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

POSLEDNÍ MOŽNOST NÁKUPU
DO 25.3.2008

KOŽENÉ ODĚVY - VÝPRODEJ 10% - 50% - 60%
Pasáž KAMENICE 91, Náchod

pondělí - pátek 9.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00 , Sobota  9.00 - 11.30
 tel. 491 420 094   mob. 775 988 987
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Příští Echo vychází 21. března 2008

Telekomunikační, zabezpečovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

E-mail: info@aremic.cz
Tel.: 491 422 100

GARÁŽOVÁ VRATA

DVD,TV-LCD i PLAZEM

AKČNÍ CENY REKORD

Navštivte nás
mobilní telefony včetně aktivací 
vysokorychlostní internet
televize v digitální kvalitě

Petr Pártl
Krámská 30, 547 01  Náchod
tel: 491 431 332, 725502710

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

TEL.: 739 134 866TEL.: 739 134 866

PůjčujemePůjčujeme
20 tis. - 2 mil.Kč bez zástavy,
řešíme problémové 
klienty, exekuce

Svářecí a vzduchová 
technika

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345

www.e-svareni.czwww.e-svareni.cz

MYSLETE NA SVÉ MYSLETE NA SVÉ 
ZDRAVÍ !ZDRAVÍ !

Filtrace ke svářecím Filtrace ke svářecím 
maskámmaskám

www.novinyecho.cz

Prodejna 
strojů 

a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

vše provše pro  
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické nářadí 
* sváření

* kompresory * zahrada
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

jazykové kurzy,  překladatelská a 
tlumočnická  agentura, vydavatelství

Nabízíme kurzy

ANGLIČTINY 

I. - IV. ročník, 

NĚMČINY

I. - IV. ročník

Přihlášky přijímáme telefonicky: 
491 423 077 (AJ), 491 420 945, 

603 440 969 (NJ), 
nebo e-mail: 

lada.petrankova@gatenachod.cz (NJ), jan.
moucha@worldonline.cz (AJ). 

Více informací najdete na našich 
internetových stránkách 

www.gatenachod.cz

tel.: 723 756 656

PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÝCH
A DROBNÝCH STAVEB

Jaroslav Zelený
Růžová 1967, 547 01 Náchod

 přestavby byt.jader 
 obklady, dlažby  sádrokarton

PŘIJMEME 
ZEDNÍKY A 
STAVEBNÍ 

DĚLNÍKY PRO 
PRÁCE NA 

NÁCHODSKU

Slevy sudových vín z Maršovic   

   Město Broumov získalo za projekt „Naše zahrada 2007“ hlavní cenu a šek 50 000 Kč. Roz-
hodla tak hodnotící komise, která se sešla v únoru t.r., aby jí zástupci pěti organizací, které 
od Nadace VIA obdržely grant, prezentovali své projekty. Připomeňme pro nezasvěcené, že 
cílem projektu „Naše zahrada 2007“ je vytvoření zahrady na prostranství přiléhajícího k tamní 
základní škole a domu dětí a mládeže - a tím propojení centra města se sídlištěm Spořilov. 
Nadace VIA vznikla v roce 1997 - zatím podpořila 2000 obecně prospěšných projektů částkou 
190 milionů Kč.                           letecké foto historického centra Broumova - Mirek Brát

OCENĚNÝ BROUMOV

  V sobotu 8.3.2008 proběhl ve spor-
tovní hale Na Hamrech v Náchodě 
Krajský přebor l.třídy ve volejbale žen 
- náchodské derby SK Rubena Náchod 
proti Sokolu Staré Město. První utká-
ní zvítězily ženy za Starého Města 3 
: 0,  kdy ženy  z SK Rubeny Náchod 
příliš nevzdorovaly. Vítězství ve dru-
hém utkání patřilo ženám SK Rubena 
Náchod po pěkném utkání 3:1. Muži v 
obou zápasech vyhráli 3:1  a 3:0.

Hana Kopecká

NÁCHODSKÉ DERBY



Polní 468, 
Nové Město nad Metují

Tel./fax: 491 472 927, 
777 113 020

Areál IDA 843, 
Malé Svatoňovice

tel: 499 886 131, 775 113 999
e-mail: info@proplast.biz

www.proplast.biz

 PLAST
(plastová okna, dveře)

 DŘEVO
(eurookna, dveře)

 HLINÍK
(okna, dveře, rolety, 

garážová vrata)

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

ČSN EN ISO 9001:2001

ČESKÝ VÝROBCE

   Kvalita je prioritou
    Kvalita je výzvou
   Kvalita je životní styl
   Kvalita je slovo...
          a my slovo držíme! 

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

Penzion „Pod nebem“ ve Zdobnici v O.h. se stálou klientelou je nejen 
dobře udržovanou horskou chatou, ale i oblíbeným místem rodinné rekreace 
s dobrou obležeností. Dispozice: společenská místnost, jídelna,bar,kuchyň,5 
tech.místností, garáž,10x ubytování,kapacita 36 lůžek,vlastní šlepr,dětský 
koutek,hřiště,parkoviště. Topení el.,220/380V,vlastní vodní zdroj,voda-
bojler,septik,přístup po nové asfalt.kom. Cena: 6 500 000,- Kč

EU TIP

Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda, garáž, zahrada, JZ orientace, vl.studna  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 959 000,-Kč
Rodinné sídlo v obci Radeč u Úpice, zahrada, bazén, venkovní pergola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 930 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč
Byt 1+kk v Novém Městě nad Metují v os. vlastnictví, nedaleko centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699 000,-Kč
Rodinný dům  s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci - Olešnici, započatá rekonstrukce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku se zahradou, 7 místností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000,-Kč

    Kdysi zatroubili trubači a hradby bájného Jericha 
se poslušně sunuly k zemi... Historie však ukázala, že 
k vjezdu do všech ohraničených prostor je nejlepší 
použít bránu. A současnost? Ta s logikou a inteligen-
cí fandí vjezdovým branám dodávaných společností 
ALUROL Nové Město nad Metují. Vjezdové brány 
jsou nedílnou součástí oplocení a musí vždy řešit 
konkrétní požadavky na úsporu místa, vzhled a velmi 
podstatným prvkem je i komfort při otevírání. Tyto 
aspekty je nutné zvážit při výběru obou základních 
typů bran - posuvných i klasických křídlových.

  Jak již napovídá sám název, posuvné brány většinou 
„jezdí“ po zabetonované kolejnici. Můžeme ovšem 
volit i samonosnou konstrukci, která nevyžaduje zabe-
tonování kolejnice. Samonosná i pojezdová konstruk-
ce posuvných bran vždy maximálně šetří parkovací 
prostor - brána se pohybuje souběžně s vnitřní stra-
nou plotu. Linie oplocení přitom nemusí být posuv-
nou branou vůbec narušena, protože výplň základního 
ocelového rámu tvoří dřevěné palubky, nebo plastové 
profily a další prvky. Ty je možné vhodně „vyladit“ s 
barevným i tvarovým uspořádáním oplocení.

 Klasikou stále zůstávají křídlové brány, vyráběné v 
jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení zavěše-
ným na především železné sloupky. Důležitým tech-
nickým prvkem jsou zde regulovatelné závěsy (pan-
ty) umožňující dodatečné seřízení při svěšení nebo 
pohybu sloupků. Při výběru tohoto typu brány vždy 
pamatujte na dostatek volného prostoru nutného při 
manipulaci s křídlem nebo křídly. Vjezdovou bránu 
je dobré vhodně „motorizovat“. Standardní nabídka 
elektropohonů se přitom liší zejména v závislosti 
na hmotnosti brány, se kterou si musí elektromotor 
poradit. Nezapomeňte ani na doplňkové bezpečnost-
ní prvky. Patří mezi ně například signální lampy a 
majáčky upozorňující okolí na pohyb brány a násled-
ný výjezd motorového vozidla. Užitečným prvkem 
jsou i fotobuňky a blokační čidla, která zaručí, že 
se brána nedá do pohybu, pokud se v pohybové zóně 
nachází nějaká překážka. Dálkové ovládání vám 
nabídne možnost ovládání vjezdových bran z pohodlí 
vašeho automobilu. Pro naše odborníky není žádným 
problémem ani sdružení kontroly vjezdové brány a 
garážových vrat do jednoho ovladače. Takto vyba-
veni se určitě dostanete do pohodlí vašeho domova 
efektivněji, než kapela bořící kdysi mocným troube-
ním hradby Jericha...
Díky zimním slevám nyní pořídíte vjezdové brány 
od firmy ALUROL ve velmi výhodných cenových 
relacích.

ALUROL spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 
549 41 Nové Město nad Metují, 

tel. 491 470 456, internet: www.alurol.com

ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA...
CO SI MYSLÍ O „VJEZDOVÝCH BRANÁCH“

                                TICHÁ 
                                VZPOMÍNKA
   
   
  Dne 16.března 2008 uplyne jeden smutný rok, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, 
prababička, paní Jaruška Koubková z Náchoda.
      Věnujte jí s námi tichou vzpomínku    
                     rodina        

TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI... I.
   Když ruský generál Alexandr Vasiljevič Suvorov někdy 
v 18. století pronášel svoje legendární slova o „těžkosti na 
cvičišti a lehkosti na bojišti“, nevěděl nic o hustotě silnič-
ního provozu v Náchodě v době páteční dopravní špičky. 

Ulice se mění v bitevní pole, na kterém hrozí újmy na zdraví i ztráty na majetku - a to u všech 
jednotek: Motoristů, chodců, cyklistů i potencionálních jezdců na zvířatech. Rozhodující vliv v 
tomto „střetnutí“ mají muži a ženy za volanty automobilů. Jakými jsou řidiči? Záleží i na tréninku, 
záleží na autoškole.
   „V Autoškole Náchod s.r.o. dáváme vždy důraz na co nejlepší přípravu ještě před tím, než poprvé 
vyjedeme do ostrého provozu, říká Jiří Volhejn, který má s výcvikem řidičů všech skupin a podsku-
pin bohaté zkušenosti. A důraz na co nejlepší přípravu znamená, že kromě teoretické výuky čekají 
frekventanty kurzů i jízdy na autotrenažérech. V Autoškole Náchod s.r.o. jsou k dispozici dva autot-

renažéry a jeden nový trenažér pro motocykl. 
Odkažme povídání o mototrenažéru do příští-
ho vydání ECHA a věnujme se nyní trenažéru, 
chcete-li simulátoru, pro jízdu automobilem. 
  Již letmý pohled na palubní desku prozradí, 
že se projedete vozem Škoda Felicia. Všech-
ny kontrolky na palubní desce jsou funkční, 
nechybí bezpečnostní pásy, zpětná zrcátka. 
Nastartujete „vůz“ a panoramatický LCD 
monitor vás pozve na projížďku otevřenou kra-
jinou, městem, klidnou čtvrtí rodinných dom-
ků. Chyby, které řidič udělá, systém okamžitě 
hlásí: Špatné řešení dopravní situace, nezapnutí 
světel do mlhy, překročení rychlosti atd.. „Sys-
tém tohoto trenažéru vám dokonce přichystá i 
různé pasti a chytáky, jakými jsou kupříkladu 
pes, který vběhne do vozovky či přehřátí chla-
dicí kapaliny“, doplňuje pan Volhejn. Jak již 
bylo řečeno, v prostorách autoškoly v Mlýn-
ské ulici v Náchodě jsou dva autotrenažéry. Na 
jednom z nich lze, díky monitorům, které má 
řidič za zády, simulovat i pohled do klasických 
zpětných zrcátek. Trenažéry umožňují simu-
laci práce s klasickou manuální převodovkou, 
ale jak prozradil pan Volhejn, do budoucna se 
chystají takové úpravy, aby o své nepřišli ani 
kurzisté, kteří si do budoucna chtějí opatřit vůz 
s automatickou převodovkou. (příště: motocy-
klový trenažér HONDA).                                            

připravil+foto Mirek Brát - pi
další informace:
AUTOŠKOLA NÁCHOD s.r.o., www.auto-
skolanachod.cz, tel. 491 547 547, 775 995 
995, info@autoskolanachod.cz

   V neděli 17. února 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Pro-
vodov - Šonov oslavili spolu s Kulturní komisí a místostarostou obce 
svoji zlatou svatbu manželé Kulkovi ze Šonova     

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

ČSN EN ISO 9001:2001

 DĚLNÍKY DO VÝROBY A MONTÁŽE 
PLASTOVÝCH OKEN

 DĚLNÍKY NA STAVEBNÍ A DOKONČOVACÍ 
PRÁCE (možno i externí spolupráce)

místo: Malé Svatoňovice
POŽADUJEME:

 minimálně vyučen - strojírenská, stavební profese výhodou  
 časová fl exibilita

NABÍZÍME:
 po zapracování zajímavé fi nanční ohodnocení  

 příspěvek na stravování

NÁSTUP PO DOHODĚ IHNED
TEL.: 608 113 888, e-mail: prosa@proplast.biz  

Přijmeme



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

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

PEDANT
Celoživotní vzdělávání dospělých

* PROFESNÍ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK při SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA, 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
 nehtová modeláž  profi make up

 akvanails  3D efekt
 UV gely .....a další odborné techniky

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDĚLÁVÁNÍ
vč. materiálu v daných oborech

Možnost uplatnění dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové Město n.Metují                 

                                                   

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, 

DOMKY
na pozemní digitální vysílání 

profi digitální sestavy pro terestrální a 
satelitní příjem do STA (technologie 
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), pro-
jekty, rekonstrukce stávajících systémů, 
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
Českých Bratří 89       491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz         
provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní  kanceláři  REKA, náměstí 

T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod - nový objekt s restaurací a v patrech 13 bytů ................................................ 14.950.000,-Kč
Náchod - stánek s občerstvením u Kaufl andu vč.zaříz ...................................................... 395.000,-Kč
Náchod - druž.byt 1+3, 77 m2 v 1.NP, udržovaný, ihned volný ........................................ 995.000,-Kč
Horní Radechová - byt 2+kk v os.vl.,62 m2, 2NP, akumul .............................................. 560.000,-Kč
Kleny Provodov - restaurace vč.areálu 3343 m2 u Rozkoše .......................................... 4.750.000,-Kč
Trutnov - penzion Nigt club v provozu, poz. 9000 m2 .................................................. 5.970.000,-Kč
Maršov n.Met. - větší dům /bývalá škola/, 651 m2, příroda ............................................. 890.000,-Kč
Božanov u Br. - RD s 3 byty 1+2, 2 stodoly, ÚT a poz.2417m2 .................................... 1.750.000,-Kč
Trutnov Volanov -  RD /i 2gener./ pro náročné, poz.5309 m2 ....................................... 7.790.000,-Kč
Trutnov Poříčí - RD 1+3 a 1+2, 2garáž, ÚT dálk.,poz.2263¨m2 ................................... 2.215.000,-Kč
Česká Metuje - pěkný RD 1+4, řadový s garáží a poz.240 m2 ...................................... 1.390.000,-Kč
Lipí u Náchoda - rekr. chata u lesa, podskl.,1+1,230V, voda donáškou .......................... 357.000,-Kč
Červený Kostelec - řadový RD, 2x 2+kk, ply u domu, poz.271 m2 .............................. 1.180.000,-Kč
Hořičky-Chlístov - 2generační vila, 2x 4+kk, ÚT,garáž, poz.726 m2 ........................... 2.120.000,-Kč
Nový Hrádek - menší penzion 4 pokoje /16 lůžek/ vč. vybavení .................................. 1.950.000,-Kč
Zbečník - bývalá sodovkárna, s poz. 3 547 m2, + vilka s 2 byty .................................... 6.330.000,-Kč
Náchod - dr. byt 3+1, 78 m2, 7. patro, výtah, balkon, část. vybav .................................... 995.000,-Kč
Šonov u Broumova - pěkný dr. byt 3+1, zděný, 75 m2, el.kotel, balkon .......................... 420.000, Kč
Chvalkovice - větší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav ........................ 1.750.000,-Kč
Zlíč u Č.Skalice - bytový dům se 3 byty, poz.1169 m2, nutné opravy ........................... 1.220.000,-Kč
Špindl. Mlýn - perf. penzion, super místo, + exkluz. stav. poz. 11 000 m2 ......................... cena v RK
Studnice u NA - pěkný RD 4+kk, zasíťováno, el. topení +krb, garáž ........................... 2.790.000,-Kč
Koldín u Chocně - větší dům s bytem a nebyt. prost., poz.470 m2, sítě ........................... 495.000,-Kč

Květinářky z Nového Města
   Pěkná třída, milé tváře a nádherné květiny kolem sebe, to vše můžete vidět u nás - na 
naší škole. Ptáte-li se kde, pak tedy na Střední škole v Novém Městě nad Metují na Husově 
náměstí.
   Většina rodičů, jejichž děti právě končí základní školu, ví, co je to touto dobou za nervy. 
Kam dál? Co bude jejich potomek dělat popřípadě studovat? Natož, když syn či dcera nemá 
právě samé jedničky, nebo jejich chování neodpovídá na vysvědčení známce výborná.
   V našem kraji máte možnost zapsat dítě do školy se speciálním zaměřením pro děti s poru-
chami učení a chování. Na škole je široká nabídka různých oborů a jeden z nejmladších bych 
vám ráda představila. Květinářské a aranžérské práce je učební obor pro chlapce i děvčata. 
Studenti chodí jeden týden do školy a druhý týden na odborný výcvik. Ve třídě je nejvíce 14 

žáků a na odborném výcviku jsou studenti ve skupinách, nejvíce však po 8 dětech. Odborní 
učitelé se tak mohou více a individuálně věnovat každému zvlášť. Kromě klasické mate-
matiky či českého jazyka se zde vyučuje například botanika, zahradnická výroba, estetika, 
kreslení, vazačství a květinářství. Na odborném výcviku si žáci mohou zkusit vše v praxi. Od 
počátku historie vazačství květin až po vazbu dnešní moderní doby. Každý, kdo má jen trochu 
rád přírodu a květiny, si zde přijde na své. Na praxi pak studenti mohou vyjíždět i do jiných 
zařízení, která škola nabízí - např. do ZOO ve Dvoře Králové. Jezdíme také na odborné exkur-
ze a každý si tak může lépe ujasnit, čemu se bude chtít později věnovat. Zda spíše vypomáhat 
v zahradnictví, či pracovat v květinářství, nebo zajišťovat jiné odborné služby.
    Milí rodiče, sami víte, jak těžké je pro dítě rozhodnout se v tak závažné otázce, kterou volba 
školy je. A tady leží zodpovědnost právě na vás nejbližších. Společně najít tu správnou cestu, 
po které půjde v budoucnu vaše dítě už samo. Srdečně vás tedy zveme na návštěvu naší školy 
a kdykoli po telefonické domluvě vám ochotně u nás vše ukážeme.

                                               uč.H.Bartošová      

  Předmětem spolupráce je prohlu-
bování vzájemných kontaktů, včetně 
výměny informací, dále pak rozvíjení v 
oblasti kultury, školství, sportu a turis-
tiky. Dalšími body dohody je spoluprá-
ce v oblasti sociální, vzájemné podpory 

v případě krizových situací a 
výměna informací v oblasti 
územní samosprávy. Nechybí 
zde ani investiční přeshraniční 
spolupráce, včetně realizace 
společných projektů. Infor-
mační centra na obou stranách 
budou koordinovat vzájemnou 
spolupráci.
   Součástí podepsání spolu-
práce mezi oběma městy, byla 
i prohlídka lázní, které jsou 
proslulé nejen svými léčivými 
vodami, ale i krásnou prome-
nádou po obou březích Dušnic-
ké Bystřice a mnoha dalšími 
turistickými zajímavostmi. Na 
snímku jsou starostové obou 
partnerských měst zachyceni 
u orientační tabule lázní (v 
popředí je Jerzy Terlecki).
   Zároveň bylo také dohodnu-
to, že polská delegace z part-
nerského města navštíví Čes-

kou Skalici 25. dubna 2008.
  Za zmínku stojí i skutečnost, že čes-
koskalická radnice již dříve navázala 
spolupráci s polským městem Bardo a 
Ruschlikonem ve Švýcarsku.     

     Text a foto  Ivan Vávra             

   Další, v pořadí již třetí dohodu o vzá-
jemném partnerství, uzavřelo v pátek 
29. února 2008 město Česká Skalice a 
polské lázeňské město Polanica - Zdrój.
  Podepsání dohody se uskutečnilo v 
Polanici - Zdrój, na místní radnici. 
Město Česká Skalice bylo zastoupeno 
starostou Tomášem Hubkou, burmistrz 
Jerzy Terlecki zastupoval Miasto i Gmi-
nu Polanica - Zdrój.
  Slavnostního aktu se na obou stranách 
zúčastnili i zástupci obou měst, za Čes-
kou Skalici byl přítomen místostarosta 
Ing. Josef Daňsa, společně s dalšími 
členy samosprávy.

Dohoda

o spolupráci měst ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří  renovace van 
 textilní rolety  těsnění  vestavěné skříně na míru 

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

DříveDříve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE



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

PLASTOVÝCH OKEN
                   žaluzie * rolety * parapety

PRODEJ A MONTÁŽ

AKČNÍ NABÍDKA: 
PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!

AKCE pro penzisty 

AKCE pro penzisty 

SLEVA 10%

SLEVA 10%

Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA 
při objednávce nad 10.000,-Kč

Sleva pro všechny: 
– 30%

 na vnitřní 
plastové parapety až do 

odvolání.

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

Kontrola a plnění 

klimatizace do konce dubna 

se slevou 20%

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým  nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných 

sypkých 

materiálů.

TEL.:

602 145 222 
 

STŘECHY
provedeme práce:

* pokrývačské * klempířské 
* malby a nátěry * zednické 
* tesařské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

Nabízíme 

stravování 

pro střední a 

malé fi rmy a 

provozovny
- rozvoz nad 5 jídel ZDARMA

tel. 728 386 034  
   

NOVÉ MODELYNOVÉ MODELY
kellyskellys
ZA ZA 
NEUVĚŘITELNÉ NEUVĚŘITELNÉ 
CENYCENY

PŮJČKY PŮJČKY 
BEZ NAVÝŠENÍBEZ NAVÝŠENÍ

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

CITROËN HAPPY DAYS - 10. - 23. 3 2008

VODA A PŘÍRODA PATŘÍ K ŽIVOTU
Voda, příroda a lidé patří k sobě. Voda a příroda patří k 
životu. Důkaz o tom svojí prací podává pan Karel Falta 
z Nového Města nad Metují (společnost FALKAR) , 
kameraman - specialista, který byl tak laskav, že přijal 
pozvání k rozhovoru pro noviny ECHO.

 S jakou technikou pracuje kameraman - specia-
lista?
Jedná se o moderní technické vybavení, mezi kterým 
nechybí například kamery SONY 3CCD proti , SONY 
proti HD rozlišení, SONY D8 Mega pixel se speciálním 
nočním viděním, k těmto kamerám jsou různá speci-
fi cká udělátka, záleží, co se momentálně točí, kde nebo 
kdy, jestli na pólu nebo na poušti, ve vzduchu nebo ve 
vodě, v noci nebo ve dne....Zároveň mám k dispozici i 
adekvátní fotografi ckou, studiovou a střihovou techni-
ku.

 Váš největší fi lmařský zážitek?
No, zážitků mám hodně, fi lmování 30-ti kg kaprů ve 
Francii, 2 m sumců v Itálii, ztráta kamery ve vlnách na 
kutru při lovu mečounů, plachetníků a žraloků u břehů 
Afriky, fi lmování v noci z  nafukovacího člunu, fi lmo-
vání v USA, EU, Izraeli, Africe a vůbec při fi lmování 
v přírodě.

 Je o vás známo, že produkujete originální DVD 
s cestovatelskou tématikou - a to nejen z ciziny, ale 
i z tuzemska...
Máte pravdu. Nejvíce si cením, jako novoměstský 
občan, že po vyhraném výběrovém řízení jsem mohl za 
fi nanční spoluúčasti zdrojů z EU a Královéhradeckého 
kraje nafi lmovat a skoro po roce i zhotovit DVD „Za 
historií do Nového Města nad Metují“ nabyté starými 

fotkami jak z Nového Města nad Metují a Krčína, tak z blízkého okolí. Ta DVD by měla být k 
dostání v Novoměstském I-čku (nebo v muzeu) a pokud už nejsou, rád zhotovím II. vydání. Vše 
ale záleží na paní starostce a radních. Moje cenová nabídka už leží na jejich stole. Dalším atrak-

tivním „dívídíčkem“ je lov kapitálních 
ryb nejen v ČR a EU“ - 1. DÍL SERI-
ÁLU. Ve videozáznamech jsou použity 
unikátní autentické záběry, které nebyly 
dosud nikde publikované. V první čás-
ti jsou video záběry až 30 kg kaprů z 
Francie, zdolávání, vážení, pouštění. V 
druhé části je předveden zajímavý lov 
ryb na mušku mistrem světa a mistrem 
ČR, Pavlem Macháněm a mistry ČR z východočeského regionu. I v této části jsou použity unikátní 
video záběry. Třetím tématem může být DVD - „Boj o vlakové nádraží“ -připomenutí 61. výročí 
osvobození a povstání českého lidu v regionu Jestřábí hory v r. 1945. A kvarteto tipů doplňuje DVD 
z Izraele...

 Prý fotografujete a natáčíte i z letadla?
Ano, snímkování a natáčení provádím z několika typů letadel, včetně helikoptéry. Tato služba je 
prováděná většinou speciálně pro společnosti, fi rmy, realitní kanceláře apod., ale mohou ji využít i 
zákazníci, kteří chtějí získat pohled na svůj domov z ptačí perspektivy.

 Vaše plány do budoucna?
Plánů a rozdělaných projektů mám několik, z důvodů kopírování projektů od konkurence bych je 
nerad zveřejňoval. Jediné, co mohu prozradit je, že pracuji na projektu, který by oslovil občany z 
celé EU. Mám také před dokončením několik DVD - Londýn, Tunis, Kanárské ostrovy, USA, Čína 
a další. Firmy mohou využít vkládání logotypů a dalších reklamních prvků do fi lmových projektů. 
Záleží hodně i na dostatku fi nancí, na grantech i ochotě sponzorů pomoci. Moje plány se týkají i 
dokumentace fotomodelingu a mohu zhotovit i video-foto prezentace modelek starších 15 let. Uplat-
nění v podobném projektu najdou i členky mysliveckých a rybářských sdružení.

 Angažujete se také v ochraně přírody?
V roce 1998 jsem založil „Sdružení pro ochranu vod a ozdravění přírody“. Toto sdružení je registro-
vané u MV jako nevýdělečné a závislé na dotacích, grantech a sponzorování. Dle stanov se zabývá 
ochranou vod a přírody dle regulí EU a nejen v ČR, ale v celé EU. Hlavně však v okolí řek Metuje, 
Úpy, Labe, Orlice, údolní retenční přehrady Rozkoš, v Orlických horách a Krkonoších.

 Kde vás mohou čtenáři kontaktovat, objednat fi lmy ?
Objednávky fi lmů na DVD dobírkou : Internet: oddíl Nabídka fi lmů. Poštou : P.O.Box č. 29, pošta 
Nové Město nad Metují, 549 01. Pozor, musíte v obou případech uvést v objednávce svou plnou 
adresu, jinak vám zásilka nedojde ! www.falkar.com                                     připravil Mirek Brát- pi

Město Náchod prodá obálkovou metodou:
Pražská 683 - volný byt, číslo 683/1, 1+1, o výměře 41,80 m2 

vyvolávací cena 420.000,-Kč.

Prohlídka bytu je možná ve dnech 20.3. a 27.3.2008 vždy v 9:00 hod.
Výběrové řízení - byt 683/1 - neotvírat doručit na MěÚ Náchod, 

odbor správy majetku a fi nancování.
Uzávěrka přihlášek 28.3.2008 ve 13:00 
informace na tel. 491 405 233, 491 405 237

Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.  



Zahradnictví Petránek 
nabízí

 prořezání a kácení ovocných stromů
 výsadba ovocných a okrasných stromků
 terénní úpravy zahrad
 stříhání živých plotů

   a další zahradnické a terénní práce

Telefon: 724 173 560, 
mail: jiripetranek@tiscali.cz, www.zahrady.unas.cz

 nabízíme 9 druhů piv: 
např. broumovský Opat, náchodský Primátor, Budvar, Plzeň, irský Guiness, Gambrinus...

 hotová jídla - i o víkendech
 o Velikonočních hodech otevřeno též v sobotu, neděli, pondělí od 12 do 24 hodin

běžná otevírací doba:
po-pá: 10 - 23 hodin
so-ne: 12 - 24 hodin

 Nabízíme také ubytování v dobře vybavených 1-4 lůžkových pokojích

kontakt: MG SLAVIE, ul.B.Němcové, Náchod, tel. +420 491 814 449, 
www.hotel-mgslavie.cz

Technické služby Náchod s.r.o., 
Bílkova 196, Náchod přijmou 

VEDOUCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ

Požadavky: 
SPŠ stavební  (osvědčení o autori-
zaci v oboru pozemní stavby vítáno)

 řidičský průkaz „B“  znalost prá-
ce na PC  jednosměnný provoz

 na dobu neurčitou se zkušební 
dobou 3 měsíce.

 nástup od 1.5.2008 (možno i dříve)

VEČER PRO
   Po úspěšných ročnících se tentokrát v 
Jaroměři uskuteční akce Večer pro dob-
rou věc, která se koná v pořadí jako osmý 
ročník. Jedná se o společensko-kulturní 
akci, kde vystoupí řada známých herců, 
zpěváků, bavičů a umělců na podporu 
dětí i dospělých.
  Večer pro dobrou věc se uskuteční 
28.března 2008 od 19.00 hodin v divadle 
v Jaroměři.
   Hlavním pořadatel akce je David 
Novotný. Produkčně akci zajistí Petra 
Jansová z Police nad Metují. Akce se 
koná za podpory města Jaroměře a Měst-
ského kulturního střediska.
 Záštitu nad touto akcí převzal například 
krajský zastupitel a lídr ČSSD do zastu-
pitelstva kraje Bc. Lubomír Franc. a kan-
didáti za ČSSD do Senátu JUDr. Miro-

Zlatý pohár 
PIVEX 

  První březnové pondělí převzal v 
předvečer zahájení Mezinárodních 
potravinářských veletrhů SALIMA 
2008 obchodní sládek náchodského 
pivovaru pan Pavel Kořínek v pro-
storách Kongresového centra hotelu 
Voroněž v Brně při slavnostním vyhlá-
šení v rámci Galavečeru pivovarníků a 
sladovníků titul Zlatý pohár PIVEX v  
kategorii nealkoholická piva za Primá-
tor Nealko.
  16. ročníku odborné degustační sou-
těže piv Zlatý pohár PIVEX - PIVO 
2008 se účastnilo 21 pivovarů ČR s 
celkovým počtem 51 značek piv. Sou-
těž piv probíhala nově ve třech katego-

do Náchoda
riích - světlé výčepní pivo (20 značek), 
světlé ležáky (22 značek) a nealko 
piva (9 značek). Soutěž je uznávána 
pivovarskými odborníky za jedno z 
nejprestižnějších a nejvýznamnějších 
degustačních hodnocení piva v České 
republice.
   Úspěch v tak známé degustační sou-
těži je potvrzením dlouholeté kvality 
pivní značky a vyvolává mezi ostatní-
mi pivovary respekt.
V současnosti, kdy díky zvýšené spo-
třebě nealkoholického piva (v roce 
2007 jej bylo vyrobeno 497 tisíc hek-
tolitrů, což znamená meziroční nárůst 
o 51,5%), roste i počet vyráběných 
značek (před deseti lety jich bylo 9, 
nyní již 23), se jedná o úspěch o to 
významnější a vytváří předpoklady 
dalšího posílení prodeje náchodského 
nealkoholického piva. Nealko piva se 
zde v roce 2007 prodalo 20 654 hl, což 
znamenalo 15,5% z celkového výstavu 
pivovaru a pivo je dodáváno i na Sloven-
sko.                                              FM

slav Antl a MUDr. Vladimír Dryml.
  Výtěžek bude věnován Stacionáři Nona 
v Novém Městě nad Metují a Základní 
škole speciální v Jaroměři. Děti ze soci-
álních zařízení budou také přítomny na 
této akci a podle slov ředitelek se již vel-
mi těší.
  Na tento večer zavítá Marcela Březi-
nová, Magda Malá, Hanka Křížková, 
Leona Černá, Ester Janečková, Michaela 
Dolinová, mažoretky Scarlet Jaroměř, 
Gábina Goldová, Martin France, Agáta 
Hanychová, Lucinka Březovská, Micha-
ela Kuklová, Michal Holan, Martin Šev-
čík, Dominika Kadlečková, Lucie Hadašo-
vá, Lilian Sarah Fischerová a další.
 Vstupenky můžete zakoupit v CIS, Hana 
Nováčková, náměstí ČSA 39, Jaroměř, 
tel.724291183 a Turistické informační 
centrum Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 
Jaroměř, tel. 491 847 220. 491 812 400.

DOBROU VĚC

SKLADNÍK

požadavky
 výuční list nebo SŠ vzdělání 

 dobrý zdravotní stav

 bezúhonnost, pracovitost

 praxe ve výrobním podniku výhodou

 průkaz řidiče VZV vítán

nabízíme
 zaměstnání v mladém kolektivu

 adekvátní platové ohodnocení

Zájemci se mohou hlásit v Personálním 

oddělení- tel 494 943 012

AMETEK elektromotory s.r.o.

vypisuje výběrové řízení na 

pozici

AMETEK elektromotory s.r.o.

vypisuje výběrové řízení na 

pozici

PLÁNOVAČ  VÝROBY

požadavky
 SŠ vzdělání 

 velmi dobrá znalost práce s PC

 schopnost komunikace a samostatného řešení problémů

 praxe v oboru ve výrobním podniku výhodou

 znalost AJ na komunikativní úrovni nutná, vítána

  znalost IJ

nabízíme

 stabilní, dlouhodobé zaměstnání

 adekvátní platové ohodnocení

Zájemci se mohou hlásit v Personálním 

oddělení- tel 494 943 012

MG SLAVIE
Hotel Restaurant v Náchodě

se těší na Vaši návštěvu



* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ  * SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ ** SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ  * SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ *

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319

Výkup i z pozůstalosti, z půdy, i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepůjčí?

Zavolejte: 777 120 127 Nové Město a okolí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

www.profireal.cz

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* Důchodcům do 70 let bez ručitele

* Zaměstnancům, podnikatelům i ženám na MD
* Od 6000 Kč pro každého        

Volejte: 739 559 743 
Pro Hronov a okolí.   
 www.profireal.cz

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

ÚVĚRY, PŮJČKY
nebankovní sektor

již od 10.000
pro zaměstnané, důchodce, 

ženy na MD

BEZ POPLATKŮ
tel: 724 901 627

Půjčujeme 

10 tisíc - 1 milion
řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

Firma Jan Kočnar silniční 
práce Náchod přijme

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
s ř.p. C + E nebo C a s platným 

profesním průkazem

TEL.: 604 203 001      

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Neplaťte víc 
než 
musíte!

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

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ,
výroba nábytku, dveří, 

opravy a renovace.

Restaurátorské práce, 

petrifi kace proti červotoči.

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

BYTY

* Prodáme byt 3+1,OV, v Olivětíně u 
Broumova. Cena: 570.000,-Kč. Tel.:602 
204 002-IDEAL REALITY
* Koupím byt 2+1, popř. 3+1 v Novém 
Městě n./Met. a okolí. Tel.:724 869 259.
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Nácho-
dě, sídliště SUN, IV. patro, zděné jádro, 
pěkný stav, nájem 5000,-Kč + inkaso, vrat-
ná kauce, tel. 608 942 065
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Plho-
vě, po rekonstr., část. zař., volný ihned. 
TEL.:604 763 193
* Pronajmu podkrovní byt 2+1 v Nácho-
dě. Nájem 3.800 + inkaso. Tel.603 440 969 
(8-15 hod)
* Pronajmu 1+1 v NA - Plhov, tel. 737 
411 933
* Pronajmu zařízený byt 3+1 v Náchodě, ul. 
Běloveská. Volný ihned. Při dlouhodobém pro-
nájmu možno vyklidit. Telefon 774 212 781
* Pronajmu byt 1+1, v centru Náchoda, 
cca 55 m2, nájem 4000,-Kč + služby. Kauce 
12000,-Kč. Tel. 604 774 115
* Pronajmu dlouhodobě pro 1 osobu 
družstevní byt 1+1 s balkonem v Nácho-
dě - Starém Městě. Nájem 2000,-Kč inkaso 
3000,-Kč, s ročním vyúčtováním. Vratná 
kauce 10 000,-Kč. Tel. 605 715 395
* Prodám velký byt 2+1, 70 m2, cihla, OV, 
blízko centra, po rekonstrukci, lodžie, par-
kování u domu, tel. 775 681 848, zn. nejvý-
hodnější nabídka
* Pronajmu větší byt 2+1 - 60 m2, cihlový, 
nedaleko centra Náchoda, zařízený, nájem 
4500,-Kč + inkaso cca 2000,-Kč, vratná 
kauce 15 000,-Kč. tel. 776 554 431
* Prodám byt 1+kk v osobním vlastnic-
tví v Novém Městě nad Metují. Cena: 699 
000,- Kč. Tel. 777 602 884
* Mladá rodina s dětmi hledá pronájem 
bytu 2+1 a větší v Náchodě a okolí. Prosím 
nabídněte na tel. 720 559 525, 723 976 567
* Pronajmu byt 3+1 na pěší zóně v Nácho-
dě - od července 2008. Kauce ve výši 20 
000,-Kč, kontakt 732 932 158 po 19 hod.
* Matka s dcerou hledají podnájem 2+1 
- větší 1+1 v Náchodě, Nové Městě n.M. a 
okolí, možný i odkup. Tel. 731 719 308
* Pronajmu byt ve středu města Nácho-
da - 3+kk, koupelna, balkon, dálkové tope-
ní, 80 m2, Tel. 583 21 15 10
* Pronájem  bytu  2+1 v centru Náchoda. 
Volejte 603 814 115
* Pronajmu dlouhodobě byt - 1 místnost 
32 m2, včetně koupelny a kk v Náchodě 
poblíž centra. Nájemné 5500,-Kč vč.inkasa. 
TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt v 
cihelném domě. Kompletně zrekonstruo-
vaný v Náchodě, Hus. náměstí, 2+1, velká 
hala, komora, balkon, příslušenství. cena 
dohodou. Kauce nutná. Písemné nabídky 
na adresu redakce.ZN.:Husovo nám.2+1
* Pronajmu 1+1 v Náchodě Bělovsi, 
nájemné cca 4800 včetně energií, kauce 
10.000 Kč. Tel. 607 961 457
* Pronajmu suterénní byt 2+1 v RD v 
Novém M.n.M. Od 04/2008, částečně 
zařízený s vlastním vchodem. Vhodné pro 
mladé, bezdětné. Cena dle dohody. Tel. 732 
986 518.
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v 
Náchodě-Bělovsi, v blízkosti dosahu 
nákupního centra, autobus. a železnič.sta-
nice, základ. a mmateř.školy. Slunný byt 
o celk.vým.85 m2, částěč.zař. (kuchyň. 
linka vč.spotřebičů, vestavěné skříně, 
okenní žaluzie). K dispozici komora, 
půda, 2x sklep. v domě pouze 4 byt.jed-
notky - záruka dostateč.soukromí. Cena 
6000,- + inkaso. K dispozici od 03/2008. 
TEL.:608 236 973

* Pronajmu dlouhodobě novou garsonku 
s balkonem v Náchodě na Lipí, napro-
ti hospodě. Nájemné 4000,-Kč + inkaso. 
TEL.:608 90 30 70
* Dlouhodobě pronajmu byt 4+1, Náchod 
- Plhov (u Vernera), 89 m2, zděné jádro, 
vybavená kuchyň. Tel. 777 291 075
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě blízko 

centra, ihned vol-
ný. Dále byt 1+1 u 
Sněžky, volný od 
1.4. Povinná kauce 
20 tis.Kč. TEL.: 608 
86 98 85, 777 82 82 
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* Pronajmu byt 3+1 
v Náchodě na Plho-
vě, část.zař., volný 
od 1.4. Nájemné 
5000,- + inkaso + 
kauce. TEL.: 608 
383 154

* Prodám nadstandardní DB 3+1 celk. 
plocha 77 m2 v Náchodě, po komplet. 
rekonstrukci, zděné jádro, nové podla-
hy, nová kuchyň, plastová okna. Cena 
1.580.000 Kč. Tel. 776 291 456
* Pronajmu byt 3+1 Plhov, 3.patro, 75 
m2, nová okna, zatepleno, kauce, nájem 
5000,-Kč + inkaso. TEL.:777 606 801
* Vyměním byt 1+1 v Polici n.M. za 1+1 v 
Náchodě, příp. prodám a koupím. TEL.:731 
897 605
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchodě na 
Běloveské. TEL.:737 832 174
* Koupím byt v OV 3+1 ,3+KK popř. 
2+1, v Novém M.n.Metují nebo v Náchodě. 
Cena do 1,1mil tel: 775 336 849

NEMOVITOSTI

* Prodáme pozemek (1.200m2) pro výst.
RD v Sendraži u N.Města n/Met.Cena: 
220,-Kč/m2. Tel. č. 602 204 002 - IDEAL 
REALITY
* Prodáme RD-možno dvougeneračního 
užívání (2 vchody) s poz. 327m2 v Dob-
řanech v Orl. horách. Cena:860.000,-Kč. 
Tel.: 602 204 002- IDEAL REALITY
* Sháníme ke koupi chatu nebo pozemek 
na stavbu menšího srubu z Náchoda smě-
rem na Orl. hory, příjezd zajištěn i v zimě, 
do 600tis. Tel. 608 667 734
* Prodám stavební pozemek v Náchodě 
cca 1700 m2, inž.sítě na pozemku. TEL.: 
602 670 480  RK NEVOLAT!!
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od 
Náchoda, menší opravy nevadí. TEL.:608 
245 634
* Pronajmu řadový domek 3+1 (108 m2 
obytné plochy) + terasa se zahradou, garáž, 
sklep v Hronově na Příčnici, Volný ihned. 
Telefon 603 555 614.
* Koupím dům k rodinnému bydlení 
nebo k rekreaci na Náchodsku. Tel. 774 
311 404
* Prodám v Teplicích n.M. podsklepený 
RD 2+kk + letní místnost na půdě, nutno 
dokončit rekonstrukci, menší pozemek, 
cena 450 tis.Kč. TEL.:608 245 634
* Hledáme chalupu v okolí Police n/Met. 
nebo Teplic n/Met., cena dle stavu.Tel. 608 
883 012
* Prodám RD v Dolní Radechové na pěk-
ném místě, cena 2 mil.Kč. Prosím nevolat 
RK. TEL.:608 731 087
* Pronajmu nebytové prostory - s výlo-
hou na Komenského ulici v Náchodě, 44 
m2, od 1.4., tel. 602 866 331

* Koupím RD v Náchodě a okolí, do 
1,5mil.Kč. TEL.:774 678 899
* Pronájem rodinného domu na solární 
energii poblíž náměstí v Dobrušce. Cena: 
18 000,-Kč/měs. Tel. 774 311 404
* Pronajmu nebytové prostory v České 
Skalici na náměstí, prodejna 18 m2, chod-
ba a WC 6m2, volné od 1.5.2008. Tel. 776 
046 488
* Prodejna se skladem v Červeném Kos-
telci do pronájmu. Cena: 9 000,-Kč + služ-
by. Tel. 777 602 884
* Prodám lukrativní stavební pozemek 
o výměře 1259 m2 v Novém Městě nad 
Metují. Jedná se o rohový pozemek ulic 
Družební a Sadová. Pozemek je situován 
na krásném místě mezi rodinnými domky. 
Cena k jednání dohodou. Volejte na tel. 607 
623 106
* Prodám rovinatý zatravněný pozemek 
2500 m2 v Dobrušce, vhodný pro zřízení 
zahrady, cena 250,-/m2. Jen přímý zájemce. 
TEL.:774 891 943 (po 17.hodině)
* Pronajmeme skladové a provozní pro-
story v Hronově (bývalá Jednota) celk.
plocha 400 m2, vč.kanceláře a zázemí, 
vhodné pro skladování, prodejní sklad 
nebo provoz fi rmy. Dobrý příjezd vozidel, 
vše zrekonstruováno, k dispozici od května 
2008, venkovní prostor o vel.250 m2 před 
skladem též k dispozici. TEL.:777 152 
750
* Nabídněte ke koupi chalupu, menší 
penzion do 2mil., okr. NA,RK,UO, nejl.
předhůří Orl. hor.  Tel.: 607 939 657

PRODEJ

* Prodám starší zimní zahradu - rozmě-
ry 2,2 x 4 m, levně, tel. 737 16 99 87
* Prodám selata - cca 20 - 30 kg, 60 Kč/
kg a vepřové půlky, cca 70 kg, cena 45 Kč/
kg (krmeno beze směsi) tel. 607 950 500 
(volat po 21 hod.)

* Prodám trampolínu. Cena dohodou. 
Tel. 491 428 422
* Prodám doma vykrmené prase. Váha 
cca 120 kg. Tel. 494 665 327, 739 028 159
* Prodám rozkládací pohovku IKEA 
- „dvousedák“, nová, pouze smontovaná, 
původní cena 3290,-Kč nyní 1990,-Kč, tel. 
775 444 828
* Prodám vykrmené vepře o váze cca 120 
kg. Cena dohodou. Tel. 491 424 754, 723 
017 171
* Prodám sněžnou frézu TORO 828 LE 
- NOVÁ, běžná cena - nákup 62900,-Kč 
NYNÍ 39000,- Kč, ruční + el.startování, 
pojezd. TEL.: 602 145 222
* Prodám regály a pulty pro obchod. 
TEL.: 776 146 173

KOUPĚ

* Koupím panelákové vnitřní dveře - 
barva béžová, levé, 2/3 prosklen., telefon 
605 85 12 68 (jen SMS)
* Koupím staré litinové zábradlí, kované 
ploty. Tel. 776 139 418
* Koupím betlém dřevěný, loutky a 
jakoukoli kvalitní starožitnost. Férové 
jednání. TEL.:773 207 158
* Dám odměnu až 5000,-Kč za sehnání 
vysokozdvižného vozíku DESTA v jakém-
koliv techn. stavu nebo na náhr.díly. TEL.: 
777 154 614
* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohledů, případně vykoupím. 
Kupuji řády, odznaky a vyznamenání. 
Tel. 491 428 728, 602 735 593

* Koupím staré reklamní cedule, sta-
ré přilby, uniformy a jakýkoliv vojenský 
materiál. Tel. 776 139 418
* Koupím půdní dlažbu, pískovcovou 
dlažbu, napaječky žulové i mramorové, 
staré ploty a brány kované. TEL.: 773 207 
158
* Koupím POHODLNOU sedací soupra-
vu - menších rozměrů, zachovalou. Nabíd-
něte levně na tel.606 614 832

RŮZNÉ

* Provádím zednické práce. TEL.:776 
146 173
* Hledám spolujezdce na jízdu do Hrad-
ce Králové do práce. Osobním autem, 
odjezd z Nového Města nad Metují. Jen v 
pracovním týdnu. Tel. 608 811 645
* Nabízím parkovací místo v garáži pro 
motorku. Náchod - Plhov. TEL.:774 678 
899
* Hledáme spolupracovníky: ženy i muže 
na prodej knih - výdělek 12 - 25 000,-Kč, 
podmínka vlastní ŽL + auto. Tel. 777 803 
359
* Nabízím vedení účetnictví. Zároveň 
nabízím možnost vytvoření webových pre-
zentací. Tel. 732 973 376 (večer), nybo@
seznam.cz
* Nabízíme zajímavý přivýdělek k Vaší 
nezajímavé výplatě!! Proč nezkusit to, co 
funguje!! Kontakt tel.774 089 785
* Nabízíme volné kapacity na servis počí-
tačů a správu počítačových sítí v okrese 
Náchod. Nabízíme kvalitu, rychlost a spo-
lehlivost, vše prověřeno 16-ti letou praxí. 
sluzbyvt@email.cz, tel.: 777 040 467
* Vyklidím Vaši půdu a za staré věci 
dobře zaplatím. Tel. 776 139 418, 777 005 
139

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Přivýdělek po celý rok 4-15.000,-Kč, po 
dohodě lze pracovat i na HČ. TEL.:603 731 
609, www.novaprace.com

AUTO - MOTO

* Prodám 4 ks letní PNEU + disk 13“ 
OPEL. Cena 1500 za vše. Tel. 603 252 640    
* Prodám Škoda 120 M, se závěsným 
zařízením, 5-ti rychlostní - pojízdná, cena 
dohodou. Tel. 608 519 692 - ráno a večer
* Prodám Škoda 130L, r.v. 1987, garáž., 
zachovalá, taž. zař., stř. okno, cena doho-
dou, tel. 603 556 027
* Přestavby aut na LPG, splátkový pro-
dej, akontace již od 10%. Zápis do TP i na 
zahraniční vozy. www.autonaplyn.cz, Jaro-
měř, Tel. 777 96 22 05

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Prodám andulka s klecí a vybavením. 
Cena dohodou. TEL.: 491 428 422
* Daruji do dobrých rukou pejska - 
dvouletý kříženec, hodný, přítulný. Rodin-
né důvody. Tel. 775 695 163       

Pro prodej v kanceláři 
v Náchodě přijmu

DVA SPOLEHLIVÉ 
PRACOVNÍKY

Podmínka: středoškolské vzdělání 

a schopnost komunikace s lidmi.

TEL.: po - pá 777 345 132        

Přijmu

BRIGÁDNÍKA / NICI
do kiosku v Náchodě.
Vhodné i pro důchodce
NA LÉTO - od dubna
TEL.: 603 275 874    

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

My ANO a navíc bez poplatků!

776 492 646

MÁTE PRAVIDELNÝ PŘÍJEM?
CHYBÍ VÁM PENÍZE 

A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?

Možnost spolupráce

NEBANKOVNÍ 

ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance

 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Malířské 
a natěračské práce

Kontakt: 604 233 696
M.Šmehlík      



082840            zdarma: 800 100 446

DB 3+1, VELKÁ JESENICE U Č. SKALICE
Byt o CP 78 m2, po částečné rekonstrukci. 
Velmi klidné místo nedaleko přehradní 
nádrže Rozkoš.

Prodej 1 270 000 Kč

057306             zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Výstavba bytů s předáním zákazníkovi v září 
08. CP 60 m2. V klidné části města, bezbar-
iérový přístup, moderní výstavba.

Prodej 1 440 000 Kč

083245            zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, DOBRUŠKA
Byt o CP 41 m2 se nachází nedaleko centra 
města. Nová plastová okna, celý dům zateplený, 
nové vchodové dveře. Ihned k nastěhování.

Prodej 1 000 001 Kč

083695            zdarma: 800 100 446

BYT 2+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba bytů s předáním klientovi v březnu 
09. Byt částečně vybaven o CP 61 m2 + 
10 m2 sklep.

Prodej 1 623 627 Kč

083347            zdarma: 800 100 446

RD – ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST, DOLANY
Vesnický RD s přilehlými pozemky. CP 2 537 m2. 
Součástí zahrady je bazén a zahr. domek 
s krbem. K dispozici garáž, dílna a stoola.

Prodej 2 150 000 Kč

056590            zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ DŮM, CENTRUM BROUMOVA
Bytový dům se 3 nadzemními podlažími, 
částečně podsklepený, s půdním prostorem 
a třemi byty.

Prodej 3 860 000 Kč

083639             zdarma: 800 100 446

EXKLUZIVNÍ RD, NÁCHOD – BABÍ
Dvougen. vila v klidné části města s nadstand. 
vybavením. Zimní zahrada, posilovna, půda 
vhodná pro vestavbu, bazén. CP 1674 m2.

Prodej 5 490 000 Kč

081187            zdarma: 800 100 446

ROUBENÁ CHALUPA, PĚKOV
V dobrém stavu po částečné rekonstrukci. 
V krásném prostředí nedaleko Police nad 
Metují.

Prodej 750 000 Kč

038170            zdarma: 800 100 446

RD NÁCHOD – PLHOV
Zajímavý RD 4+1 nedaleko centra  města., 
v blízkosti aquacentra. K domu náleží zah-
rada s posezením o CP 200 m2.

Prodej 2 995 000 Kč

068536            zdarma: 800 100 446

NADSTANDARDNÍ RD, ČESKÁ SKALICE
Moderně řešený RD pro trvalé bydlení, 
v klidné části města. Pěkná zahrada s bazé-
nem. CP 910 m2. 

Prodej  3 290 000 Kč

047409            zdarma: 800 100 446

ZEMĚD. USEDLOST, ŠONOV U BROUMOVA
K domu o velikosti 6+1 patří 2 garáže, dílna, 
stodola. CP 16 186 m2. Vhodné pro chov 
domácích zvířat. Uprostřed krásné přírody.

Prodej 3 720 000 Kč

045860            zdarma: 800 100 446

VESNICKÝ RD, VESTEC U HOŘICEK
V klidné lokalitě 5 km od České Skalice. 
Vhodné k trvalému bydlení i k rekreaci. 
Celkový stav nemovitosti je velmi dobrý.

Prodej 1 800 000 Kč

081122             zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ. POZEMEK, JESTŘEBÍ
Pozemky pro stavbu jednoho či více RD 
nedaleko Nového Města nad Metují. Inž. 
Sítě na hranici pozemku. CP 5 203 m2.

Prodej 480Kč/m2

054352             zdarma: 800 100 446

STAV. PARCELA SE ZAHRADOU, NÁCHOD
Vhodné pro stavbu RD, nebo ke stavbě 
podnikatelského objektu. Velmi klidné místo 
Náchod - Babí. CP 2 571 m2.

Prodej 500 000 Kč

044415             zdarma: 800 100 446

NEBYTOVÉ PROSTORY V CENTRU HK
Pronájem nebytových prostorů v Chmelové 
ulici. Vhodné pro kanceláře, přip. sídlo firmy.
CP 100 m2.

Pronájem 15 000 Kč

Bucur nábytek 
Náchod 

přijme ihned

pracovníka na pozice

 skladník-řidič (skupiny C)

 pracovnici 

na pozici prodavačka
požadavek středoškolské vzdělání

Zájemci se mohou hlásit 
na tel.: 491 422 516 nebo e-mailem 

na adrese vratna@bucur-nabytek.cz

HRONOV spol. s r.o. Hostovského 184, tel.: 491 483 514
fax : 491 482 283, mobil: 602 494 408

VEŠKERÉ STAVEBNÍ, VEŠKERÉ STAVEBNÍ, 
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ, 

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCETRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
KALKULACE ZDARMA KALKULACE ZDARMA 

  
                                                                                           

NA HORY?NA HORY?
NA TENIS!NA TENIS!
Přetlaková tenisová Přetlaková tenisová 
halahala

Náchod 
- Běloves
www.tenis.redir.cz         

Farní charita Náchod hledá pracovníka do sociálního projektu 
-ženu  

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
Časově omezená pobytová sociální služba, obsahující komplex 
činností pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se ocitly v nepříz-
nivé životní situaci.

Požadavky:
Minimálně středoškolské vzdělání, bezúhonnost, samostatnost, zodpovědnost a schop-
nost týmové práce (znalost obsluhy PC, akreditovaný kurz zdravotnického pracovníka/pra-
covníka v soc. službách nebo vzdělání v sociálním, případně souvisejícím oboru výhodou)
Nabídka:
Zajímavé a tvůrčí povolání, vhodné pracovní a technické zázemí, odborný růst, mož-
nost dalšího vzdělávání a specializace

Máte-li zájem o výše uvedenou nabídku, dostavte se na informační setkaní v 1. patře 
objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod, žluto-hnědý vícepatrový dům s 
průjezdem naproti parkovišti „U Bílé Růže“. Dne 25. 3. v 10.00, s sebou přineste struk-
turovaný životopis a fotografi i. Další informace o organizaci: www.charitanachod.cz           

HOSTINEC U STUDNY
Studnice

VELIKONOČNÍ 
KŮZLEČÍ HODY

so 22.3. - po 24.3.
vždy od 11 hodin

TEL.: 739 433 396
         491 435 114   

   

Zahájí turistickou sezonu
  Rok 2008 je rokem jubilejním pro organi-
zovanou turistiku, kdy Klub českých turistů 
slaví 120 let od svého založení v roce 1888. 
Současně s tímto letopočtem i místní Odbor 
klubu českých turistů v Novém Městě nad 
Metují oslaví 115 let své existence.
   U příležitosti těchto výročí připravi-
la místní organizace KČT ve spolupráci s 
Městským muzeem ofi ciální zahájení letní 
turistické sezóny pro rok 2008 v sobotu dne 
29.března 2008 na Husově náměstí v Novém 
Městě nad Metují.
   Prezentace účastníků je průběžná od 8 do 
12 hodin ve foyer Spolkového domu (bývalá 
radnice). Každý účastník obdrží pamětní list 

s razítkem a vyznačenou připravenou trasou. 
Tento pamětní list s registračním číslem slouží 
současně jako zlevněná vstupenka do měst-
ského muzea a galerie Zázvorka za symbolic-
ké vstupné 5,- Kč. Na zámeckou věž „Másel-
nice“ s kruhovým výhledem je po předložení 
účastnického listu vstup ZDARMA.
   Trasa pro pěší je vedena po nově vybu-
dovaném a vyznačeném místním okruhu, 
který nabízí místa se zajímavými výhledy 
na Nové Město nad Metují. Navštívíte nově 
vybudovanou „Dvořáčkovu vyhlídku“ nad 
„Táborem“ a dál Vás vlastní značení zave-
de přes „Žďárský kopec“ do Klopotovského 
údolí, kde jsou městské obůrky s divokými 

prasaty, jeleny, bažanty a další drobnou zvě-
ří (doporučujeme přibalit do batohu divo-
čákům něco na zub - jablka, ořechy, tvrdý 
chléb atd.). Odtud pak už po žluté tur.značce 
zpět na Husovo náměstí.
   Cyklotrasy povedou okolím Nového Měs-
ta nad Metují o délkách 20 - 40 km, opět 
s průběžným odjezdem mezi 8.00 - 12.00 
hod. Na tyto okruhy bude u prezence kro-
mě účastnického listu k dispozici orientační 
mapka. ČT

      Případné informace na tel. č. 776 847 822 
nebo na e-mailu: turisti@wo.cz

Na Vaši účast se těší pořadatelé                  

Náchodští loutkáři v zapomnění
   Tak nějak každým rokem doufám, že si u příležitosti udílení kul-
turních cen města Náchoda někdo vzpomene na loutkáře v  Náchodě. 
Vím, že je to nemožné, přesto však doufám. Nárok by na to loutkáři 
jistě měli. Vždyť loutková scéna Dětem pro radost, působí v Náchodě 
již bezmála 60 let. Mnozí z aktivních členů jsou věrni své mateřské 
scéně přes 40 let a jistě by si něco málo morálního uznání za svou prá-
ci, jejíž výsledkem je loutkové představení, zasloužili. Vždyť právě 
loutkové divadlo bývá pro mnohé z dítek prvním setkáním s uměním
a sofi stikovanější zábavou vůbec. Že o loutky je stálý zájem, svědčí 
pravidelně plné hlediště při sobotním představení v náchodské soko-
lovně, nebo při častých zájezdech po okolí, jež soubor podniká.
   Ono zapomnění, možná i zapříčiněné vlastní neschopností se 

sebezviditelnit, lze aplikovat i na fakt, že loutkářům nebyl již podru-
hé nabídnut k dispozici reprezentativnější prostor, který by si soubor 
jistě zasloužil pro svoji činnost. A teď mám na mysli prostor bývalé 
vinárny U Pranýře. Kdo se byl někdy podívat do divadélka v sokolov-
ně, jistě ví, jak loutkáři marně bojují s katastrofi cky malým prostorem 
nejen hlediště, ale i zákulisí. Příchod diváků a šatna zcela absentu-
je. Vím, darovanému koni na zuby nehleď, jsem rád, že se podaři-
lo nějaký prostor před téměř 10 lety vůbec najít a za přispění města 
zadaptovat, ale ... Nicméně zaslouží se i poděkovat Městu Náchod za 
fi nanční podporu, kterou pravidelně soubor na činnost dostává. Občas 
by však stálo za to podpořit i morálně a připomenout si, že město má 
svoji stálou loutkovou scénu.        Daniel Šárka, principál souboru

- PRACOVNICE PRO TÝMOVOU A SAMOSTATNOU 
ČINNOST V SOCIÁLNÍM PROJEKTU



Česká společnost EURONA s.r.o. výrobce bytové 
chemie a kosmetiky hledá pracovníka na pozici:

SEŘIZOVAČ A ÚDRŽBÁŘ 
DO VÝROBY

Požadavky:
 pracovitost   samostatnost    spolehlivost  n 

zručnost    praxe v oboru výhodou
 všeobecný technický přehled   řidičské oprávnění 

na vysokozdvižný vozík   vyhláška č.50 
  svářečský průkaz

Nabízíme: 
 odpovídající platové ohodnocení   práci v mla-
dém kolektivu   příjemné pracovní zázemí

Kontaktujte nás na telefonním čísle 491 477 361 
pan Daneš Marinica.

Životopisy zasílejte na info@eurona.cz nebo na 
adresu

EURONA s.r.o., Havlíčkova 285, 549 31 Hronov.
Více informací  o naší společnosti najdete na www.

euronabycerny.com.

MISTROVSTVÍ VE STROMOVCE
DVAKRÁT A ÚSPĚŠNĚ...

Poslední únorový víkend se v Pra-
ze ve Stromovce uskutečnilo halové 
mistrovství ČR mužů a žen v atletice. 
Náchod reprezentovala Marcela Von-
dřejcová z líhně tréninkové skupiny 
Jiřího Vondřejce. Ze šampionátu při-
vezla stříbrnou medaily ze štafety 4 x 
400m v čase 3 : 50, 37 min. a ještě k 
tomu byla sedmá na 200m v čase 26, 
22 sec. Je to vynikající úspěch této 
mladé nadějné sprinterky a věřím, že 
letní sezóna se jí povede ještě lépe. 
8. března odlétá i s částí tréninkové 
skupiny na 14-ti denní soustředění na 
Kanárské ostrovy, kde všichni budou 
ladit formu na nadcházející letní sezó-
nu.                  Jiří Vondřejc - trenér

 Středa 20.únor  Jablonec nad Nisou  atletické závody
  Lenka Zikmundová společně  s Viktorií 
Hanušovou  závodily na 60m - obě časem 
10,55 sec., ale Lenka na tisícinku vteřiny 
byla rychlejší a obsadila 7. místo, Viki 
skončila na osmém místě. Dále Lenka v 
dálce skočila 312 cm a Viky 308 cm. Jsou 
to obě ročník 1997, takže teprve začínají, 
ale jsou nadějné talentované atletky.
   V ženské kategorii na 1 500m běžela 
Tereza Beranová, roč. 1991 - ještě doros-
tenka skončila na třetím místě časem 
5:55,39 min. V mužské kategorii na 
1500m reprezentoval tréninkovou sku-
pinu Jiřího Vondřejce z Náchoda Michal 
Kopecký a vytvořil si osobní rekord a 
nominaci na nadcházející mistrovství ČR 
žactva časem 4:51,46 min.              

Jiří Vondřejc - trenér

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

RESTAUROVÁNÍ NÁBYTKU JLP

* Co člověka nasměruje k restaurování?
- Všechno začalo u dědy ve Svitavách v malé 
dílně, kde kromě elektrické pilky bylo jenom 
ruční nářadí. Staré hoblíky, které na první 
pohled byly opotřebované a staré. Záhadou 
pro nás bylo, proč děda roztápí kamna hobli-
nami v dílně i v létě. Měl na kamnech hrnec 
s klihem. Sedět na stoličce u kamen a pozoro-
vat dědu jak bere do ruky hoblík a hobluje, to 

bylo něco! A potom tady byl druhý děda 
ve Lhotkách, co tak rád a pěkně mluvil o 
první republice, o živnostnících a jejich 
živnostech.
* Správná defi nice slova „restaurovat“?
- Přiblížit nábytek pomocí tehdejších 
technologických postupů s použitím stej-
ných nebo podobných materiálů původní 
podobě. Množství ponechané patiny je 
vždy individuální, dle období ze kterého 
nábytek pochází. Oba děláme každý kus 
od začátku až do konce, tudíž naše práce 
není anonymní.
* Co vám vaše práce přináší?
- Je to živnost, tím pádem logicky přináší 
živobytí. Jedním dechem hned dodáme, že 
svobodu a sebeuspokojení, protože je zde 
zpětná vazba při předání zakázky.
 * Plány do budoucna?
- Myslíme si, že skromné, mít spokojené 
zákazníky.

Více informací na www.doplnek.com
Mediálním partnerem projektu Doplněk 

jsou noviny ECHO      

foto: (zleva: Josef Pavel, Lubomír Pavel) 
www.restaurovani-JLP.cz

 Zleva - Tereza Beranová, Viki Hanušová, trenér Jiří Vondřejc, Lenka Zikmun-
dová a Michal Kopecký

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
 přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 

    o objemu 2-7 m3

 nosič kontejnerů Liaz nebo Avia

 přepravu sypkých hmot

 odvoz a likvidaci eternitu a azbestocementových  směsí

 zemní práce

Nástup možný ihned

Kontakt: Dopas Náchod s.r.o., 

V Náměrkách 104, Náchod-Bražec, Tel. 603 412 554, 

491 428 612  fax491 421 128   
        

PŘIJMEME ŘIDIČE NA NOSIČ KONTEJNERŮ LIAZ.

Hledáme distributo-
ra novin ECHO pro 

oblast Nové Město nad 
Metují

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

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 

PROSTOR V HRONOVĚ
 (bývalá Jednota)

 Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře a zázemí

 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy

 Vše nově zrekonstruováno   Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008

 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

Jiráskovo gymnázium Náchod, Centrum pro ekonomiku a politiku
(CEP), Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

a Sbor dobrovolných občanů, o.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou 

přednášku a následnou diskusi

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ - PRAVDA A MÝTYGLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ - PRAVDA A MÝTY
V pondělí 17.3. v 16:00 budou v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě 
přednášet a diskutovat: Ing. Petr Mach, Ph.D., výkonný ředitel CEPu, 
poradce V. Klause a RNDr. L. Metelka, Ph.D., klimatolog z ČHMÚ

Akce byla podpořena grantem ŽP MÚ Náchod

Vstup zdarma 
          

Motto: „To, co zjednodušeně označujeme za téma globálního oteplování,Motto: „To, co zjednodušeně označujeme za téma globálního oteplování,
je fatální omyl současnosti.“ V.Klaus, Lidové noviny, 21.10.2006 je fatální omyl současnosti.“ V.Klaus, Lidové noviny, 21.10.2006  

KULTURNÍ PROGRAMY MĚSTSKÉHO  
KLUBU NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

DUBEN 2008

* 8.4.v 19 hodin Sál ZUŠ
VEČER OPERETNÍCH A 

MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ.
Účinkují: Petra Janečková, Kateřina Kenardžie-
vová, Michal Klamo, Oldřich Král, František 
Štěrbák - členové Hudebního divadla Karlín.

* 12. 4. v 15 hodin Kino 70
O ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ. 

Minifestival pohádek pro děti. Klasická loutková 
pohádka LS BODI Jaroměř.

* 16. 4. v 15,30 hod. Kino 70
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI.

Zpívá LÍSTEČEK, pěvecký sbor Mateřské ško-
ly Na Františku.
FILMOVÉ POHÁDKY pro malé diváky.

* 23. 4. v 19 hodin Kino 70 SOUSEDKA.
Docela velké divadlo a Divadlo bez zábradlí uvá-
dí komedii. Hrají: Hana Seidlová, Lukáš Vaculík, 
Jana Galinová, Josef Dubišar, Lenka Lavičková.

Informace o programech a kurzech Městského 
klubu vám podáme v  Městském klubu v Neru-
dové ulici 142 nebo na tel. čísle 491 470 358. 

Provozní doba klubu: 
pondělí - čtvrtek 7 - 15,30, pátek 7,30 - 14 hodin. 

Mail: mestsky.klub@novemestonm.cz

 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, 
sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  označené  programy  pro  držitele  průkazů MěÚ v Náchodě,  ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.  
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.    

uvádí v měsíci DUBEN 2008

MĚSTSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ 

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

* Úterý 1. 4. v 19.00 hodin
Bylinkář Pavel Váňa Přednáškový sál městkého divadla

Vstupné: 50 Kč Předprodej od 17. 3. 2008
* Čtvrtek 3. 4. v 19.00 hodin

Swing sextet a hosté Gábina Kočí - zpěv, Milan Kašuba - jazzová kytara
Vstupné: 130 Kč  Předprodej od 17. 3. 2008

* Neděle 13. 4. v 15.00 hodin
R.Snítil: O Dobru a Zlu Divadelní společnost Julie Jurištové

Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kč  Předprodej od 18. 3. 2008

* Úterý 15. 4. v 19.00 hodin
Kryštof Akustik Best of Tour II.

Vstupné: 350, 330, 310 Kč   Předprodej od 18. 2. 2008
* Středa 16. 4. v 19.00 hodin

Irvin Venyš (klarinet), Ivo Kahánek (klavír) Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kč SLEVA Předprodej od 26. 3. 2008

* Čtvrtek 17. 4. v 19.00 hodin
Stoletý Egon Hostovský Literárně hudební večer s Olgou Castiellovou 
- Hostovskou, Malý sál městského divadla Vstupné: 40 Kč   Předprodej od 27. 3. 2008



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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Rtyně v Podkrk. - pronájem zavedené restaurace u cesty , vč. venkovního posezení ........ 8 000,-Kč/měs.
Teplice n/Met. - krajní ŘRD 5+1 se zahradou a garáží na klidném místě, ihned volné ........1.785 000,-Kč
Náchod - družst. byt 3+1 nad nemocnicí v 2.NP, ihned k nastěhování, podl. pl. 74m2 ............980 000,-Kč
Náchod - větší byt po rekonstr. 1+1 v OV o výměře 48m2 ve zděném domě,půdní řešení ......890 000,-Kč
Česká Skalice -  rovinatý slunný pozemek o výměře 2 865m2 na lukrativním místě.................300,-Kč/m2

Náchod - prodej nových bytů 3+kk (1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zděném domě, pl. 81,53m2 .......NFO V RK
Náchod - pronájem RD 4+1 se zahrádkou,kauce 20tis.,záloha na služby 5tis.,nájem ......... 7 000,-Kč/měs.
Suchý Důl - RD 4+1 po generální rekonstr. s přístavbou garáže, k bydlení i rekreaci ..........1.700 000,-Kč
Náchod - Plhov - družst. byt 3+1 s balkónem a garáží ve zděném domě v 2.patře ...............1.350 000,-Kč
Velké Petrovice - dřevěná chatka na stavebním pozemku v CHKO Broumovsko ...................120 000,-Kč
Náchod - nadstand.byt 3+1, nová okna,plovoucí podlaha,nová kuchyně,zděné jádro ...........1.630 000,-Kč
Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zděnou prostornou kůlnou v okrajové části ............2.350 000,-Kč
Hejtmánkovice - RD  5+1 s větším pozemkem u Broumova po vnitřní rekonstr.  ...............1.300 000,-Kč
Náchod - RD 4km od Náchoda s garáží a pozemkem 2 305m2 uvnitř po rekonstrukci ........2.299 000,-Kč
Náchod - byt 3+1 nad nemocnicí s balkónem a výtahem, zažádáno do os. vl .......................1.150 000,-Kč
Slavíkov u Náchoda - prodej 4 pozemků jako celku o celkové výměře 10 970 m2 a 1/16 přístupové cesty, 
do budoucna i možnost části stavebního pozemku, pěkné místo ....................................................35,-Kč/m2

Suchý Důl - zahrada o výměře 595 m2 se stavebním pozemkem o výměře 34 m2 ...................250 000,-Kč
Sendraž - stavební slunný rovinatý pozemek v předhůří Orlických hor, inž. sítě v místě........790 000,-Kč
Náchod - Kramolna - rozestavěný RD s pozemkem 594m2, podlahová pl. 150m2 ...............1.690 000,-Kč
Červený Kostelec - pronájem dvou prostorů s výlohami ke komerčnímu využití ................... INFO V RK        

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

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

Provádíme
 montáž sádrokartonů

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

Náchod, Čechova ul. (vedle Elektro In)

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

  dělník – obsluha dělník – obsluha 
balících automatůbalících automatů

 Práce ve třísměnném provozu   Odměna formou úkolové mzdy
 Nástup možný ihned.

Nabídky zasílejte na adresu: AGRO CS, a. s.
p. Martin TYLŠ, Říkov 265, 552 03  Česká Skalice

Bližší informace na tel. č.: 491 457 170, nebo 737 219 682  -  p. Tylš

AGRO CS a.s., se sídlem 
v Říkově
přijme
pracovníka na pozici
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Husitská 11, Nové Město nad Metují

kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

Prodejna svítidel - Eglo
Exotické rostliny větších rozměrů         

INTERIÉROVÉ DOPLŇKYINTERIÉROVÉ DOPLŇKY
 Prodejna NÁCHOD, Na Hamrech (Řemeslnické centrum)

 po - pátek 9 - 17 hodin, so 8.30 - 11 hodin

 JARNÍ A VELIKONOČNÍ 
 KOLEKCE INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

„U Andílka“

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabÌdka sluûeb 
p¯i spr·vÏ vaöeho bytovÈho 

fondu
 nabÌdka zkuöenostÌ 

   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

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

  Chtělo by se mi říct, že se nám první březnový den povedlo důstojné 
rozloučení s indoorovou sezónou maratonů, ale zda to nebyl pouze můj 
subjektivní pocit, na to by jste se museli zeptat někoho z dvanácti účast-
níků.
   Tak, jak jsme si slíbili minule, všechny rozhodující veličiny jsme roz-
šířili o jednu. Délku ze dvou na tři hodiny a i my, instruktoři, jsme vedli 

tuhle trojnásobnou lekci společně ve dvou. Abychom 
se se dvěma spinnery na stupínek vešli vyžadovalo sice 
drobné úpravy, ale Richardova šikovnost a moje hrubá 
síla v mžiku přestavbu dořešila tak, aby se chvilku po 
čtvrté odpolední mohly setrvačníky stacionárních kol 
roztočit vstříc virtuálním stoupáním i rovinkám násle-
dujících cca 180ti minut.
   Hudební podkres jsme si předem společně sestavi-
li tak, že Ričí spíš rozvíjel vytrvalost účastníků a já se 
je následně snažil přimět k intenzivní frekvenci šlapá-
ní kratšími úseky s rychlým střídáním všech pěti stylů 
jízdy. A aby tříhodinová jízda nevyzněla nudně, vybrali 
jsme své nejoblíbenější „pecky“ ověřené celou uplynu-
lou sezónou a seřadili je postupně po dvou, většinou na 
střídačku - pomalejší a svižnější - tedy kopec a rovinu. 
Umožnilo nám to tak nejen pravidelně se střídat ve vede-
ní maratónu, ale i měnit celkové pojetí - od vytrvalost-
ního zpět k přiměřeným intenzitám. No a v neposlední 
řadě jsme si při produkci druhého instruktora pomalu 
hledali slova, která nejlépe motivují účastníky k maxi-
málnímu nasazení. Obrovskou zásluhu na bezproblémo-
vém průběhu má i Lenka a posléze i Markétka, které se 
staraly o doplňování iontových nápojů a další energie, 
když s táci plnými nakrájeného ovoce a čokolády neú-
navně kmitaly okolo všech účastníků - no a ještě stačily 
i fotit!! Velký dík taky zaslouží síť obchodů s módním 
oblečením fa.KRÁM JEANSWEAR velkého mecenáše 
sportovních akcí Romana Kocourka, který celou akci 
už podruhé sponzorsky podpořil. S letošním rychlým 
nástupem cyklisticky příznivých jarních teplot se zřej-
mě stále častěji budeme vídat nejen při projížďkách vir-
tuálních, ale i na cestách reálných. Největší odměnou 
pro nás instruktory bude, když se i pro vás pohyb stane 
tím nejúčinnějším legálním antidepresivem, které nikdy 
nebude  pouze na předpis a nikdy nebude mít žádné ved-
lejší účinky!             Vaši instruktoři Richard + Vojta

Čtvrtý maratón v DOLDY Spinning centru               tři hodiny tuplákůanebaneb

Stříbrný Primátor Premium
   Na 18. ročníku Reprezentačních slavností piva v Táboře (největších svého druhu v ČR), 
které se letos konaly v  kongresovém sálu Hotelu Palcát od 29. ledna do 1. února, uspělo pivo 
Primátor Premium - světlý ležák, které získalo pro letošní rok v kategorii světlý ležák Premi-
um stříbrnou Českou pivní pečeť.
   Soutěže se letos zúčastnilo rekordních 66 pivovarů (z toho pět ze Slovenska, dva z Rakouska 
a po jednom z Polska a Itálie), s 309 pivními vzorky ve 12 kategoriích a o pořadí rozhodovala 
odborná porota složená z 88 zástupců pivovarů, především sládků. Ti posuzovali zejména 
vůni, chuť, hořkost, říz, pěnu a čirost.                                                                                  FM

ECHO V KUCHYNI
TĚSTOVINY a la MIX

   Potřebovat budeme mleté maso, větší těs-
toviny (mušle, vrtule apod.), mraženou zele-
ninovou směs na špagety (obsahuje kukuřici, 
houby, česnek atd.), cibuli, česnek, mletou 
sladkou papriku, pepř, 4 vejce, strouhanku, 
sádlo, hořčici a zakysanou smetanu.
  Těstoviny uvaříme běžným způsobem v 
osolené vodě. K zeleninové směsi přidáme 
nakrájenou cibuli, mletou sladkou papriku
a orestujeme na pánvičce na rozpáleném 
tuku. Do mletého masa vmícháme nakráje-
nou cibuli, namačkaný česnek, mletou pap-
riku, pepř, sůl, 2 vejce, hořčici a zahustíme 
trochou strouhanky.
  Pekáč vymažeme sádlem a klademe po 
vrstvách těstoviny, mleté maso, těstoviny, 
zeleninovou směs, těstoviny, mleté maso, 
těstoviny. Dáme do vyhřáté trouby a pečeme 
přiklopené asi 45 minut. Do zakysané sme-
tany vmícháme 2 vejce a lžíci hořčice. Pekáč 
odklopíme, vše zalijeme ochucenou smeta-
nou a v troubě, již odklopené dopékáme asi 
20 minut.
  Vhodnou přílohou je čerstvá zelenina. Tak, 
ať Vám chutná...      přeje Laďka Škodová

Dětský karneval
Základní škola Náchod 
- Babí vás srdečně 
zve na Dětský karne-
val - CIRKUS, který 
proběhne v restaura-
ci ODAS v Náchodě 
na Karlově náměstí 
29.března 2008 od 15 hodin. Vstupné je 
10 Kč pro masky a 20 Kč pro ostatní. 
Pro děti jsou připraveny soutěže, tanec a 
bohatá tombola.                                  kp

JARNÍ POEZIE
Sdružení zdravotně postižených Náchod srdečně zve své členy a příznivce na veselé 
setkání s tématem „OSLAVA JARNÍCH SVÁTKŮ“. Sejdeme se ve středu 26. 3. 2008 
v Sokolovně v 14.00 hod. Program: literární pásmo dětí z MŠ. Seznámení a nabídka 
knih s jarní poezií, Městská knihovna v Náchodě. S příjemně laděnou hudbou ukončíme 
jarní odpoledne.
   Přihlášky přijímáme každou středu od 13 -15 hodin v naši klubovně která je umístěna 
v budově MÚ Náchod Palachova 1303, (Okresní soud) a také u paní Věry Máslové na 
tel. č. 491 465 350, mobil 775 671 344.  Účastnický poplatek pro člena 75,- Kč, pro 
ostatní 85,- Kč. Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na toto jarní odpoledne, vážíme si 
Vašeho zájmu, podpory a radosti s  jakou se stále scházíme, přejeme hodně zdraví.

Za výbor Olina Frühaufová

 
Dejte 

si 
u nás

sklenku...

SQUASH CENTRUM Náchod
Ricochet + Squash + stolní 

tenis
Házenkářská hala - Hamra

tel. 602 886 577

ENDORFINU!

Na svoji volbu mám i kladné ohlasy za všechny pár,
Díky,  žes to zvládnul Zdeňka,  

Děkuji, naše dohoda platí, Ivan. Děkuji velice, Václav.




