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INTERNETOVÉ CENY
BRANDT CATLER
VRAKOVIŠT - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL

Prodejna
stroj a náadí
Bloveská 168,
Náchod
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Platí do vyprodání zásob

HAIER VESTFROST
LIEBHERR SODASTREAM

Club Gardenn
v Polici nad Metují
jí
Vás zve k příjemnému
posezení s atraktivními
dívkami

Út - Ne: 21.00 - 05.00
TEL.: 733 548 021

MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

www.nightclubgarden.cz

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).
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Vyhodnocení dostanete ZDARMA

Volejte ihned

491 619 888

A nikdo nic nevidl?
V noci z pátku 25. 2. na sobotu 26. 2. neznámý pachatel nebo pachatelé zdevastovali mobiliá podél eky
Metuje v blízkosti erpací stanice Benzina v centru Náchoda.
V souasné dob není žádný svdek, který by ádní vandal vidl. Protože došlo k velké škod, šetí událost
dále Policie R. Vyzýváme obany, aby v pípad jakýchkoliv informací, které by mohly vést k dopadení
pachatele nebo pachatel kontaktovali mstskou nebo státní policii. Za dopadení pachatel, kteí nií mstský
majetek, msto Náchod vyplatí odmnu ve výši 5000 K a to v pípad dopadení nebo informace, která povede
k dopadení pachatele. Msto od roku 2008, kdy toto opatení platí, již dvakrát odmnu vyplatilo.
Veškeré informace mžete sdlovat mstské policii na linku 156 nebo tel. . 491 426 186 (služba),
739 548 951 (hlídka), píp. obvodnímu oddlení Policie R v Náchod.
„Je naprosto otesné, že na jedné stran šetíme nemalé ástky z mstského rozpotu a na druhé stran
bychom je mli utratit za opravy majetku po ádní vandal“, komentoval celou vc starosta Jan Birke.
NA

Masarykovo námstí 19, Náchod (horní ást námstí za KB)

WIFI

P
EU TI

VZPOMÍNKA
Dne 14. 3. 2011 uplyne 20 smutných let od úmrtí
PANÍ ZDEKY KOLISKOVÉ
Z NÁCHODA - B LOVSE.
Kdo jste ji mli rádi, vnujte jí tichou vzpomínku.

www.realityeu.com

• Cena : 1 299 000,- Kč

Rodinný dům u zámku v Novém Městě nad Metují ................................................................ 2 999 000,- Kč
Rodinný dům s dvěmi garážemi Náchod – Jizbice .................................................................. 1 749 000,- Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová ........................................................................ 1 500 000,- Kč
Zděný byt v OV 2+1 se zahradou Police nad Metují ............................................................. 660 000,- Kč
Světlý zděný byt v OV 3+1 Nové Město n/M - Krčín ............................................................ 1 495 000,- Kč

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ PÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

Dne 9. 3. 2011 uplynulo smutných 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Stanislav Rydlo z Vrchovin.

pro digitální sestavy pro satelitní a DVBT
píjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,
rekonstrukce stávajících systém,
prodej technologie,montáž, servis

Stále vzpomínají manželka s dtmi, sestra
a bratr s rodinami a ostatní píbuzní.

TELKABEL CR, s.r.o. více info na tel.:
eských bratí 89 491 422 999
547 01 Náchod
777 790 675
604 264 708

TICHÁ VZPOMÍNKA
Po tichém život odešel v pondlí 28. února 2011
navždy vážený pan Josef Simler,
dlouholetý pracovník pivovaru v Náchod
a trenér volejbalu.
Kdo jste ho znali a mli rádi,
vnujte mu tichou vzpomínku.
Pátelé a známí

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
píjem zakázek :
Po - 9.oo - 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod
t - 9.oo – 14.oo hod
úterý a pátek zaveno

VZPOMÍNKA

Tepelné
izolace fasád

Dne 13. bezna 2011 uplyne 1 smutný rok, kdy nás
opustil náš drahý tatínek, ddeek, praddeek,
pan Jaroslav Nývlt z Náchoda,
celoživotní holubá.
Kdo jste ho znali, vnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina

Provádíme zateplování rodinných,
bytových i panelových dom
a vnitní dekorativní strkové,
mozaikové omítky.

Jsme držiteli certikát
cenové nabídky
a kalkulace zdarma

Tel.: 776 350 783, 776 132 396
e-mail: michl.milos@tiscali.cz

Fa DAWLAS s.r.o.

VZPOMÍNKA
Dne 9. bezna 2011 uplynulo pt let, 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

pijme
ženy, muže, dchodce
na rozvoz zboží.
Podm:
➢ práce na ŽL,
➢ osobní automobil.

Více informací
728 855 810.

VZPOMÍNKA NA TATÍNKA
Jmenuji se Jan a jsem nejmladší ze šesti sourozenc. Jsem tzv. pohrobek. Ano, narodil jsem
se až po smrti svého tatínka, který padl na ece
Piav u rakouských hranic v bojích První svtové války. Mj otec byl italský legioná a bojoval
proti Rakousku - Uhersku. Vrchní velitel Rakušan tehdy ujel na koni z bitvy a armádu ponechal
jejímu osudu. Zbylí rakouští vojáci a naši legionái byli Prušáky zahnáni do eky a tam nemilosrdn postíleni. Je o tom i písnika: „Na Piav
z veera je slyšet zrádná stela...“ Taková zabila
i mého tatínka. V roce 2006 jsem byl s jednou
cestovní kanceláí na dovolené v Benátkách. Odtud jsme jel vlakem do msta Roveretto, kde je
pochováno na 25 000 voják. Je tam velký monolit, kde jsou jména legioná. A jméno mého
tatínka je tam také. Vzal jsem si z Roveretta hrst
hlíny a dal ji na hrob mé manželky, která mi ped
pti lety zemela.
Na tatínkovu a manželinu památku chodím

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

každý týden rozsvcet svíky, dávat na hrob kytky
a modlím se k Pánu Bohu a Panence Marii. Je mi
93 let a už m to zmáhá, ale pesto na tatínka nezapomínám. I když jsem ho nikdy nepoznal, je to
peci jen mj otec. Opravdu mrtvý je ten, na koho
zapomeneme.
Jan Fuka

Provádíme kvalitní
malířské a natěračské
práce bytů, domků,
kanceláří, škol, velkých
objektů, fasád, oken.

Tel.: 732 873 039
e-mail: martin420@seznam.cz

ZIMNÍ ZAHRADY, PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE,
HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY

v Novém Městě n. Met
Nabízí se větší, zděný byt v OV o dispozici 2+1 ve velmi klidné části
Nového Města nad Metují – Smetanova ul.Byt je umístěn v 2NP menšího
bytového domu po částečné rekonstr. (nová střecha ). Výhodou je vlastní
plyn. topení+ ohřev teplé vody zajišťující nízké režijní náklady. Užívání
oplocené zahrady, části půdy, vlastní sklep a kůlna – to vše přispívá
k velmi klidnému, příjemnému bydlení. Disp: Z předsíně se vchází do
kuchyně s jídelnou, obýv. pokoj ložnice. Opravená koupelna i prostorná
kuchyně plně splňují nároky pohodlného bydlení. Celková výměra 64 m2.

info: 777 602 884

Se smutkem v srdci stále vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNÁME

Světlý větší zděný byt 2+1 v OV se zahradou

projekty
a zateplování budov

PROPLAST K s. r. o.
Polní 468
Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o.
Areál IDA 843
Malé Svatoňovice
tel./fax: 499 886 131

www.proplast-k.cz
mob.: 777 113 408
proplast@proplast-k.cz

Talíř plný chutí
a vůní
¨¨

Kuskus pipravíte za pár minut!
V našem gastronomickém cyklu jsme se již nkolikrát setkali s kuskusem, který se postupn
stává stále oblíbenjší surovinou pi píprav pokrm. Oblíbili jsme si jeho chu , snadnou pípravu a dostupnou cenu. Málokdo ale ví, odkud kuskus pesn pochází, z eho a jak se vyrábí,
a na jaké další zpsoby ho mžeme pipravit.
Už v pedminulém dílu o marocké kuchyni jste se dovdli, že je spjat se severní Afrikou. V Maroku získal i své jméno, které je pevzato z arabštiny. Kuskus se velmi rychle rozšíil do Izraele,
Indie, jižní a stední Ameriky a do Evropy se dostal s pisthovalci. Díky všem tmto kulturám
si jej mžeme dopát na marocký, indický, mexický nebo italský zpsob.
Kuskus se vyrábí z bílé pšenice, krupice nebo prosa. V obchod se mžeme setkat s kuskusem
„klasickým“, zpracovaným na drobouké kuliky z tvrdozrnné pšenice zbavené obalových vrstev a s celozrnným, který obsahuje více cenných látek.
Jde o potravinu, která je velmi výživná, lehce stravitelná, s obsahem vlákniny a mnoha dalších
pro organismus cenných látek. Na rozdíl od jiných tstovin má jednu velkou výhodu - nevaí
se. Staí jej spait horkou vodou v pomru 1 díl kuskusu na 2 díly vody. Poté kuskus necháme
nejlépe pod poklikou nabobtnat pibližn 10 minut až do zmknutí. Nakonec pidáme trošku
olivového oleje. Kuskus mžete také pipravit v páe.
Takto pipravený kuskus mžeme dále upravovat podle naší chuti a fantazie. Možnosti jsou
neomezené - používá se jako píloha k masu, k zeleninovým pokrmm i k omákám. Hodí se
do ovocných i zeleninových salát, dá se pipravit nasladko jako mouník. Lze jej také uvait
s luštninami, žampiony nebo olivami. Pokud nás „honí mlsná“, pak mžeme do kuskusu pidat
nco sladkého, teba ttinový cukr, ovoce, oíšky, rozinky, skoici, máslo a mléko.

Kuskus Casablanca
1 hrnek celozrnného kuskusu, 2 mrkve, tvrt celeru, 1 tofu, 200 g vaené cizrny, rajatová
š áva, hrst rozinek, 1 cibule, kari koení, houby, pálivá paprika, hrst sekaných vlašských
oech, sl.
Na pánvi osmahneme tofu nakrájené na kostky, na koleka nakrájenou cibuli, mrkev a celer
pokrájené na plátky, houby a oechy. Pidáme ostatní ingredience, pivedeme k varu, zakryjeme
a dusíme 30 minut. Sms pak podáváme s kuskusem pipraveným podle základního receptu.
Další inspirativní recepty na kuskus najdou tenái na webu ECHA v sekci Partnei.
Text pipravily Ing. Lenka Dobešová a Mgr. Renata Lelková
Stední škola hotelnictví a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

Mýty o ...
Opravdu mléko
zahleuje?
To je jedna z mnoha typických fám, které asto slýcháme. Mléko a výrobky z nho jsou
velice zdravé a dležité pro naše tlo. Pedevším obsahují plnohodnotné bílkoviny, které si
organismus neumí sám vytvoit, a proto je musíme pijímat ve strav. Jsou však i velmi dležitým zdrojem vápníku.
Co je mléko
Mléko obsahuje složky jako bílkoviny, tuky, sacharidy (laktózu), vitaminy a minerální látky.
Velkým argumentem pro pití mléka je práv obsah minerál. Jde hlavn o vápník, draslík,
sodík, hoík a fosfor. Je rovnž zdrojem stopových prvk- obsahuje zinek, m a selen, které
jsou potebné pro rzné metabolické funkce a obranyschopnost organismu.
Mléko je rovnž zdrojem jódu, který je dležitý pro vývoj orgán centrální nervové soustavy už v dob vývoje plodu v matin tle. Jeho pítomnost je však podmínkou pro rozvoj
základních funkcí centrálního nervového systému i pozdji.
Argument o zahleování
Dodnes neexistuje klinická studie, která by argument o zahleování podporovala. Existují
však takové práce, které tento mýtus kompletn boí. Píinou mýtu o zahleování by mohla
být skutenost, že ada kojenc trpí takzvanou návratnou chorobou jícnu a astji „ublinkávají“. Týká se to 40-70 % kojenc.
Mléko sice opravdu zahleuje, ale ne v prduškách, nýbrž v zažívacím traktu. Což je naprosto bžná a úelná fyziologická vlastnost, která chrání sliznice zažívacího traktu ped vyschnutím. Proti pove o zahleování prdušek mlékem svdí obecná zkušenost, že pi skuteném problému se zahlennými prduškami se doporuuje podávat Vincentka s mlékem.
Martin Motyka 3.H, Mgr. Vlasta Drobná
Stední škola hotelnictví a spoleného stravování, Teplice nad Metují,
www.souteplicenm.cz

Prmyslové objekty minulosti
i sou asnosti (33)
RUNÍ TKALCOVNY
Mimo velké továrny dožívaly ve mst ješt runí tkalcovny, které se zabývaly drobnou
nebo umleckou výrobou látek na zakázku. Mezi n patily rmy: Hirsch, Leo, runí tkalcovna, Židovská ulice, Holubec, St, runí tkalcovna, Tyršova tída, Jirásková vdova, Anna,
majitel Václav Jirásek, runí tkalcovna, Krámská ulice, Kraus, Josef (Rudolf K., Arnold
K.), runí tkalcovna, Masarykovo nám., Lewith & Bauer, tkalcovna Parka, Novák František, runí tkalcovna, Málkova 449, Pick, Max, tkalcovna, Strnadova ulice 48, Pádelna
a barevna akc. spol., Ulice eských Bratí, Schur a synové, Izák (Theodor S., Gerson
Gustav S.), tkalcovna, Rašínova 200, Stránský, Leopold (Bedich St.), mechan. tkalcovna,
Tyršova tída 104, Strass a spol, Leo (Leo Strass), mechan. tkalcovna, Tyršova 142, Baudyš Adolf, Tyršova tída, Bouek František Kladská (nádraží), ejpové Brati, Židovská
ulice p. 739, Doubrava Alois, Riegrova ulice 312, Goldschmid a spol., Masarykovo nám.,
Hirsch Leo, Židovská ulice, Hitschmann Heman, Rašínova 235(patrn jen obytný dm),
Kaválek Josef, Nový Svt 468, Kraus Josef, Masarykovo nám. 33, Lederer a syn, Josef,
Krámská tída 29, Leier Jos“ Dra Kramáe, Mencl V., Komenského tída 612, Morávek Josef, Námstí Republiky, Novák František, Hálkova 449 a Havlík František, Podzámí 961.
Jmenované provozovny bhem války nebo po znárodnní zanikly i jména ulic se zmnily.
Pipravil Antonín Samek, pokud máte ješt njaké další poznatky, doklady a fotografie o uvádných objektech k zapjení atd., sdlte je prosím na adresu
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
Jaro láká i neopatrné
Jen co jaro zaklepalo na dvee,
hned se mu podailo vylákat spoustu nedokavc do zahrádek a sad.
To se však rázem projevilo na potu
výjezd hasi k typicky jarním požárm zpsobeným neopatrností pi
vypalování trávy a spalování odpad.
To, že vypalování porost je podle
zákon o požární ochran a životního
prostedí striktn zakázáno, zejm ví
každý. Pesto i letos z tohoto dvodu
vzniklo i v našem okolí nkolik nebezpených požár. Další požáry se
rozhoely pi spalování shrabaných
porost a oezaných vtví. Ohe se totiž dokáže v oteveném prostoru velice
snadno vymknout kontrole a zpsobit
nejen znané škody na majetku, závažné ekologické následky, ale mže také
ohrozit lidské životy. Staí pi tom jen
chvilika neopatrnosti i trocha nepozornosti.
Pi rozdlání ohn na volném prostoru
je teba vždy striktn dodržovat základní bezpenostní pravidla. Nikdy
nezapalujte ohe na volném prostranství za silného vtru. Spalování odpad
by mlo probíhat na bezpeném míst,
v dostatené vzdálenosti od objekt,
lesa, stoh, seník, polí. Ped podpálením odpad informujte operaní stedisko hasi (v našem kraji tel.

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

KRÁLI Í HODY
19. – 20. 3. 2011
Od 12 hodin
Tel.: 491 452 262
950 530 100). Zakázáno je rozdlávat
ohe na místech se vzrostlým porostem,
tedy i na louce nebo na strništi. Ohništ dkladn ohranite, oddlte od okolí
(nap. kameny). Dbejte, aby píjezdové
cesty vedoucí k místm spalování byly
prjezdné. Pi spalování mjte po ruce
dostatek vody nebo jiné hasební látky.
Ohe až do vychladnutí posledních uhlík pozorn hlídejte. Ped odchodem
nezapomete ohništ dkladn uhasit
a pesvdit se, že nemže dojít k optovnému vznícení.
Jarní msíce patí mezi msíce, kdy
hoí nejastji.
Nezvyšujte
tuto neradostnou statistiku.
Hasii

ROZMARÝNEK
V Jaromi funguje mateské centrum
Rozmarýnek. Vzniklo na základ iniciativy
matek na mateské dovolené, které se souasn podílejí také na samospráv a zajišují program. Výhodou mateského centra
je v obecné rovin fakt, že dti, kteí jej
navštvují, jsou lépe pipraveny na vstup
do mateské školy. Jaromský Rozmarýnek najdete i na internetu na adrese
www.mkrozmarynek.wz.cz

BROUMOVSKÁ
JISKRA
Komu se zdá, že život v pohranií je klidnou cestou zapadlých vlastenc, ml by vdt o sporu kolem luterského kostela v Broumov v 17. století. Tato událost byla jednou
z píin pražské defenestrace v roce 1618,
v ase, kdy startovala 30-ti letá válka.
(r)

iTECHNOLOG

iOPERÁTOR
iOBÁLKOVACÍ LINKY

Řízení výroby a ekonomiky
včetně reportingu

NESPORNOU VÝHODOU pro uchazeče je:
znalost polygrafické výroby, vzdělání
v oboru, částečná znalost němčiny nebo
angličtiny

Řízení celých směn včetně tiskařů

iTISKA
Rotační tisk

iOPERÁTOR

ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ

Digitální tisk na strojích OCÉ

iDISPEER MAILINGU
Řízení digitálního tisku, organizace,
plánování, ekonomika zakázek

• práci v HPP
• standardní platové ohodnocení
• osobní rozvoj

Písemné nabídky s uvedením pracovních zkušeností zasílejte laskavě na:
Integraf, s.r.o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod,
k rukám p. Jiřího Klapky nebo na e-mail: j.klapka@integraf.cz
K osobnímu jednání pozveme pouze vybrané uchazeče. Ostatním děkujeme za zájem.
O jednáních garantujeme diskrétnost.

Hledáme vhodného kandidáta na pozici:

vedoucí pobočky realitní kanceláře
C21 v Náchodě
Požadavky na kandidáta:

Nabízíme:

• min. středoškolské vzdělání s maturitou
• řidičský průkaz B
• znalost práce s PC
• práce na živnostenský list

• finanční ohodnocení složené z fixní mzdy
+ bonusu
• zázemí plně vybavené kanceláře
• mobilní telefon s neomezeným voláním
zdarma

Nabídky s profesním životopisem zasílejte prosím na e-mailovou adresu:
martin.klapka@golfmax.cz

Potraviny Verner - I. patro

AKCE :
SLEVA NA VEŠKERÉ PRUTY

10%
(platí do konce března)

tel.: 775 261 853, 776 687 510

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
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

!!! 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

Nabízíme nové kurzy

text: Anna Bergerová
foto: Josef PEPA Voltr

SLEVA 20% NA
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Rozšite Vaše vzdlání a služby
pro Vaše zákazníky

Oktáva 2011 Mstského gymnázia a SOŠ
Úpice má za sebou maturitní ples. Osmnáct
student posledního roníku jej uspoádalo 18. února v havlovickém Kulturním dom.
Tématem plesu byla “hudební tolerance.” Vtšina
student maturitního roníku totiž nkdy hrála, nebo
stále aktivn hraje na njaký hudební nástroj. Hudební
vkus se otiskl i do výzdoby sálu a slavnostního nástupu.
Hosty veera byli Flying boys, ptilenná akrobatická formace z Kolína, která se loni probojovala do nále soutže „esko – Slovensko má talent,“ další
vystoupení patilo mažoretkám MONA Náchod. Nkolik úvodních písní zazpíval a zahrál Michal Šeps,
bývalý student úpického gymnázia a úastník letošní
„eskoslovenské Superstar,“ k tanci a poslechu hrála
úpicko-trutnovská skupina „Prmr 60“

ŽALUZIE

RYBÁŘSKÉ
A MYSLIVECKÉ
CENTRUM

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDLÁVÁNÍ
v . materiálu v daných oborech
Možnost uplatnní dotace.
Možnost splátek.
Možnost individuální formy studia.

iSEIZOVA

iMISTR SMNY

z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
z textilní rolety z vestavěné skříně z renovace bytových dveří
z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
l možnost kvalifikace - ZK pi SOU Služeb Praha
l rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA,
STYLISTIKA

Programování v C++

Technologická příprava, kalkulace,
kontrola, vyhodnocování plánu

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz

Jitka Geislerová
Celoživotní vzdlávání dosplých

hledáme pracovníky na pozice:

iPROGRAMÁTOR

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

PEDANT

DO POLYGRAFICKÉHO TÝMU
iVÝROBNÍ EDITEL

ŽALUZIE

Hostinec Na Králíku
Ve Zblov

- 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

Nabízím zpracování
piznání k dani z píjm,
pehled o píjmech a výdajích OSV,
vedení podvojného úetnictví, DPH,
daové evidence a mezd.

mob. 776 756 817
Pronajmeme
NEBYTOVÉ PROSTORY
73 m2 + 30 m2 + soc. zaízení
možno další místnost 33 m2
jako sklad

ervený Kostelec
Tel. 608 06 55 27

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.

Realitní Kancelá REKA - Helena Jarošová,
námstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz
Náchod - mírn svažit.poz. 1474 m2, náletový les v pkné pírode, sít ...................74.000,-K
eská Skalice – pkná, opl. zahrada 1248 m2, 2 chatky, vl.studna, elektr ............675.000,-K
Chvalkovice – vtší RD, 1+5, stodola,poz.1058 m2,topení kombin., jen za............997.000,-K
Hemánkovice- vtší RD, 5 místností, pda, soc.záz.,topení lokál..........................695.000,-K
Vysoká Srbská - zemdel.stavení, kolna, stodola.zdný chlév,poz.5,6 ha.......... 1.498.000,-K
Náchod centrum - adový dm po rek.,12 místností, sít, ÚT dálkové ............. 5.260.000,-K
Malé Svatoovice – pkná vila s3+1 a 3+kk, poz.1852 m2,garáž,super ............. 2.526.000,-K
Náchod Bloves- vtší byt v OV 1+2, 61 m2, 7.patro, výtah, ÚT dálk ....................944.000,-K
ervený Kostelec- pkný 1+2 v OV, 54 m2, 4.patro,výtah, plast.okna ....................980.000,-K
Broumov – velký, druž. byt 1+3, 78 m2 v 2.No s výtahem, zateplený ...................794.000,-K
Náchod – byt 1+1 v OV, 37 m2, zdný, 4.NP s výtahem, ÚT dálkové.....................665.000,-K
Náchod Plhov- pkný byt 1+2 v OV, 55 m2, balkon,výtah, pl.okna........................897.000,-K
Náchod – vtší byt v OV,1+1, 49 m2 v 2.NP cihl.domu, topení plyn .......................596.000,-K
eské Meziíí – novostavba RD s 4+kk, zast.pl.120 m2 s poz.900 m2 ............. 2.190.000,-K
Náchod Plhov-pronájem obchodu 50m2, sít ve.,topení el................................7.000,-K/ms
Baetín- starší roubenka s poz. 2518m2, voda ve.,jímka, topení lokál ..................865.000,-K
Rtyn v Pod.-RD 1+2, 2 sklepy, vl.studna + ve., 2 stodoly,poz.9 797 m2 .......... 1.486.000,-K
Vižov – RD-statek,1+5,koupelna,WC,sklep,pda.ÚT pevná,poz.16 486 m2 ........985.000,-K
.Kostelec Horní- starší RD, pda k vest.,sklep, nová stecha, poz.2 173m2 .... 1.650.000,-K
.Kostelec Horní- stav.poz. k výst.RD 759 m2, sít v dosahu,super místo...........480.000,-K
Bezdkov n.Met.- pkný, rovin.poz.779 m2, opl s chatkou, ve.voda, píjezd.......260.000,-K
Velký Deví – vtší objekt –restaurace, v pate sál, sklep,pda, sít, 675 m2 ........985.000,-K
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se mžete dozvdt v realitní kancelái REKA, námstí T.G.M.
1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod, pípadn na .t. 491/428 765,
a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901 .
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Studio aromaterapie - www.aromaterapie.net
Srden Vás zvu k sob do salónu udlat nco pro své zdraví a prožít chvíle
relaxace a pohody…
Seznamte se prosím s mojí nabídkou a nejoblíbenjšími typy tlových rituál.

Patí mezi n:
okoládovo-pomeranový sen, Fiji rituál, Tokoriki - luxusní ošetení tla horkými mušlemi, Cukrový vánek z ráje, Skoicový sen- ošetení problémových
partií tla, okoterapie.
Co je to vlastn tlový rituál? Rituál je terapie, která oproti masážím pracuje
i s dalšími produkty pée o tlo (jako jsou tlová mléka, cukrové peelingy, exotické oleje apod.) tak, aby výsledkem byl nejen dokonalý relaxaní prožitek,
ale i perfektn ošetená, hydratovaná a zjemnná pokožka celého tla. Je to fascinující souznní aktivních složek používaných pípravk, manuálních technik
a masáží. Úinky tlových rituál jsou široké: snižují svalové naptí, zkrášlují
pokožku celého tla, posilují obranyschopnost ... Nelze zapomínat ani na mimoádný relaxaní relaxaní úinek na organismus.
Pokud nevíte, jaké ošetení zvolit, ráda Vám poradím. Budu se tšit na naše
spolené setkání.
Bc. Daniela Krynková,

Studio aromaterapie, 1.máje 72, Náchod-Bloves,
tel: 777 858 400

JEDNO MÍSTO PRO KAŽDÝ NÁKUP
PLUS NCO NAVÍC...
„Koeny rmy PROTEC sahají do roku
1995, kdy jsem spolenost založil spolu se
svým otcem“, íká v úvodu našeho setkání
Jií Kult. Souasné jméno PROTEC plus
s.r.o. bylo zaregistrováno v roce 2003. Potebám rozrstající se spolenosti pestaly
vyhovovat pvodní prostory v ervenokosteleckém „Netvalov dom“ i pozdjších 500
m2 prodejních a skladovacích ploch u Elitexu. Novou kapitolu dynamického rozvoje
tak spolenost PROTEC plus s.r.o. nastupuje
v roce 2006, kdy dokonuje rekonstrukci
nového remního areálu s výmrou 2800 m2
ve Rtyni v Podkrkonoší.

PRO KAŽDÝ NÁKUP
Areál rmy PROTEC plus s.r.o. ve Rtyni
v Podkrkonoší je místem, kde lze realizovat
takka každý nákup. Spolenost patí k pedním prodejcm osobních ochranných pracovních prostedk (pracovní obuv a odvy,
rukavice, pracovní pomcky na ochranu zraku, sluchu, hlavy, pomcky pro práci ve výškách), drogerie, náadí, nástroj a outdoorového, sportovního a cyklo vybavení v regionu
Královéhradeckého kraje. „Naše kooperace
však zahrnují území celé eské republiky“,
zdrazuje Jií Kult a dodává, že spolenost
PROTEC plus s.r.o. je schopna i kreativní
úpravy textilu prostednictvím vlastního reklamního studia. „Potiskujeme remní odvy, reklamní trika, sportovní dresy, a nyní
se chystáme rozšíit o tamponový tisk. Díky
tomu budeme moci potisknout tém všechny
reklamní pedmty, zapalovae, tužky, hrnky,
golfové míky atd.“

RENOMOVANÉ ZNAKY
Ve spolenosti PROTEC plus s.r.o. na vás
eká zboží renomovaných svtových výrobc. Jmenujme pro ilustraci outdoorovou
a sportovní obuv znaek MERRELL, MIZUNO, HEAD, TEVA, KEEN, PRABOS.
Dále je v nabídce široká paleta sportovních
odv znaek TRIMM, SHERPA, KILLTEC
a HANNAH. A protože se blíží jaro, nesmíme

Zahrádkái, pozor, jaro se blíží. Vše, co potebujete, nakoupíte u nás

zapomenout na vybavení pro cyklisty znaky
ROGELLI. V nabídce je i runí a elektrické náadí, zahradní sekaky a kovinoezy, štípaky
deva, motorové pily.

VELKOOBCHOD I MALOOBCHOD
„Prodejem se zabýváme na velkoobchodní
i maloobchodní úrovni. Dodáváme naše zboží pro adu rem, škol, domov dchodc,
státních organizací. V nabídce spolenosti
nechybí ani hygienické a prmyslové systémy TORK, široký sortiment drogistických
a kartánických výrobk, vybavení pro
restaurace, obecní a mstské úady, rmy
a živnostníky.
Sponzorujeme také spoustu sportovních
a kulturních akcí v regionu i mimo nj.
Mohu napíklad jmenovat Mistrovství svta
v Motocrossu v Holicích, Mezinárodní folklorní festival v erveném Kostelci, volejbalové a fotbalové turnaje a další“, vysvtluje
Jií Kult.

STATUT CHRÁN NÉ DÍLNY
Spolenost PROTEC plus s.r.o. má statut
chránné dílny. Díky tomu lze na veškeré zboží dodávané touto spoleností uplatnit tzv. náhradní plnní. Odbrem zboží od spolenosti
PROTEC plus s.r.o. splní odbratelé (zamstnavatelé s více než 25 osobami) právní institut náhradního plnní, jehož cílem je zvýšit
zamstnanost osob se zdravotním postižením
dle zákona . 435/2004 Sb.

AKNÍ VÝPRODEJE
Mezi speciality spolenosti PROTEC plus
s.r.o. patí napíklad oblíbené akní výprodeje, kdy mžete získat špikové zboží za velmi výhodné ceny. Práv nyní probíhá zimní
výprodej- spousta vcí je k mání za poloviní cenu. Žádat mžete i nadmrné velikosti
a oekávat rozvoz zboží do rem zdarma.
Pokud se vám nechce pijet pímo do Rtyn
v Podkrkonoší mžete pohodln nakupovat
prostednictvím e-shopu.

PLUS N CO NAVÍC…
OBUV MERRELL LEVN JI!

Pi pedložení tohoto lánku
v prodejn PROTEC plus s.r.o.
ve Rtyni v Podkrkonoší získáte
slevu 15% na zakoupení obuvi
znaky MERRELL. Platí pi
pedložení do 30. dubna 2011
Kontakty:
JEDNO MÍSTO PRO KAŽDÝ NÁKUP
PROTEC plus s.r.o.
Hornická 454, Rtyn v Podkrkonoší
www.protec-kult.cz
e-mail: protec-kult@protec-kult.cz

Znakové obleení a obuv za skvlé ceny


Kosmetický salon
Hurdálkova 206, Náchod (naproti kinu Vesmír, 2.p)
Trápí vás únava a pebytené centimetry po zim?
Vyešte oba problémy najednou a vyzkoušejte jedinený detoxikaní
a zaštíhlující tlový zábal Universal contour wrap.
Garance ztráty 15 cm za pouhé 2 hod., jinak neplatíte!
V beznu ke každému zábalu ošetení oního okolí ZDARMA!

Petra Rozínková, tel.775 416 977

oteveno: po - pá: 7 – 17 hod.
Tšíme se na Vaši návštvu

„ŠKOLNÍ DVACETINY“
Dvacetiny jsou pro lidský život ještě dostatečně malým jubileem spojeným s asociací mládí nezralého. Pokud ovšem v našich zeměpisných šířkách slaví soukromá
škola dvacetileté výročí existence, je to již
důstojné výročí spojené s dospělostí a zralostí. Právě 20. výročí od založení slaví
15. března Střední odborná škola sociální
- Evangelická akademie v Náchodě. Součástí oslav bude slavnostní bohoslužba,
konference i Den otevřených dveří.
(r)

Farní charita
Náchod
hledá pro projekt Dm na pli cesty – Náchod
pracovníka/ci na pozici

Vedoucí pracovník/ce
Požadavky: VŠ, vyšší odborné vzdlání, stední škola s maturitou
(výhodou je odborné vzdlání dle zák. 108/2006, kurz pracovníka
v soc. službách). Bezúhonnost, zodpovdnost, dobrá komunikativnost, asová exibilita, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, znalost obsluhy PC, P skupiny B
Nabídka: Práce v sociálním zaízení, místo pracovišt - Náchod
Plný pracovní úvazek

Dne 30. 3. 2011 v 10.00 nebo v 15.00 hodin
Máte-li zájem o výše uvedené pracovní místo, dostavte se na jedno
z informaních setkání uchaze

v 1. pate objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod
žluto-hndý vícepatrový dm s prjezdem naproti parkovišti „U Bílé rže“.
S sebou pineste: strukturovaný životopis a fotograi, kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdlání

Nemžete-li se dostavit, kontaktujte nás
na tel. 491 433 499 – kancelá org.,
další informace o organizaci: www.charitanachod.cz

✴ NABÍZÍME POJIŠTNÍ
SERVIS A DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY
✴ SPRAVUJEME VŠECHNY POJISTNÉ
SMLOUVY BEZ OHLEDU NA MÍSTO UZAVENÍ

RIEGROVA 196, NÁCHOD
u „Staré lékárny“, Vojenské správy“

✴ MOŽNOST HRADIT POJIŠTNÍ (SLOŽENKY)
BEZ POPLATKU ZA PEVOD

PO - PÁ 9.00 - 17.00
Kontakt: 491 427 707,
725 033 101

E
AKC

Odpovdný pracovník - Ing. Suchánková Vlasta

MICHAELA NOVOZÁMSKÁ
A PÍSNI KOVÝ DOME EK
Spoustu smíchu, dobré nálady
a krásných písniek pivezla Michaela
Novozámská a Hudební divadlo dtem
28.2.2011 do kina Vesmír v Náchod. A nejenom Míša Novozámská, ale
i chlapecký sbor Bonifantes pod vedením Jana Míška - hosté tohoto koncertu.
Koncert „Naše písnika aneb postavím
si domeek“ vznikl práv ve spolupráci Hudebního divadla dtem a sboru
Bonifantes. Autorka Michaela Novozámská v nm scénickým provedením
a písnmi dti seznamuje se základy
hudební nauky a na jevišti s jejich pomocí, ale také s pomocí úsmvu a hry,
staví pomyslný domeek z not a písniek. A to se samozejm dtem líbí.
Ostatn Hudební divadlo dtem náchodské dti dobe znají a Míša zde má
svoje publikum, které opt odcházelo
s úsmvem a dobrou náladou. Hudební divadlo dtem by chtlo podkovat
rm Prmstav Náchod s.r.o., za její
dlouhodobou pomoc a podporu akcím
pro dti.
m.b.

p-shine modeláž nehtů rukou a nohou nail art - zdobení nehtů

NEHTOVÉ
STUDIO
Kateřina Skládalová
Komenského 48
Nové Město nad Metují

603 508 842 & 773 603 002

NA POVINNÉ RU ENÍ
a PRO UZAVENÉ SMLOUVY

SLEVA, PRÉMIE a DÁREK

TRIGA REALITY realitní kancelá nabízí:
Nám. TGM .p. 82, Dvr Králové n. L.
- byt 1+1 v OV v Náchod (57m2), u centra,plastová okna,zahrada
990.000,-K
830.000,-K
- byt 2+1 v OV v Náchod (52m2), dm po revitalizaci, lodžie, 1.p.
- dr.byt 3+1 v Náchod (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchy ,lodžie 1,095.000,-K
- dr.byt 3+1 v Náchod (70m2) nové jádro, pl.okna, zatepleno, lodžie 950.000,-K
- dr.byt 3+1 v NáchodKarlv kopec(79m2),zdný,lodžie,plast.okna 1,249.000,-K
- dr.byt 3+1 ervený Kostelec Koubovka (81m2) zdný,plast.okna 1,200.000,-K
- rodinný dm Horní Radechová 7+1, 568m2, po ást. rekonstrukci 1,790.000,-K
- ad.rodinný dm eská Skalice 4+1,191m2, po ást. rekonstrukci 2,095.000,-K
- vila „zámeek“ ve Zli i, 4 bytové jednotky, 30 533m2, GA, park
3,600.000,-K
- rodinný dm Nové Msto n.M.,2950m2, ke kompl.rekonstrukci
1,320.000,-K
- rodinný dm-chalupa Nové Msto n.M.,1128m2, výborné místo 1,000.000,-K
- rod.dm-chalupa Slavo ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola
1,290.000,-K
- rod.dm-chalupa ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,490.000,-K
1,350.000,-K
- rod.dm-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo
- rod.dm-chalupa Litobo, 1402m2, 3x apartmán, po rekonstrukci 3,120.000,-K
- RD-prodejna a 3+1 Jarom nám., 230m2,centrum-obchodní zóna 3,750.000,-K
530,-K/m2
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít na hran.
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít na hran.
530,-K/m2
- st. pozemek Nové Msto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít, výhled
990,-K/m2
- st. pozemky v erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra
270,-K/m2
- st. pozemek ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá , plot
320.000,-K
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá , klidné krásné místo 249.000,-K
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít, klidné místo
690.000,-K

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

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

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz
®

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce

Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3
mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

Tiskárna v Polici nad Metují rozšiřuje své služby:
Mimo standardních zakázek ofsetového tisku,
od vizitek po katalogy, dokončujícího zpracování, výrobu krabiček a obalů,
výrobu razítek všech druhů a velikostí nabízí další službu:
Nákupem nového produkčního stroje BIZHUP PRO 5501 dochází ke zkvalitnění
a zrychlení zakázek v oblasti malých a středních nákladů. Jedná se o rychlý
malonákladový tisk, kde odpadají přípravné operace v porovnání s ofsetovým tiskem.
Tím se snižují náklady na tisk, což má příznivý dopad na cenu tiskovin.
Brožury tiskneme již od jednoho kusu, zakázky kde zákazník dodá vlastní
tisková data možno realizovat na počkání, nebo do druhého dne.
Tisk na všechny druhy papíru do gramáže 300 gr max. rozměr
papíru 320 x 450 mm. Možnost tisku na PE nebo samolepící etikety čiré.
Stroj má přímo zabudováno zařízení na šití brožurek na 2 skobičky.

Cenové kalkulace zašleme obratem.
Výhody : rychlost, kvalita, přímý tisk z PC, skvělá cena.

Odstraňování rampouchů
a sněhu ze střech

TISK-výroba razítek
K vodojemu 3
549 54 Police nad Metují
tel,fax:491 541 575
e-mail:tiskarna@tiskmatena.cz
www.tiskmatena.cz

* S O U K R O M  * Š I KOV N  * R O Z U M N  * RYC H L E *
SEZNÁMENÍ
* 59letá 80/160 nekuaka hledá muže neku. z Náchoda a okolí, pimeného vku. Zájmy píroda, hudba.
TEL.:774 604 223
* 59/180 štíhlý nekuák z RK, hledá ženu, která by mla
podobné zájmy: rodina, zvíata, dm, zahrádka, cestování. Tel.774 491 951
BYTY
* Prodám pkný byt 3+1 na Plhov v Náchod, os.
vlastnictví, po ástené rekonstrukci, možnost ást. zaízený, cena dohodou po prohlídce. Tel. 602 603 116,
602 284 585
* Pronajmu garzonku 1+1, Bloveská ul. 1. patro,
Náchod, vhodné pro starší lidi, výpomoc v domácnosti
možná - není podmínkou. Tel. 608 232 327
* Prodáme v Náchod byt 2+1 centrum, cihla. Tel.
777 81 80 53
* Pronajmu nebo prodám byt 3+1 v Náchod. Tel.
776 265 824
* Pronajmu byt 1+kk s balkonem, v OV, v Novém
Mst n.M. - Malecí,nájem 3500,-K + inkaso 1500,-K +
kauce. Tel. 732 167 291
* Pronájem vybaveného bytu 1+kk v Náchod, ul.Pražská, 2.patro, cena 6000,-K vetn služeb. Tel.602
204 002
* Nabídnte k prodeji byt v N.Mst n/Met. a okolí,
nejlépe ve zdném dom na tel. 602 204 002. Dkuji.
* Pronajmu dlouhodob slunný byt 3+1 s velkým
balkonem v 4.poschodí v Náchod - sídl.Branka. Nájem
4200,- + voda + inkaso + kauce 15000,-K. TEL.:722
135 026
* Sháníme ke koupi byt v os.vl. v Novém Mst n./Met.
2+1 levnjší do 1mil.Tel.: 608 667 734
* Pronajmu nadst.byt 3+1,cca100m2,v RD se zahradou
a parkovištm ve V.Srbské. Vše nové, plast.okna, zateplení, kuchy, koupelna, dev. oblož. dvee.
Náj.5.500K + voda + el. + plyn + kauce. Tel.608 90 30 70
* Prodáme byt v Náchod 3+1 v centru Náchoda. Tel.
777 81 80 53
* PRONÁJEM BYTU 1+KK NÁCHOD PRAŽSKÁ,
NOVÁ KUCHY . LINKA, VOLNÝ OD 1.4. CELKOVÁ CENA DO 5 200,- KONTAKT NA: 732 336 103
* Pronajmu dlouhodob nebo prodám zdný DB
3+1,78m2,4.NP v NA sídl. Branka, krásný výhled, balkon, u lesa. Nová plast.okna, plyn.top. Náj.5.000K +
inkaso 1.653K + plyn + el. + kauce. Tel.608 903 070
* Pronajmu byt 3+1 v OV v Náchod - Plhov. Cena
1 200 000,-K. Tel. 777 34 06 04
* Pronajmu dlouhodob, nebo prodám DB 1+1,45m2,
2.NP v NA sídl.u nemoc., krásný výhled na Bražec,
balkon, zdné jádro, nová plast. okna, zateplení. Náj.
3.500K + inkaso 2.749 + el. + kauce. Tel. 608 90 30 70
* PRONÁJEM BYTU 1+KK NÁCHOD PRAŽSKÁ,
NOVÁ KUCHY . LINKA, VOLNÝ OD 1.4. CELKOVÁ CENA DO 5 200,- KONTAKT NA: 732336103
* Prodám byt 3+1 v OV (podíl na rodinném dom)
v Hronov, cena 810 tis.K. TEL.: 777 634 731
* Prodám byt 3+1 v Náchod. TEL.:776 114 975
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu. Tel:
775 777 073
* Pronajmu dlouhodob velký byt 3+1 v Náchod
poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná kauce
25 000,-K. Jen pro solidní zájemce. Luxusní byt pro
nároné Volné ihned. Tel.602 790 044
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Tel:
774 777 073
* Prodám družst. byt 1+1 v Novém Mst n. M..
Nová plast. okna, nové stoupaky. RK nevolat. Tel.
608 949 968
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod, sídlišt SUN, NÁJEM 2500 K + poplatky, tel.: 737 324 841
* Prodám byt 3+1 v OV, 73 m2, v Náchod - Staré
Msto, 6. patro panelového domu. Cena 1 080 000,-K.
Tel. 774 678 899
* Koupím byt 2+1 v Hronov. Tel. 773 027 705
* Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 3+1 v centru
Náchoda. TEL.:602 100 028
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod - Plhov, tel.
775 652 622
* Pronajmu ást. za. byt 1. kateg. 1+1 v Náchod,
Komenského ul. Nájemné 3500,-K + inkaso, vratná
záloha 12 tis.K. Volný od 1.4.2011. TEL.:723 461 286
* Nabízím dlouhodobý pronájem garsonky v centru
Náchoda. TEL.: 602 100 028
* Prodám zdný byt 2kk v OV, UT, obec Hoiky. Tel.
777800369
* Prodám byt 1+1 v OV, Nové Msto n.M. Pi rychlém
jednání sleva. RK Nevolat. Tel. 721 699 960
* Pronajmu dlouhodob byt 1+1 na Plhov, ást. zaíz..
Nájemné 6000,-K v.inkasa. Vratná kauce 12 tis. K.
Volný ihned. TEL.:731 533 280 volat po 15.hodin
* Prodám garsonku na Bloveské ul. v Náchod, cena
700 tis.K, nová plast.okna, nové rozvody. RK NEVOLAT! TEL.:777 722 050
* Prodám 1+1 Náchod Plhov v OV, po celk. rekonstrukci - zdné jádro, nové rozvody, nová kuch.linka,
sporák, plast.okna, internet. Volný cca erven 2011, cena
870.000,- K. TEL.:721 563 263
* Pronajmu byt 110 m2 v cihlovém dom v centru Náchoda + parkovací místo. Zn. Nutnost prokázání výše
msíního píjmu a zadluženosti. RK nevolat! tel..
606951546
* Pronajmu byt 2kk v Náchod, Palachova ul.1457, 4.
patro bez výtahu, nájemné 3.500K + služby 1.800K +
el.energie. Tel:775 061 233
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko námstí v Jaromi
o podlahové ploše 44,4m2 v dom .p. 382 v ulici
Na Vrších. Cena: 730000K. Tel: 732 799 528,
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarome. Jedná se o menší byt
o výme 16m2 v centru msta Jarome vedle gymnázia

a sportovního areálu s vlastní koupelnou, plynovým topením
a s vlastním oplocenýn pozemkem. Cena: 299000K. Tel:
732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod u nemocnice, nájem 1000 K + inkaso a energie. Kauce 8000 K. Tel.
776 594 725
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám byt 2+kk 48 m2, cihla v centru Náchoda.
TEL.:606 949 222
* Prodám byt 3+1 v OV na Malecí v Novém Mst n.
Met. Cena dle dohody. Spchá. Tel.773 969 983
* Pronajmu byt 1+kk, 50 m2, nov zrekonstruovaný
v Hronov. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám DB byt 3+1 v Náchod na Brance, 4.P, jižní
strana, výhled do pírody, cena dohodou. RK NEVOLAT. TEL.:608 47 69 20
* Pronajmu zdný byt 3+1 v Jaromi, vlastní plyn.
topení, nová plast. okna, nájem 6500,- K + plyn a el.,
vratná kauce, RK nevolat! Tel. 732 308 767
* Prodám garzonku v Blovsi. Velmi dobrý stav. Cena
695.000 K. Tel: 602 575 252
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 3+1 v Mezimstí. Po rekonstrujci - zaízený, volný, k okamžitému nasthování. Tel.
723 220 246
* Prodám byt 3+1 80 metr. Nová kuchy, koupelna plast. okna, topení. V klidné ásti eské Skalice.
5min školka, 10min námstí. Cena: 1500000. Dohoda
možná 732912626
* Pronajmu vybavený byt 1+1 s balkónem v Náchod
na Karlov kopci (kuchy, lednice, sporák, vestavná
skí). Nov opravený balkón, plastová okna, nová plovoucí podlaha v celém byt, internet. Celý objekt je nov
zateplený (nízké náklady za teplo). Velmi pkné a klidné bydlení. Nájem 3500 + energie + internet. V pípad
dlouhodobého nájmu možná sleva na nájemném! Volný
od 7. 3. 2011. Tel: 604 188 559

* Pronajmu dlouhodob v cihlovém dom byt 1+1,
49 m2 v Náchod Starém Mst, vetn zaízení. Pkné a klidné bydlení + parovišt. Nájemné vetn záloh
6.000,- K + 10.000,- vratná záloha. Tel. 603 722 252
* PRONAJMU DLOUHODOB nový byt 2+ kk 44m2
v Hronov nedaleko centra. V pípad zájmu volejte
602 133 173, E- mail. renestarkov@seznam.cz
* Prodám družstevní byt 2+1 v klidné a atraktivní lokalit v Náchod na Brance. Byt je v pízemí cihlového
domu, nová plastová okna, možnost kabelové televize
a internetu. V roce 2013 bude byt peveden do OV. Celková výmra bytu je 40 má, k bytu patí sklep, parkování
ped domem. Poblíž domu je autobusová zastávka.
TEL.: 776 730 849, 777 062 340
* Prodám slunný byt 1+kk v OV, Nové Msto n.M.František, zateplen, cena 750 000,-K., 34 m2, tel.
721 562 267
* PRONAJMU dlouhodob v Novém Mst n/M
byt 1+kk 30m2. Dm je v klidné ásti msta, zateplen,
plastová okna, výtah, možnost pipojení k internetu,
digitální píjem TV.Volný ihned. Nájemné 3600,-K +
1000,- záloha na teplo a vodu. Kauce 15000,- K. Tel.
608 323 373
* Pronajmu v Náchod byt 3+1 v os. vlastnictví,
v klidné okrajové ásti, SUN, 4.600 msín + energie.
Požadujeme kauci. Volný od 5/2011. Tel. 728 339 620,
776 869 905
* Pronájem (dlouhodobý) bytu 3+KK 53m2 v Úpici
u centra. Cihlový dm po rekonstrukci, 2.patro, úsporné
topení, nová okna, dvee, rozvody, bidet, parkování. Nájem 5.500K + energie. Tel.: 602439107
* Prodám DB 1+1 v Novém Mst n.M. Malecí, zateplen, plast.okna. Cena 730 tis.K. TEL.: 777 08 31 31
* Prodám svtlý byt 1+1,41,5m2,1.patro,cihla,OV.
Sklep, plast.okna, velmi dobrý stav. Obyt.kuchy, neprch.pokoj. Ul..bratí,Náchod. Cena 690.000,-,pímý
majitel. TEL.: 732 467 737, 491 422 679, sta.mar@post.cz
* Prodám byt 3+1 v Náchod, nová okna, zateplen, volný ihned, sleva. TEL.: 774 061 131
* Prodám bezbariérový byt 3+1 (67m2) v OV, pízemí
v Novém Mst nad Metují, Malecí. Cena dohodou. Tel.
606 803 180
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod na Bloveské ulici.
TEL.:739 596 803
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod a 2+1 v eské Skalici,
ihned volné, povinná kauce. TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu garsonieru v Hronov.
TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodob 2+1 po celkové rekonstrukci,
v centru Náchoda. Tel 605829903 po 18 hod.
* Koupím byt 2+1(3+1) v Náchod nebo v okolí, platba
v hotovosti. Tel. 739 486 403
NEMOVITOSTI
* Hledáme RD v Náchod nebo v nejbližším okolí
(Malé Poíí, Kramolna, Dolní Radechová, Babí, Lipí).
Dispozice 4+1 s dílnou i garáží nebo 5+1 nebo 3+1
s možností pdní vestavby 2 pokoj. Cena 1mil. k pestavb nebo kolem 2,5mil k bydlení.Tel.: 608 883 012
* Prodám dm u Nového Msta n.Met.
Cena 1.580 000,- K je k jednání.Tel.: 607 636 965
* Koupíme chatu v okolí Náchoda do 10km, 2+1,
1mil., celoron k užívání. Tel.: 721 146 244
* Prodám ve Zbeníku u Hronova RD 3+kk, lze rozšíit o dtský pokoj, UT na plyn, na pozemku je zdná
dvougaráž a dílna. Volné k nasthování. SLEVA. Tel.
608 245 634

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí

z přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů
o objemu 2–7 m3
z nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
z přepravu sypkých hmot
z nákladní doprava 3–25 t
z zemní práce

Kontakt: Dopas Náchod s.r.o., Na Skalce 208, Náchod,

Tel.: 603 412 554, 491 428 612 fax.: 491 421 128

e-mail: ﬁrma@dopas-na-sro.cz

* Prodám nemovitost lokalita u zimního stadionu v Náchod. TEL.: 725 366 515
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, . Kostelci
a okolí. Tel: 774 777 072
* Prodej stavební parcely v Novém Mst nad MetujíSPY. Krásné, klidné, rovinaté místo. Sít a komunikace
na okraji pozemku. Možno ihned stavt. Cena 590,-K/
m2. Celk. pl. pozemky 800-2000 m2. Tel: 775 182 793.
RK nevolat!!
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen
do 1,6 mil. K. Menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Pijmu do spoleného pronájmu v RD slušné lidi,
dlouhodob, cena v. el. 5500,-K, lokalita Nový Hrádek. TEL.:732 370 663
* Prodám stavební pozemek ve Velké Jesenici. Tel.
737 935 230, RK Nevolat.
* Prodám malý rodinný dm v Náchod - Blovsi,
bez zahrady, s malým dvorkem. Cena dohodou. Tel.
604 619 412, 777 254 988
* Prodám RD v Náchod, zahrada 1140 m2, cena
1,6mil.K. Tel. 607 705 707
* Prodám RD v erveném Kostelci (Horní) ást. po rekonstr. - izolace, podlahy, okna, topení, oplc.zahrady...
Foto mailem. Cena 1,85 mil.K. Rychlé jednání sleva.
TEL.:776 311 277
* Pronajmu zahradu s chatkou na Kašparáku v Náchod mimo zahr.kolonii. 777253560
* Prodám pozemek v Orlických horách - cca 1500
m2, vhodné i na stavbu chat i RD (stavební parcela),
pozemek je na rovin, oplocený, inž. sít v míst nebo
na hranici pozemku, cena dohodou, RK nevolat, kontakt:
737 834 044, 491 421 904
* Prodám pozemek v Náchod - Malé Poíí - 6573 m2
- louka - možnost stavby zahradního domku. Pkné prostedí. Cena 120,- K/m2 ( dohoda možná) RK nevolat !
TEL.: 606951546
* Prodám menší rodinný dm 3+1 se zahrádkou v centru Hronova po celkové rekonstrukci ukonené v roce 2010,
vhodný ihned k bydlení bez poteby oprav. Cena 1 800 000
K. Tel: 608 163 824, e-mail:adaada1@seznam.cz
* Prodám adový dm v eské Skalici, 5+1, 3 balkony, nová koupelna, celé podsklepeno, zahrádka. Cena
1.800.000 K. Tel. 602 805 053
* Prodám RD 4+1 v ernicích u Nového Msta nad
Metují - dm je po rekonstrukci, topení, v objektu pda,
sklep, zahrada 280 m2, garáž, klna. Ihned k nasthování. Cena 1 890 000,-K. Tel. 724 307 964. RK nevolat!
* Prodám pknou chatu v obci Zábrodí u rybníka
Špinka, chata je ásten vybavená, krb, terasa, vlastní
studna, pozemek 200m2 venkovní krb, ideální možnost
rekreace, koupání, v okolí cyklotrasy, bezvadný stav,
nadzemní podlaží: 2. TEL.: 776 730 849
* Pronajmu ovocnou zahradu s chatkou a skleníkem
v erveném Kostelci podmínky osobn dohodou. TEL.:
605 246 800
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarome. Dm má
2.N.P. a je celý podsklepený 4 + 1 cena 2.050.000K
Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu RD v Jasenné 7 km od Jarome. Dm má
2.N.P. a je celý podsklepený 4 + 1 cena 6000K bez energií + kauce. Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici-Zájezd. Jedná se
o cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 - 1993. RD je
celý podsklepený s garáží pro 3 auta. Cena: 1.500.000 K,Tel: 732 799 528, e- mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní dm v Hronov, který se nachází
v blízkosti plusu a centra msta Hronov. Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva byty jsou
o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 1.850.000K,- e-mail: z.
faifr@seznam.cz Tel:732 799 528
* Prodáme slunný st.pozemek 1500m2 v Odolov.
Velmi pkné místo, sít, pístup, JZ, výhled, 250K/m2.
Tel.:602439107
* Prodáme velmi pknou, slunnou stavební parcelu pro
stavbu RD, v Novém Mst n. Metují, lokalita Bezinky,
inženýrské sít pipraveny. RK nevolat. Foto na http://pozemeknm.rajce.idnes.cz Tel. 773 585 555
* Prodám vtší RD s udržovanou zahradou na klidném
slunném míst v Hronov. TEL.:777 23 21 22
* Prodám adový RD 4+1 v Náchod za pivovarem.
Tel. 608 26 18 06
* Prodej - Rodinný Dm, Nachod, Lipí. Krásné bydlení v klidné ásti obce s výbornou dopravní dostupností (Náchod 3 km). Nemovitost v dobrém stavu, nová
plastová okna, zatepleno. Neplatíte provizi RK. Volejte
777 272 212
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku nebo
Broumovsku do 1 mil. TEL.: 605 212 203
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Hledáme do pronájmu podnikatelské prostory s výlohou v pízemí na lukrativním míst v Náchod. Tel.:
773 559 014
* Pronajmu dlouhodob malou kancelá s výhledem
do zelen poblíž centra, vetn WC,v nov zrekonstruovaném dom v NA. Nutno vidt. Náj.1.500,-K + el. +
vody + topení + kauce. Tel. 608 903 070
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* Pronajmu obchodní prostory 120 m v centru Náchoda v OD Zefyr. TEL.:602 462 397
* Pronajmu nebytový prostor 22 m2 v centru Náchoda,
Hurdálkova ul., v pízemí s výlohou. Sociální zaízení
k dispozici. Tel. 491 421 600, 777 325 910
* Pronajmu malé nebyt.prostory k podnikání v Hronov
(manikúra, pedikúra, kaden. a pod.) TEL.: 608 66 77 30
* Nabízíme pronájem provozovny pro provoz pedikúry
v centru Úpice. Pízemí, po rekonstrukci, zaízená. Tel.
728072773
* Pronajmeme nebytové prostory v Náchod, Palachova
ul. p. 1742 (býválé PVT). V pízemí i v pate. Možnost bez-

JOSEFOVSKÉ HODY
Kdy: 18. - 20. března 2011
Kde: Hostinec U Doležalů
(Hlavňov 13) Police nad Metují
(Pod Hvězdou u Broumovských stěn)

Co? Kuřecí speciality aneb kuře
na „milion jarních způsobů“

Přijďte přivítat jaro k nám!
vaří Tomáš Osoba
Zaručujeme nejlevnější ceny
Při předložení tohoto kupónu

10% SLEVA

platného užívání kanceláského nábytku. Tel. 777 130 410
* Pronajmu nebyt.prostory v eské Skalici v budov na Husov námstí ve dvorní ásti objektu.
TEL.:777 130 410
* Pronajmu nebytové prostory o celkové výme 125
m2 u centra eské Skalice. Lze využít na provozovnu
služeb (kosmetika, kadenictví, manikura atd.) nebo
jako ordinace lékae, prodejnu, menší výrobnu nebo
provozovnu, kanceláe, pop. tlocvinu. Cena dohodou. Info na tel. 608 888 141
PRODEJ
* Prodám prase vykrmené beze smsí, možné i v plkách. Tel. 494 665 327, 739 028 159
* Skleník balkonový, prodám se slevou 50%, nový,
nepoužitý, nevhodný nákup. Ventilaní pední dvee
a okno. Velikost š. 130 x v. 170 x hl. 65cm. Pvodní cena 4.200,- po slev 1.990,-K. Foto zašlu. Tel.
777 770 729
* Prodám zánovní kolo Author, pv.10 tis.K, NYNÍ
5 tis.K. TEL.:776 114 975
* Prodám staré cihly 1kus/1,-K na paletách, staré trámy, prkna, levn. Náchodsko. TEL.:602 145 222
* Prodám starší PC - AMD Athlon64, 3200+, ATI RADEON x1600 PRO AGP HDD 160 GB, 1,25 GB RAM,
DVD ROM, CD ROM, intergrovaná zvuk.karta, bez op.
systému, Cena cca 4 tis.K. TEL.:775 652 622
* Prodám starší mob.tel. NOKIA E52, cca 4tis.K.
TEL.:775 652 622
* Prodám bílý nábytek, vhodný do dtského pokoje,
2ks skí,1ks komoda + polika. Foto zašlu mailem. Výhodná cena! T.:723 200 365
* Prodám obývací stnu rohovou, erná, vhodná i do kanceláe, foto na požádání, cena 5 tis.K.
TEL.:608 47 69 20
* Hledám dlouhodobý pronájem zemdlské pdy, minimáln 2 ha. a více, cena za 1 ha dohodou. Volejte tel.
íslo 608 409 715
* Prodám dámské kolo, dobrý stav, 500,-K.
TEL.:604 203 204
* Prodám dva funkní 80l boilery, asi 10 let v provozu,
cena dohodou. Tel. 737 183 122
* Prodám - šuplíkový mrazák (120 l), cena 500,-K,
BTV - uhl. 37 - skoro nepoužívaná - cena 650,-K a dále
pro sbratele el. vláek PIKO AO, autodráhu el., psací
funkní stroj Olymp - vše cena dle dohody. Vše velmi
zachovalé. Tel. 721 142 722
* Prodám kalifornské králíky, chovné i nazabití.
TEL.:776 353 038
* Prodám sendviové izolaní panely stnové a stešní,
100x200 cm, 100x250 cm, tl 8 cm 275 K/m2, tl 10 cm
300 K/m2, na stny, opláštní, píky, strop, stechu,
90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kachlová kamna. Dohoda. TEL.: 777 08 31 31

AUTO - MOTO

* Prodám motocykl Z 175 panel. r.v 1968 pihlášeno. Cena dohodou. TEL. 604 561 210
* Prodám original letní kola na FORD FOCUS II
205/55 R16 Pirelli P7, disky 5 dr, bez koroze a poškození, vzorek pneu 3 mm, original poklice. Celá sada
za 2800,-K. TEL.: 608 955 425
* Prodám Fiat Stilo, r.v. 2002, ABS, 6x airbag, klima, tm.skla, PC, letní a zimní pneu na discích, modrá
metalíza ... v dobrém stavu! Cena: 75.000K - možná
SLEVA!!! tel.: 725 256 789
DOMÁCÍ MAZLÍCI
* Hledám hodného páníka pro 6 msíního pejska malého ernostíbitého knírae. Je pln okovaný, odervený, socializovaný. Nutné vidt! Kontakt
na tel. 775 090 429 Náchod

Restaurace Pod Montací
v Náchodě Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
Ve dnech úterý, středa, čtvrtek
15., 16. a 17. března 2011
Po celý den
Ve středu 16. 3. od 18.00 hod.
k tanci a poslechu hraje

Jan Staněk ml.

TEL.: 491 426 425
Hledáme šikovnou domácí
švadlenu s overlockem.

Ideáln Náchod a okolí
Stálý písun práce

Tel.: 777 149 571
Pronajmeme zaízenou restauraci
u rybníka ŠPINKA u erveného Kostelce.
(restaurace s letní zahrádkou)

KOUPÍM

Bližší info na tel. 777247280
* Koupím motorobot PF 62. (i nepojízdný). Tel.
723 908 463
* Koupím staré pohlednice, válená fota, dobe zaplatím. Tel. 775 440 253
* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji též bankovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

Přenechám pronájem obchodu
na Kamenici v Náchodě
(bývalá mléčná jídelna) 375 m2

Tel. 774 303 250
OSOBNÍ BANKROT

R ZNÉ
* Sháním douování anglického jazyka. Tel.
731 910 660
* ZAHRAJI ŽIV pro stední a starší generaci. Hity
od 60. let po souasnost, country. lidovky. Vlastní doprava. Tel. 491 617 715, 731 706 612
* Nabízím hlídání dtí od 1 do 6 let, Náchod a okolí.
TEL.:733 557 676
* Žádné drastické diety, ale hubnutí. www.hubnete.cz/
hornych
* Aktiv. 60ti letá dchodkyn (stedoškolaka) hledá
zamstnání - prodej, úklid, vrátná, tém cokoliv. Náchodsko. TEL: 606 447 248
* Hledám dlouhodobý pronájem zemdlské pdy, minimáln 2 ha. a více, cena za 1 ha dohodou. Volejte tel.
íslo 608 409 715
* Provádím údržbu zahrad, poseu trávu, ostíhám
živý plot, natu devný nábytek i ploty, pokácím i vysadím nový stromek, uklidím listí. Tel. 737 564 496
* Hledáme zkušeného stavebníka, který poradí s pestavbou starého domu na venkov (pedevším stecha,
podkroví) Tel. 777 253 560
* Hlídání dtí. (uit. MŠ, 32 let praxe). ištní oken,
koberc, sed. souprav, uklidy. Tel. 605 145 004
* AVIA kontejner - odvoz suti a odpadu, na pání s
nakládkou, kontejnery 2 - 12 m3, Tel: 777222232
P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledám 2 studenty, min. 17 let, pro vyplování
krátkých dotazník u market. Dlouhodobá brigáda,
500K/týden. Podmínkou je komunikativnost a spolehlivost. Tel: 774 749 912
* Hledám na obasnou výpomoc odvozu nábytku v odpoledních hodinách PO-T. Mobil 721360435
* Hledám spolupracovníky. Tel 607 752 017
* Nabízím opravy a úpravy odv , šití záclon a dekoraního textilu, výmna zipu, zkrácení kalhot, halenek,
bund atd. LEVN . Náchod. Tel. 604 349 703
* Nabízím volnou kapacitu na Avii A 80 skí, 10 europalet, nosnost 4,5 t, vetn idie, vždy na dva týdny
v msíci. 100 % vytížení je možné. Tel. 777 206 881

Oddlužení zákonnou cestou.
Značná úspora a rychlost.
Máte šanci opět normálně žít.
TEL.: 604 588 681

Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro
jednoho věřitele

Přijmu prodavačku
ve starobním důchodu
do Tabáku v České Skalici

tel. 774 303 250
Kompletní pomoc z Vašich dluhů.

tel. 607 752 017
Ú etní systém MONNEY.

Hledám úetní
pro zpracování úetnictví
z Náchoda a okolí.
Pípadn také servis
s instalací programu.

plastyprodej@seznam.cz

NÁCHODSKO
776 353 038

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garážové haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2............info v RK
V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,poz.4100 m2 (i více)................... 2,9 mil.Kč
Borová u Náchoda-Rekreační,dřevěná chata s krbem a šesti lůžky,v klidné části (u lesa),na slunném místě,pozemek 897 m2 .........400.000,-Kč
N.Město n/M.-Větší,udržovaný,řadový RD (5+1) „Na Františku“-pěkná a klidná lokalita,okrasná zahrada.........2.950.000,-Kč VÝR. SLEVA!
N.Město n/M-Kompl. zařízený byt (včetně spotřebičů) 3+1 (72 m2) s balkonem,v centru města, 2NP,volný ihned .......1.490.000,-Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Krčín-Velké byty k rekonstr. ve zděném domě v 2 NP,3+1 OV (96 m2).....890.000,-Kč a 1+1 OV (68 m2)...........625.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n/M-Větší dům (5+1) po část.rekonstr.,s velkou stodolou a poz. 1.500 m2,volný ihned .....1.090.000,-Kč VÝR.SLEVA!
Č.Čermná u Náchoda-Restaurace s bytem (1+1),výčepem,salonkem,vel.sálem...v centru obce,poz.551 m2...............950.000,-Kč K JEDNÁNÍ!
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2),1.patro,po částečné rekonstrukci,poblíž centra,ale klidná část ...................................1.150.000,-Kč SLEVA!
M.Svatoňovice-Hezký RD (5+1) po celk.rekonstr.-pěkná koupelna,plast.okna,nová střecha,nová garáž .........1.570.000,-Kč VÝRAZ. SLEVA!
N.Město n/M.-Rekreační,dřevěná,zatepl.chata v zahrád.kolonii „Na Popluží“,zast.plocha 35 m2,sklep,poz.570 m2,voda+elektro ...350.000,-Kč
Police n/Met.-Rodinný dům (dva byty) poblíž centra,při výjezdu na V.Petrovice,na poz.618 m2 zděná kolna ............890.000,-Kč K JEDNÁNÍ!

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.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

z

ejrohan.cz
www.autoprod

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

53

tel.: 491 453 4

24 hodin denn
* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce
tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Spolehlivě

Diskrétně

AUTO-MOTO SERVIS

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a jiných sypkých
materiálů.

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEE
TEL.: 602 145 222

MASIV - BOROVICE
MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

Již 17 let jsme soudními
pekladateli NJ, AJ
a provádíme peklady
dokument jak s úedním
ovením, tak i bez nj.

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

...ZDENK JANK
skladem
200 ks dveří

Borové dveře se zárubní - dýhované
2 820,-Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách
tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč
tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

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
• pneuservis

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

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL

ISO 9001 a 14001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

Sleva

30%

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K,
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K,
BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.

Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

Špiková kvalita
za velmi dobrou cenu.
www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969
nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: 603 493 780
nebo 491 423 077
jan.moucha@gatenachod.cz

Výkup železa a barevných kovů
ul.17.listopadu po, st, pá 8 - 14.30 hod.
Červený Kostelec út, čt 8 - 16.30 hod.
so 8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

KUICE
ve stáí 14 týdn barva ervená a erná
ervený Kostelec
Chovatelské poteby

Prodej 24. bezna 2011
nutno objednat
Tel. 491 461 414 mob.774 197 388

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

Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu
* měsíční splátky * na dobu
8 až 13 měsíců * hotovost
až do domu * rychlé jednání

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

Z
O
P

STALOS

T

VETEŠ

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

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

vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl uje 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.

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PDU, SKLEP, DM

608103810, 606270421

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY,
MEOSKOPY, FOŤÁKY
a PŘÍSLUŠENSTVÍ

606 270 421

Provádíme ZDARMA
pro rmy a domácnosti
rozbor plateb za el.energii a plyn,
pípadn jejich nejvýhodnjší ešení.

TEL.: 736 270 480
Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz
(zpracování a vedení úvrového útu zdarma)

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

STRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K . Bereme stravenky

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce
a matky na mateské.

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

Koupím vzduchovku,
přilbu,bodák
a věci z obou válek.
TEL.: 606 270 421

* Kompletní dodávky a rekonstrukce střech
* Montáž všech běžných druhů krytin
* Montáž střešních oken Velux, Fakro
* Nátěry žlabů a plechových střech
* Drobné opravy, veškeré výškové práce
pomocí horolezecké techniky
* Zajistíme likvidaci odpadů
* Slevy na materiál až 20 %
* Záruka 60 měsíců, rozpočet zdarma
Pavel Novák 724 972 708
Štěpán Omámik 605 435 350
e-mail: strechy.om-nov@seznam.cz
www.omamik-novak.webnode.cz

DÍVKA ECHA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
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

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ
12.3. 2011 od 20.00 hod.

DISKOTÉKA 80. A 90. LÉTA

Otevírací doba zámku v březnu 2011
Víkendové prohlídky Malého okruhu
(věž s hladomornou, sklepy
se studnou, vyhlídková terasa)

pro všechny věkové kategorie

19. - 20.3. 2011 TATARÁK

so, ne 12 - 16 hodin

19.3. 2011 od 20:00 hod.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA hraje skupina DOTEKY
pondlí-nedle od 11 hodin obdy

rezervace na tel.: 603

Pouze za příznivého počasí.
správa Státního zámku Náchod

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

422 845

FILIPÍNSKÝ LÉ ITEL
V NÁCHOD

Naučte se anglicky s
a novinami

Restauraci Arielka v Náchod navštívil 25.února lipínský léitel Lino Be Guinsada s manželkou Joy, který
se ujal svého poslání a na míst pedvedl své dovednosti,
léení na spirituální a fyzické úrovni. Praxi provozuje již
30 let.
„Navázali jsme píjemnou spolupráci, takže by se mla
návštva pana Lina opakovat.“ Zdraznila paní Renata
Kwoková, majitelka restaurace (na snímku uprosted).

ECHO

8. díl seriálu
Travelling by car (Cestování autem)
Sorry to trouble you, is there a petrol station near here?
Promite, že obtžuji, je tu nkde blízko benzínka?
Excuse me, sir, is this the right way to Birmingham?
Promite, pane, jedu správn do Birminghamu?
How can we get to the square?
Jak se dostaneme na námstí?
Could you show me on the map which way I should go to Oxford?
Mžete mi ukázat na map, kudy mám jet do Oxfordu?
Which street is this?
Jaká je tohle ulice?
How far is it?
Jak je to daleko?
Go straight and take the rst street on the right.
Jete rovn a pak odbote první ulicí
doprava.
It is about a ten minute drive.
Je to asi deset minut jízdy autem.
You are going in the wrong direction.
Jedete špatn.
You have to go back.
Musíte se vrátit.
You have to cross the bridge.
Musíte jet pes most.
It is round the corner.
Je to za rohem.
It is a long way from here.
Je to odsud daleko.
I am a stranger here.
Nevyznám se tu.
I am afraid I don’t know.
Bohužel nevím.
I think it must be somewhere round here.
Myslím, že je to tady nkde.
I have lost my way. I got lost.
Zabloudil jsem.
You had better ask someone else.
Radji se zeptejte nkoho jiného.

LÁRY FÁRY
Nová kavárna s názvem Láry Fáry byla slavnostn otevena v druhé polovin února v Náchod Hurdálkov ulici. V kavárnách, které provozuje Obanské sdružení Pferda
(jedna již funguje v Rychnov nad Knžnou), probíhá za pítomnosti terapeuta pracovní terapie osob s lehkým mentálním a kombinovaným postižením. Ty se v kavárn uí bžné
innosti jako je napíklad obsluha a komunikace se zákazníkem nebo používání rzných pístroj a zaízení. Pferda také
provozuje vlastní tréninkovou pekárnu Láry Fáry a zákusky,
dorty, cukrovinky a další peivo se prodává v kavárn. kp

... a anglické přísloví nakonec:
Never put off till tomorrow what may be done today.
Co mžeš udlat dnes, neodkládej na zítek.
V dalším díle se mžete tšit na téma: U lékae

www.magicenglish.cz

Senior klub Náchod „HARMONIE 2“ BŘEZEN 2011
Svaz dchodc v Náchod nabízí všem seniorm programové tvrtky v klubovn Harmonie 2,
Rybáská 1819, kde se sejdeme v beznu 2011 pi následujících programech:
* 17.3. od 15 hod. se bude konat výroní lenská schze v sále restaurace ODAS. Na programu jsou
nejen zprávy o innosti a hospodaení MO, ale také nabídky zvýhodnných rekreací pro seniory. Na zájezdy /Kromíž, Polsko a Podbradsko/ se mžete pihlásit od 14.30
* 24.3. od 14.hod. Moský svt v San Diegu, Kalifornie /vystoupení kosatek/, promítání pro nás
pipravil p. Otto Mach
* 31.3. od 14 hod. se zaposloucháme do krásných melodií svtoznámého muzikálu „FANTOM
OPERY“

Pij te mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo jsou i pro neleny
Svazu dchodc. Na vaše návštvy se tší lenové výboru MO SD v Náchod Klub
vojenských dchodc.
* 16. 3. od 14 hod. ve Vatikánu - CESTOMANIE po „esku“ promítání z výletu v r. 2010 - Morava I. ást

Husitská 11, Nové Msto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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 Slavnostní pestižení pásky starostou Náchoda Janem Birke

PREMIÉRA
KADETSKÝCH
FILM
„KADETEM NA VOD, NA SNHU,
V PRAVKU,… „
Kadet ervený Kostelec zve všechny kamarády, píbuzné, známé i ostatní píznivce a dobrodruhy na premiéru nových, dobrodružných, obveselovacích lm ze života oddílu z let 2009 – 2010.
Tato celosvtová premiéra probhne v kin Luník v nedli 13.
3. od 16.00.
Spolen s hlavními hrdiny navštívíte Království Benecké
s tradiními rodinkami a zasnženými svahy. Budete se obávat
o jejich životy pi horolezeckém zdolávání kolmých polických
stn. S expedicí SLORAK 2009 splujete 174 km íních rakouských a slovinských ek. Budete se kochat pohledem na krásné
soutsky, kaony a obrovské vodopády. A na závr zažijete devátý div svta, který vás jako mávnutím kouzelného proutku
penesete do pravku. A bude-li vám štstí pát, tak se možná
nkteí poídíte vrátit i zpt do dnešní uspchané doby. Co že je
tím devátým divem svta? Nechte se pekvapit....
Premiéru lm, jako obvykle, doplní živé vstupy pímých
úastník. Podailo se nám pro vás zajistit osobní úast všech
hlavních hrdin, což je pi jejich pracovním vytížení velice nároné a obdivuhodné.
Nenechte si tuto neopakovatelnou, jedinenou, spoleenskou
a kulturní událost ujít. Kapacita kina je bohužel omezená, tak
pijte vas, a si máte kam sednout!!! Ale nebojte se i stání
bude povoleno.
Vstupné bude samozejm dobrovolné, neomezen vysoké
a celé bude použito pro oddílové cesty za dalším dobrodružstvím.
Srden vás všechny zvou a na vaši hojnou úast se tší
Vaši ervenokosteletí Kadeti
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