tel. 776 321 214
* Prodám byt 2+1 - 63m2 v OV, kompletní rekonstrukce 2008 v Náchod nedaleko centra. Souásti
je i zahrada a vlastní parkování za domem, pda,
sklep, vlastní komín. Cena 1,45 mil. K, nutno vidt. Tel. 608 348 260
* Pronajmu zdný byt 2+1 Náchod, Pražská ul.,
požaduji kauci. TEL.: 605 146 332
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pate cihlového domu
v Polici nad Metují. V cen je byt. jednotka, spoluvl. podíl na spolených ástech domu, na pozemcích a také na nebyt. jednotce - prodejna v pízemí.
Cena 770.000 K. TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Náchod vedle námstí v
ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,-K + inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-K + inkaso. Kauce 10
000,-K, velmi dobrý stav byt, parkování vozidla
zajištno ve dvoe. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronov ul.Husova (bývalá
Jednota). velmi dobrý stav, parkování zajištno a
areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K + inkaso, byt
1+kk, 34 m2, 4600,-K + inkaso, byt 2+kk, 44 m2,
5100,-K + inkaso. Kauce 10 000,-K. TEL.:777
152 750
* Dlouhodob pronajmu garsonku 30m2 v Novém Mst n/M. Dm je zateplen, plastová okna,
možnost pipojení internetu. Volný ihned. Pi nástupu kauce 15000,- Tel. 608 323 373
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod Plhov ve 3.
p., byt je v dobrém a istém stavu, bezbariérový
pístup s výtahem, Cena 699.000 K. Tel. 603 511
861, RK nevolat
* Dlouhodob pronajmeme nadstandardní mezonetový byt 3+1 v centru Velkého Poíí, 70m2.
Byt je po kompletní rekonstrukci v r. 2007. Vlastní
pedzahrádka, parkovací stání, kompletní nové zaízení, podlahové topení, internet atd. Volný ihned.
Nájemné 5.950,- (+inkaso). Ideální pro jednotlivce i pár. Foto na http://velkeporici.rajce.net. Tel.
605252635
NEMOVITOSTI
* Prodej pozemk k výstavb RD v N.Mst nad
Metují a okolí. Vtšina pozemk jsou s inženýrskými sítmi, cena od 300,- K/m2, tel. 602 204 002.
* Prodáme stavební parcelu v N. Mst n. Met.,
Na Františku. Celková výmra 2 154 m2. Veškeré
sít pímo na pozemku (el., plyn, voda, kanalizace, internet), kompletn napojeno, v. komunikace.
Možno zaít ihned stavt. Lze rozdlit na dv samostatné stavební parcely. TEL.:773 585 555
* Prodám stavební pozemek v Orlických horách,
obec Bystré, atraktivní místo, cca 2000 m2 (možno
rozdlit i na dv parcely), cena dohodou. Tel. 732
983 240, 737 834 044
* Zrek. dm u Náchoda k bydlení s podnikáním,
Dolní Radechová, 1.NP prodejna s výlohou, 2.NP
nadstandard. byt 4+kk, 98,3 m2, dm po celk. rek.
3,5 mil. K. RK Lord 776 761 391.

* R O Z U M N * RYC H L E *

* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od náchoda
se zahradou, menší opravy nevadí. Tel. 604 336 337
* Prodám stavební pozemek v Horním Devíi,
cca 1000m2, nutno vidt, cena dohodou, tel.607
972 397
* Prodám vtší rodinný dm ve Velkém Poíí
po ástené rekonstrukci, nová stecha, okna, dílna,
3+1, chybí dokonit patro, zahrada 700 m2, cena
1.600.000 K nebo 800.000 K v hotovosti a zbytek
na splátky. Tel. 776 492 645, 776 042 090. Spchá.
* PRODÁM RD 4+1 s balkonem, bytová ást
100m2, celá plocha domu podsklepená - suterénní místnosti. Lokalita: klidná ást Broumova,
zahrada s pergolou, celková plocha pozemku
750m2. Dm po rekonstrukci; vybavení: elektro
kotel + kotel na tuhá paliva, bojler, atd. Cena:
1.680,- tis. K v. vnitního vybavení. Tel.: 605
435 678
* Koupím rod.dm v Náchod, Velkém Poíí.
Hotovost. TEL.:608 542 961
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, . Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel: 774 777 072
* Prodám 2gen. RD v N.Mst po lux rekonstrukci, 900m2. Info 724 235 639
* Prodej poloroubenky v Malé Skalici, 2+ kk,
užitná plocha 130m2, zahrada 523m2. Klidné místo. tel: 723 921 983
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst. Tel.
605 212 203
* Prodám stavební parcelu v obci Libchyn o
velikosti 439 m. Jihovýchodní strana celodenní
slunce. Zavedena voda elektrický proud <pouze
propojit>. Pro stavbu chaty je ve stráni pipraveno plato. Pi rychlém jednání sleva. TEL.:604
434 238
* Prodám podnikatelský objekt s bytem 3+1 v
Broumov, celk. plocha 700 m2, poz.1200 m2, ást.
zpevnný, klidné místo. TEL.: 774 521 667
* Prodám nový nízkoenergetický RD v Polici
n.M. 4+k, možnost splátek. Tel. 603 525 531
* Prodej RD v eské Skalici, 4+1, užitná plocha
180m2, zahrada 300m2, cena 2.880.000,- K. Tel.
723 921 983
* Prodej novostavby RD atelieroveho typ v Jaromi, užitná plocha 98m2, zahrada 1528m2, cena
3.100.000,- K. tel.723 921 983
* Prodám rod.dm 5+1 v eské Skalici, celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový dm,
který byl postaven v letech 1991-1993. Dm je
nutno zkolaudovat. Cena 1.650.000,-K. TEL.:775
061 233
* Nabízím nový nízkoenergetický RD 5 km od
Nového Msta. Kolaudace podzim 2010. Tel. 603
525 531
* Prodám rod.dm 4+1 v Jasenné p.269, celý
podsklepený. Cena 1.699.000,-K. TEL.:775 061
233
* Prodám nájemní dm v Hronov se 4 byty,
Havlíkova ul.240. Velký pdní prostor pro další 4
byty. Cena 2.500.000,-K. TEL.: 775 061 233
* Pronajmu RD v eské Skalici, celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový dm, který
byl postaven v letech 1991-1993. Dm je nutno
zkolaudovat. Nájem 5000,-K + služby. Pronájem
s možností odprodeje. TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.dm 4+1
v Jasenné p.269, celý podsklepený. Nájem 5000,K + služby. TEL.:775 061 233
* Prodám rod. dm 4+1 v Jaromi, Albánská
ul.198. Cena 2.560.000,-K. TEL.:775 061 233
* Prodám chatu v Pekle, cena dohodou. Tel. 776
891 323
* Koupím garáž v Jaromi, nejlépe Ržovka a
okolí. Platba v hotovosti. Tel. 731 318 859
* Pronajmu chatu 3+1 (57 m2) bazén, udírna, gril,
hišt, 2xBTV apod. 550,-K/den-noc. Info + foto
pošlu. TEL.:603 711 210
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu garáž v Náchod. Tel. 732 167 291
* Pronajmu nebytové prostory v centru Náchoda.
Plocha 18 m2 + WC, 1. patro, zkolaudováno bývalé
kadenictví. Tel. 604 944 596
* Penechám pronájem zavedeného butiku na
pší zón v Náchod, vetn vybavení, ev. zásob.
Super stav, atraktivní interiér, isté prostedí !
Info na 774 367 750
* Prodám jednu polovinu bývalé sodovkárny v
Hronov - Zbeníku. Celý areál (3450 m2) se skládá ze 3 výrobních hal, sklad, expedice, administrativní budovy, pozemku a obytného dvoupatrového
domku. Tato restituce není v souasné dob v provozu a vzhledem k mému stáí nemohu zajišovat
ani provoz, ani údržbu... Proto nabízím odprodej
poloviny této nemovitosti za mimoádn výhodnou,
minimální cenu 0,9 mil.K. TEL.:777 13 24 30
* Pronajmu adovou garáž - 18 m2 v Náchod,
ul. El.Krásnohorské na rovin, naproti erpací st.
Benzina pes eku, cena 1000,-K/ms. TEL.:608
888 141
* Pronajmu dlouhodob zateplenou halu v
okolí Jarome 774 308 086
* Pronajmeme kanceláské prostory v budov
Itálie na Kamenici v Náchod. Celkem 4 kanceláe o celk.výme 91 m2. Možno dohromady nebo
jednotliv. K dispozici kuchyka, WC, výtah.
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v Náchod, ul. Riegrova, naproti lékárn pi výjezdu z
námstí. Kolaudováno na prodejnu potravin s oberstvením vetn hygienického zázemí. Celková
plocha 100 m2. Prodejní plocha 74 m2. Tel. 777
152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ v
Náchod na Kamenici. Volné ihned. TEL.:777 152
750
PRODEJ
* Prodám akcie ZD Nahoany a.s., rozumná cena.
TEL.:603 83 43 27
* Prodám 3 ks sít na tenis zn. EZÁ (nová).
Levn. Tel. 723 313 798

* Prodám telefon s faxem OLIVETTI FAX LAB
128EEU, pln funkní. Cena 500 K. Pi rychlém
jednání možná sleva. Tel. 604 203 204
* Prodám použité bytové dvee: dvoje šedesátky
pravé plné, jedny šedesátky levé plné a dvoje osmdesátky levé 2/3 proskl. a jedny osmdesátky pravé
2/3 proskl. Dále prodám jedny vchodové dvee plné pravé.Tel. 737 910 986
* Pšenici, trikitale - výborné krmivo pro domácí
chov, pstované bez umlých hnojiv, 250 K/q,
šrot plus 50 K/q, brambory KARIN pstované bez
um.hnojiv a herbicid, 5,-K/kg - i k satb. tel. 732
381 524
* Prodám kvalitní pekatrovanou zeminu, vhodná pro konenou úpravu zahrad, 1 m3/400,- K.
Dovezu. Tel: 777 222 232
* Prodám novou koženou soupravu VELKÁ
SLEVA. TEL.:491 423 948
* Prodám NOVÝ STAVEBNÍ ROZVAD 
CENA:7000,- Tel.: 739 529 291
* 5 litr MICROPOLU nahradí 2 tuny vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších stavebních
písad proti vlhkosti belgické spolenosti PTB
COMPAKTUNA. Informace: www.gktrade.cz,
tel. 603 707 850
* Prodám tídílnou sedací soupravu, kulatý jídelní stl, rozkládací lavici, skíky Universal, stl pod
poíta, klec pro andulku. Tel. 728 070 302
* Prodám praku Whirpool 85x60x40, málo používaná. Cena do 2000 K. TEL.:724610752
* Prodám vykrmená prasata, cena 35,-K/kg,
nebo v plkách 53,-K/kg. TEL.:776 191 392
* Prodám nový pebalovací pult, materiál lamin
olše, cena 2200,-K. TEL.:605 475 830
* Prodám sendviové izolaní panely stnové a
stešní, 100x200 cm, TL.8 cm 275 K/m2, TL.10
cm 300 K/m2, na stny, opláštní, stechy, montovaných garáží, dílen. TEL.728527366
* Prodám nové plastové vchodové dvee 98x198
cm, bílé hladké, 1/4 izol. dvousklo kosotverec, 3/4
bílý plast, hliník. práh, zateplení 2cm polystyren,
cena 4500 K. TEL.728 527 366
KOUPÍM
* Koupím trubkové lešení i malé množství nebo
jen trubky, nebo jen podlážky. Tel 603 900 795
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky, bakelitová autíka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy,
modelové železnice, vláky 0, H0, TT, N, Z aj.,
hodiny, hodinky, foto pístroje, rádia, knihy, vyznamenání a ády LM aj. staré nepotebné i poškozené
pedmty. Tel. 608 811 683
* Provedu odhad vašich poštovních známek a
pohled, pípadn vykoupím. Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735 593
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz, sklo,
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou
pozstalost. Peníze na ruku. Pijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
R ZNÉ
* Hledám místo idie do 7,5 tuny, praxe 2 roky.
Náchod a okolí. Profesní prkaz mám. TEL.:607 27
20 12 volejte naveer
* Kdo nauí výrob bižuterie..... TEL.:777 132 524
* Pronajmu parcelu na Klínku v Náchod. Info. na
tel. 604 384 156
* PLATÍTE DRAHÉ POJISTKY a podobné
produkty? Tvrdí Vám, že platby nejdou ponížit?
Bezplatn poradíme a najdeme ešení, za schzku
nic nedáte! Volejte 739 574 417
* Zdravé a nenásilné hubnutí, žádné drastické
diety. Hubnete zdrav a bez potíží a bezpen. Více
na www.hubnete.cz/dou nebo www.snidejzdrave.cz/
dou
* Koupím i pronajmu garáž v erveném Kostelci - v jakékoli lokalit, i ve Lhot (pod kravínem).
Platba v hotovosti. Tel. 774 454 852
* Nabízím douování francouzského jazyka. Tel.
773 684 088
* RELAXANÍ PRIVÁTY PRO ŽENY. Diskrétnost a 100% zdraví. Tel. 733 705 879
* Speciální technika léení více na tel.775 362 394
www.razan.okamzite.eu
* Pohlídám Vaše dti. Spolehlivost, diskrétnost,
osobní schzka pedem. 190K/h. TEL.: 731 736
663
* Daruji neomezené množství hlíny. TEL.:739 814
111
* Hledáme paní na domácí ošetovatelskou péi k
matce, vk 78 let, bydlící v Náchod. Bližší informace na tel: 723 605 775 nebo 737 127 500
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 m2),
bazen, hišt, udírna, gril, 2x BTV. 140,-K os./den.
TEL.:603 711 210
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování
domku i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí
oken nebo pravidelný úklid domácnosti, zaídím

nákupy, také pohlídám dti, zdravotní prkaz mám,
zkušenosti a doporuení také, neváhejte a volejte 737
564 496, cena dohodou
* Hlídání dtí (kvali k.uit.MŠ, 30 let praxe), hlídání pejsk, ištní oken, koberc a úklidy, sekání
trávník. TEL.:605 145 004
* Zdokladujte Vaše výdaje a ušetete 30% z rodinného rozpotu. Volejte: 724 427 070
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
* Hubnutí bez diety, tel.: 722 279 175 www.hubnete.cz/sir
P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Na práci v kancelái, pop.z domova pijímáme nové, ambiciozní a šikovné kolegy. Možnost
nástupu ihned.tel. 773 586 293
* Hledáme ženy a muže pro prodej knih - výdlek 20 000 - 30 000,-K.Tel. 777 803 359
* PRÁCE DOMA - kompletace kulikových per.
Jednoduchá innost. Vše je zasíláno poštou. Info za
nadepsanou a ofrankovanou obálku. Martin Flégl,
Slavoov 39, 549 01 Nové Msto n.M.
* Práce z pohodlí domova-www.cinnostdoma.cz/
jobzdomu
* PRÁCE DOMA - výroba korálkových záložek.
Jednoduchá innost. Vše je zasíláno poštou. Info za
nadepsanou a ofrankovanou obálku. Martin Flégl,
Slavoov 39, 549 01 Nové Msto n.M.
AUTO-MOTO
* ZDARMA odvoz vozidel bez SPZ (autovrak).
Tel. 605 75 78 87
* Prodám ást.nabouraný OPEL ASTRA, r.v.93,
STK/6.7.2011. Levn. TEL.:603 732 685
* Prodám IVECO Daily 50C13V, r.v.2001, najeto
342 tis.km, el. zrcátka, mech. sedaka idie, pední
mlhovky, rádio, ASR, ABS, STK do 3.3.2011, cena
130 000,-K bez DPH. Tel 736 531 899
* Prodám FIAT BRAVO 1,6 16V, ABS, klima,
el.okna, CD, centr DO, lad.výfuk, STK0 5/11 Cena
32000,- foto-email. TEL 605 333 892
* Prodám Renault Megane 1,9DTi m.2000,
94kW, erv.met, ABS, klima, el.okna + zrc, ALU15
+ zimní, CD, závs, centrDO, STK05/11, Cena
86000 K Foto - email. TEL 605 333 892
* Pestavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz,
www.elektroskutr.cz, Jarom 777 962 205
* Montáž a servis LPG Náchod. Provádíme
montáž LPG zaízení do všech tuzemských a zahraniních vozidel, výmna nádrží, revize, servis.
Milan Pšenika tel. 777 05 44 15
DOMÁCÍ MAZLÍCI
* ivava dlouhosrstá, nabízím 6-ti msíní feneku s PP, krémová, s bílými znaky, jen na mazlíka. Komplet okovaná a odervená. Tel. 603 206
743, 491 426 680
* Prodám 2 - letou fenku hndého labradora
z rodinných dvod. Bez PP, cena 3000,-K. Zn.
spchá, Tel. 491 427 857, 722 276 877

POZOR POZOR
Nový způsob úvěrování
od přímého investora
Pro všechny problémové klienty
Stačí platné doklady.
Tel. 776 684 920

NEBANKOVNÍ P JKY
pro zamstnance,dchodce,
živnostníky a podnikatele
bez poplatk !

tel : 602 413 513
Řešíte bankovní hypotéku?
Máme plán jak přeplatit minimum
a ušetřit zajímavý obnos.
Lze i reﬁnancovat.
Poradenství a servis
je bezplatný, stojí vás
to pouze 30 min. času na schůzce.

TEL.:739 574 417

Oprava výrobk z plastu.
Nárazníky, plasty na motorky,
nádobky na kapaliny a jiné!

TEL.: 604 406 836

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST
N.Město n/M.“Na Františku“-Velký,nadstand.RD (3kk+4kk), kompl.rekonstr.,luxus.vybavení,krásná lokalita,poz.863 m2 ............. 5,75 mil.Kč
N.Město n/Met. - Pěkný řadový dům (5+1) v klidné části novější zástavby, s možností půdní vestavby, okrasná zahrada .......... 3,5 mil.Kč
Náchod-Plhov - Pěkný družst. byt 3+1 (74 m2), po rekonstr., zděné jádro, nová koupelna + WC, 5.patro, výhled na dět. hřiště .....1.289.000,-Kč
Broumov-Spořilov - Nadstandard. druž. byt 3+1 (74 m2), v 2 NP, letos možný převod do OV, s novou kuch. linkou, plov. podl........895.000,-Kč
Č.Skalice-Lhota - Restaurace(60 osob) s barem a sálem(200 osob), kuchyň+zázemí-vše po rekonstr.+5 pokojů,poz.6096 m2 .........2,95 mil.Kč
Česká Skalice - Řadový dům se saunou a krb.kamny, všechny pokoje s balkony, klid. lokalita, poblíž centra .......VÝR.SLEVA! -2.165.000,-Kč
Náchod-Branka-Pěkný druž.byt(78 m2) s nadstand.kuch.linkou-celk.rekonstr.,zděný dům,plast.okna,velká lodžie ...........SLEVA! 1,49 mil.Kč
Náchod-Č.Čermná-Reastaurace s výčepem,salonkem,sálem,bytem 1+1 a se zázemím v centru obce,poz.551 m2.......... SLEVA! 950.000,- Kč
Náchod+D.Radechová-Pronájem kanceláří,prodejny a sklad.a výr.prostorů v pěkných lokalitách,parkoviště u objektu .........od 600,-Kč/m2/rok
Náchod a okolí-Pozemky pro výstavbu rekr.objektů poblíž města (200,-Kč/m2),dále prodej lesa,louky,pole v Provodově ................dohodou

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Dukelská 662, N.Msto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103
*T.G.Masaryka 126, .Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

Prodej 18. března 2010
NUTNO
OBJEDNAT!

Tel.: 491 461 414
mobil 774 197 388

jrohan.cz

z

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

www.autoprode

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spluje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plnné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zamení v cen
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

Vážíme si našeho zákazníka!
S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitní, sít
proti hmyzu, parapety vnitní i venkovní, zimní zahrady.

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

3

tel.: 491 453 45

Nemůžete sehnat práci!
umožňuje absolvování svářečských kurzů
ZK111, ZK311, ZK135, ZK141, EN 287-1…,
Možnost provedení všech kurzů

Potebujete peníze?

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00
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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

-30%

POTŘEBUJETE PŮJČIT?

773 923 040

Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úvrového útu zdarma

NE

JVYŠŠÍ CENY

za starý nábytek a nepotebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny pi sthování,
prodeji nemovitosti i likvidaci pozstalosti.

PEDANT
Jitka Geislerová
Celoživotní vzdlávání dosplých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
z možnost kvalifikace - ZK pi SOU Služeb Praha
z rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA,
STYLISTIKA
* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD LÁVÁNÍ
v. materiálu v daných oborech
Možnost uplatnní dotace.
Možnost splátek.
Možnost individuální formy studia.

Rozšite Vaše vzdlání a služby
pro Vaše zákazníky

Nabízíme nové kurzy
- masérské
- masérské techniky
* reflexní masáže * lymfatické masáže
* lávové kameny, bakové techniky a další
- kosmetika
- pístrojové techniky
tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové Msto n.Metují

www.nachodsko.com/renovnabytek

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEE
...ZDENK JANK

MASIV - BOROVICE
MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč

skladem
200 ks dveří

Borové dveře se
zárubní - dýhované
2820,-Kč

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

PARUKY pro ženu v každém věku
Naše paruky jsou lehké a vzdušné
z výběr a nákup ze 100 modelů možný
ihned

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního

z levné módní typy i luxusní modely

systému

z vyzkoušení v kabince, můžeme Vás
navštívit i u Vás doma nebo v nemocnici

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

Nebankovní úvěry bez poplatků.
Pro zaměstnance, důchodce,
podnikatele.

DRŽIT
ISO 9 EL
001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

VETEŠ

608103810, 606270421

TGM 384, Česká Skalice
tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74

v rámci projektu „Vzdělávejte se“, hrazených z fondů EU.
Tel. 777 169 140, Ing. Zdeněk Bašta, www.svarskola@okstavebni.cz

www.pujcime-vam.cz

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme
* počítačové návrhy * návštěva technika
je bezplatná a nezávazná *

za velmi nízké ceny!!!

739 275 119

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

Svářečská škola Nové Město n. Metují

z cena módních typů již od 2000,-Kč

Vám nabízí prodej
z sádrokarton z tepelných izolací z zateplení fasád
z maltové smsi z omítky Terranova z desky devoštpkové a cetris
z okna Velux z dvee PORTA, KRONODOOR
Provádíme
z montáž sádrokarton

z při nákupu odečítáme příspěvek
od zdravotní pojišťovny ve výši
1000 - 3000 Kč a naše sleva 750 Kč

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK

Pronajmeme
zavedený bar
a restauraci „K“

prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

v Náchodě na Kamenici.

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiál z kuchyských desek
z parapet z bytových doplk
z veškerý sotiment truhláské výroby

Volné ihned.
TEL.:777 152 750

v Náchodě,
Komenského ul. 266 (za gymnáziem)

Otevřeno:
Po-Pá 9-17,30 hod
a So 9-12 hod.

Telefon:
723 996 195

Těšíme se
na Vás!

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!
Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Podbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa 8 - 14.30 hod.
Červený Kostelec út, čt 8 - 16.30 hod.
so 8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

NOVĚ PNEUSERVIS“....
• 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
www.ford-skorpil.cz

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

Firma Logistik Center s.r.o.
se sídlem Broumovská 72,
547 01 Náchod

NABÍZÍ PRONÁJEM
SKLADOVÝCH PROSTOR
V NÁCHODĚ
v areálu
bývalé TEPNY 02 Babí
• plochy od 50 m2 do 500 m2
• možnost manipulace
ručním i vysokozdvižným
paletovým vozíkem
Pro bližší informace a případný zájem
o prohlídku prostor prosím
volejte 775 656 873 p. Marek Hanzl

z nabídka služeb pi
správ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleenství vlastník
jednotek
KVALITA A ZKUŠENOST

Garanní prohlídky nemají jen automobily, ale i
domy... Nepodceujte prevenci, která vám v mnoha pípadech ušetí as a pedevším peníze. V naší
nabídce je i provádní pravidelných technických
prohlídek dom v ptiletých cyklech. Výstupem
tchto prohlídek je zápis, který obdržíte a jenž vás
bude informovat o závadách s návrhem termínu
jejich odstranní a odhadem ceny. VY budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

ECHO V KUCHYNI

ZAPEČENÉ UZENÉ KOSTI
Uzené vepové kosti poteme uteným esnekem a dáme péci do pekáku spolu
s Mochovskou zeleninovou smsí, podlité olejem.
Bžným zpsobem uvaíme vtší tstoviny, scedíme je, dáme do hrnce, zakápneme
olejem a na plotn vmícháme 4 vejce, osolené a opepené.
Kosti z pekáku oddlíme od zeleniny, tu vmícháme do tstovin a pidáme ješt trochu oleje. Vše peložíme do vtšího pekáe, navrch
poklademe kosti a dáme do trouby, rozeháté
na 220 stup. Zapékáme ješt asi 25 minut.
Vhodnou pílohou je kyselá okurka nebo ervená epa. Tak, a Vám chutná....
peje Laka Škodová

DVD P JOVNA
ZAHÁLKA

Riegrova 197, NÁCHOD
v domeku naproti Lékárn
z Nové lmy každý týden
z Pjovné od 30,-K/ 1 den
2 + 1 ZDARMA
z Pjujeme v pátek nebo
v sobotu až do pondlí CENA ZA 1 DEN
z Výprodej DVD á 40,-K
po - pá 10.00 - 20.00
so 9.00 - 12.00 13.30 - 20.00
ne 13.30 - 20.00

TEL.:607 540 701
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Máte zájem o profesionální fotky? Super
ceny vetn vizážistiky. Hana Krausová
- fotografka tel. 775 944 470.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

Trhnout
se?
Dne 20.bezna bude v referendu rozhodováno o odtržení Velkého Devíe a Rokytníka od Hronova. Tamním obanm bude
položena jediná otázka: „Souhlasíte s osamostatnním místních ástí Velký Deví a
Rokytník od msta Hronova a vznikem spolené samostatné obce?
(r)

NÁCHODSKÁ TROJKA SLAVÍ
SVOJI 1000 SCHŮZKU
S malými rozdíly asi vtšina náchodských skautských oddíl,
které svoje schzky a výpravy poítají a mají je zaznamenány ve
svých oddílových kronikách, budou te nkdy oslavovat svoje tisící schzky. Inu dvacet jedna rok je dvacet jedna rok.
Hodn dtí prošlo našimi oddíly. Nkteré z nich se vracejí jako vedoucí, nkteré využívají zkušenosti a znalosti, které u nás získaly
v život nebo v zamstnání. Urit však nezapomenou na chvíle,
které spolu prožívaly na táborech a pi oddílových schzkách. Na
rzné hry, všelijaké ty legrácky, na které i my rádi vzpomínáme, na
kamarády, kteí se teba zatoulali nkam daleko do svta a se kterými nás pesto spojuje pouto bratrství získané práv v tom kterém
oddíle. Pátelství mezi nimi petrvává do vku dosplosti. I když
nkdy se mohou stýkat jen v dopisech nebo mailech. Je i hodn
bratr a sester, kteí odešli do skautského nebe. I na ty musíme
vzpomenout. Protože bez nich by ani ta naše tisící schzka asi nebyla. I jim musíme podkovat.
A nakonec chci popát všem bratím i sestrám, tm aktivním i tm,
kteí zdánliv stojí v povzdálí, ale stále jsou ochotni podle svých
možností pomáhat, do dalších let hodn zdraví, s dtmi hodn radosti, ale i trplivosti, na táborech pkné poasí a hlavn hodn
nových obtavých vdc a vdky. Bu me pipraveni!
Karel Kašpar

PARK MÁ DVACET
KŘÍŽKŮ
Zalistovali jsme pro vás tenkými stránkami
tlustých knih, abychom zjistili, že zámecký
park v Ratiboicích slaví 200 let existence.
Popud k jeho založení dala knžna Kateina
Zaháská v roce 1810. Blahopejeme tamní
óe a faun.
(r)

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

SQUASH
CENTRUM
NÁCHOD
TOTÁLNÍ LIKVIDACE
ZÁSOB
vašich pebytených
kilogram

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis
Házenkáská hala - Hamra, Náchod
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