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Prodejna stroj
a ná adí

B loveská 168, 
Náchod

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

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

SVÁ ECÍ TRAFO - PRATICA 
152 TURBO

230V/45-104A
pr m r elektrod: 2-3,
2mm,ventilátor

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ  
KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ  

I ÚŘEDNÍ  PŘEKLADY 
A TLUMOČENÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy

ANGLIČTINY     NĚMČINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)          (1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

Další informace najdete na www.gatenachod.cz 
Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 

Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, 
E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

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

JARNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE 
SE SLEVOU AŽ 54%

AKČNÍ CENY MYČEK,
SPORÁKŮ I PRAČEK

VOZBA PRO VOZBA PRO 
HASIČEHASIČE

    Nová posila přibyla do arsenálu HZS 
Broumov. Stala se jím cisternová automobi-
lová stříkačka Iveco Magirus v technickém
provedení. Předání vozidla se osobně účast-
nil i hejtman Královéhradeckého kraje Lubo-
mír Franc.                                                 (r)         

ZA KATEDROU 
O RAKETÁCH

   Ve Střední průmyslové škole v Hronově 
se uskutečnila přednáška na téma radiační a 
chemická obrana obyvatelstva. O raketách,
jaderných, chemických a biologických zbra-
ních včetně témat ochrany obyvatelstva zde 
přednášel praporčík Robert Dolozim, jehož 
domovským útvarem je liberecká protiche-
mická jednotka.                                        (r)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
„LÁZNĚ BĚLOVES“

 Dne 1. dubna bude otevřena výstava fotografi í, dokumentů a plánů týkajících se historie 
Lázní Běloves v Náchodě. Při vernisáži dne 4. dubna v 15 hodin (ve velkém sále na I. nádvoří 
Státního zámku v Náchodě) bude k tématu přednášet Antonín Samek, běloveský kronikář. 
Vstupné na výstavu je 10,-Kč, děti do 6-ti let mají vstup zdarma. Součástí výstavy bude i pro-
dej publikace, CD nosiče. Výstava je pořádána ve spolupráci autorů Antonína Samka, Davida 
Troutnara, NPÚ v Josefově a správy Státního zámku v Náchodě.                                         (r)       

Hejtman slíbil českoskalickým občanům 
- letos se obchvatu dočkáte !

Více na straně 4.

 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním  fondem životního prostředí 
budou v nejbližších pěti letech pomáhat občanům s fi nančním krytím nákupu zařízení na 
ekologické vytápění, při výměně oken či zateplování domů. Vyčleněno je na to 10 miliard 
korun z prodeje emisních povolenek.
Lidem podá pomocnou ruku i Místní akční skupina Království – Jestřebí hory. Na území 
MAS žije v 24 obcích přes 23 tisíc obyvatel. Mnozí z nich budou potřebovat poradit, jak na 
to. „Naše obecně prospěšná společnost dlouhodobě informuje veřejnost o nových zdrojích 
vytápění než je uhlí. Snažíme se propagovat biomasu, tepelná čerpadla nebo solární energii. 
Jednáme se ministerstvem i Státním  fondem životního prostředí o  získání maximálního 
množství informací, které snad v budoucnu přeměníme na fi nanční prostředky pro domác-
nosti obyvatel našeho regionu,“ říká Jan Balcar, ředitel Království – Jestřebí hory o.p.s. 
 V dubnu budou připraveny semináře o existujících a podporovaných zdrojích topení. „V 
květnu již chceme veřejnost přímo oslovit se seminářem o dotačních titulech. Nabídneme 
případným zájemcům zpracování projektu. Pokud bude zájem, nabídneme i kompletní pora-
denství pro obce, školy, školky a jiné instituce,“ doplnila Pavla Marková, která se dotační 
politikou zabývá.
 Zhoršování kvality ovzduší v regionu je zatím nepatrné. S rostoucí zástavbou a stárnutím 
kotlů na uhlí ale bude nutné problém řešit. 

Více najdete na www.kjh.cz.
Dr. Jan Balcar, ředitel Království – jestřebí hory, o.p.s.

Království – Jestřebí hory Království – Jestřebí hory 
radí občanům, radí občanům, 

jak získat dotace jak získat dotace 
na ekologické vytápěnína ekologické vytápění

Projekt Paměť Evropy je 
mozaikou lidských příběhů ..... 

čtěte na straně 4



 

 Od za�átku roku jsme spole�n� se �tená�i díky našemu letošnímu p�edsednictví prošli 
gastronomií „šestky“ zakládajících �len� dnešní Evropské unie z roku 1952 - Francie, 
Itálie, N�mecka, Belgie, Holandska a Lucemburska. Nyní se v historii EU p�eneseme o 22 
let pozd�ji, kdy se tehdejší Evropská spole�enství rozší�ila o další t�i �leny. Jako prvního 
z nich jsme si vybrali Dánsko. Když se �ekne dánská kuchyn�, pak nejtypi�t�jší surovinou 
nejsou ryby, jak by se mohlo vzhledem k poloze u mo�e zdát, ale vep�ové maso. Dánsko je 
v rámci Evropy jeho nejv�tším producentem. �ast�ji než polévky se zde jako p�edkrm po-
dávají saláty. Za národní jídlo bývá ozna�ován vep�ový �ízek s jablky a švestkami. Zdejší 
masové koule nám vzdálen� p�ipomenou karbanátky, m�žeme si pochutnat i na pe�eném 
vep�ovém s k�r�i�kou �i na uzeném, ke kterému konzumují špenát, chutí vzdálen� p�ipo-
mínající spíše brokolicovou kaši s  moukou. Ke kachním prs�m servírují sice �ervené zelí, 
ale zárove� kyselé kompotované švestky, což m�že �eským žaludkem nep�íjemn� ot�ást. 
Ko�en�ní je od našeho rozdílné v tom, že se �asto p�idává bobkový list, nové ko�ení a 
také h�ebí�ek, b�žn� se používá muškátový kv�t i o�íšek. Díky tomu oblíbená mletá masa 
upravená do podoby kuli�ek, karbanátk� nebo vále�k� mají pro našince zvláštní chu�. 
Dánové také nakládají okurky, avšak do sladšího nálevu než u nás. Jedí také hodn� bram-
bor, �erveného zelí, �ervené �epy a v�bec zeleniny. Místní hospody�ky nekupují zdejší 
vynikající sýry v plátcích, ale vcelku. Dánskou lib�stkou je totiž struna na sýr, použití 
nože je v tomto p�ípad� tabu. V Dánsku se snídá asi stejn� jako u nás, ale ob�d zpravi-
dla sestává z bohatého sendvi�e. Mezi dva plátky chleba se krom� másla vkládá pe�ené 
nebo uzené maso, sýry, rybí pomazánky s dary mo�e �i vejce, vše obohacuje a p�izdobuje 
zelenina. Až teprve ve�er jedí v Dánsku teplý pokrm. Dánové také p�ipravují opravdu 
výborné dezerty. Dokonce mají na každý den jiný tradi�ní recept. Tak nap�íklad v úterý se 
sluší dát si dezert podobný našim indián�m a ve �tvrtek zase jahodové pyré se šleha�kou. 
Proslavený je také dánský ovocný pudink, p�ipravený z rybízu, jahod, višní, smetany a 
želé. A te	 se kone�n� dostáváme k tomu, jak Dánové pijí. Dlužno �íci že hodn�, tradi�ním 
nápojem podávaným k jídlu je nejen pivo, ale i bezinková š�áva a limonáda z bezových 
kv�t�. Naši turisté nepochybn� p�i návšt�v� Dánska neodolají a okusí tamní pivo. Mezi 
Dány je populární klasický ležák plze�ského typu, ale objednat si m�žete i tmavá nebo 
speciální piva. Nejznám�jšími zna�kami jsou Tuborg, Faxe a samoz�ejm� Carlsberg. Text 
p�ipravují žáci a pracovníci St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. 
r. o. www.hshronov.cz
Dánské pokrmy jsou vydatné a zajímav� voní.

Hv�zdy 
na talí�i

Sv�j byte�ek považujeme za oázu klidu a bezpe�í. Statistika hasi�� však dokazuje, že 
i do domácností �asto zavítá �ervený kohout a že bytové požáry mají ty nejtragi�t�jší 
následky. I z vaší domácnosti se b�hem okamžiku m�že stát zakou�ená a rozžhavená 
smrtící past.
   Ani doma v soukromí se nevyplácí podce�ování bezpe�nostních standard� a riskování. 
Respektujte doporu�ení výrobc� a dodavatel� tepelných i jiných spot�ebi��. Instalujte je a 
užívejte vždy v souladu s návody a trvale pe�ujete o jejich dobrý technický stav. Udržujte 
v bezvadném stavu p�edevším elektrické spot�ebi�e, elektroinstalaci a pohyblivá š��rová 
vedení. Elektrická vedení nep�et�žujte. Projektanty, kte�í v minulosti navrhovali elektrické 
rozvody, ani nenapadlo, kolik elektrických spot�ebi�� dokážeme pomocí soustavy rozdvojek 
do jedné zásuvky zapojit. Jisti�e vždy nemusí p�etížené vedení vypnout d�ív, než nep�im��e-
né oteplení zp�sobí požár. M�jte na pam�ti, že tém�� u každého elektrické spot�ebi�e m�že 
nastat technická závada, nap�íklad vyšší p�echodový odpor, který doprovází vysoká teplota 
schopná zapálit usazený prach, izolaci kabel� a další materiály. Pom�rn� �asté požáry tele-
vizor� by m�ly být výzvou k jejich úplnému vypínání alespo� v dob� naši nep�ítomnosti. 
�ást elektronických za�ízení v  režimu „stand by“ je trvale pod nap�tím a žádný výrobce se 
nezaru�í, že v tomto režimu nedojde k technické závad�, která m�že zp�sobit požár. Ob�as 
zkontrolujte stav vašich elektrických spot�ebi��. V p�ípad� jakéhokoliv nestandardního sta-
vu: zvýšené oteplení, hn�dnutí vodi��, zápach apod. ihned spot�ebi� vypn�te a nechte zkont-
rolovat u odborníka. Ani sebev�tší opatrnost však není stoprocentní zárukou, že elekt�ina ne-
zp�sobí mimo�ádnou událost. Proto m�jte vždy zcela p�ístupné a ozna�ené hlavní vypína�e 
elektrického proudu a to v�etn� srozumiteln� popsaných jednotlivých jisti�� �i pojistek a již 
dnes pop�emýšlejte, jak by jste nezvaného „�erveného kohouta“ p�emohli. To se vám však 
poda�í jen když za�nete brzy. Dobrým pomocníkem, který vás v�as upozorní na za�ínající 
požár, jsou požární hlási�e.                                                                   OP - hasici@tiscali.cz

Také v domácnosti na vás 
�íhá nebezpe�í

Jak pijí Dánové?

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

 Se zármutkem v srdci vzpomínáme na pana 
Jana Cohornu z Nového M�sta nad Metují.
 Dne 24.b�ezna 2009 uplyne 24 let od jeho smrti.
     

Manželka a d�ti s rodinami, vnou�ata

VZPOMÍNKA

 Kdo lásku a dobro rozdával,
ten žije v našich srdcích dál.
   Dne 26.b�ezna uplyne již t�ináctý rok, kdy 
zem�ela naše drahá maminka, paní Marie 
Wernerová z Náchoda, Tyršovy ulice.
  S láskou vzpomínáme a d�kujeme všem, kte-
�í ji m�li rádi a vzpomenou si s námi.    

syn Petr a Bára 

VZPOMÍNKA

 Dne 28.b�ezna 2009 by se dožil 80. let pan 
Karel Šulc, sládek s náchodského pivovaru. 
Jeho život však skon�il 2.3.2003. Kdo jste ho 
znali, vzpomínejte s námi.
          

rodina Šulcova a Kaválkova

STÁLÁ
VZPOMÍNKA

Domov d�chodc� a Ústav sociální pé�e 
�eská Skalice

PO�ÁDÁ V ÚTERÝ A VE ST�EDU
7. - 8. dubna 2009 Od 8.00 - 17. 00 hod

v budov� ústavu sociální pé�e
Riegrova 594, �eská Skalice

TRADI�NÍ 
VELIKONO�NÍ VÝSTAVU
   P�ij	te na�erpat velikono�ní náladu a 
inspiraci z výrobk�, které jsme pro Vás 
p�ipravili. Mimo jiné: zdobená vají�ka, 
výšivky, papírové zápichy, moduritové 

 gurky, polštá�e, perní�ky a plno jiných 
výrobk� z r�zných materiál�,

T�ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT�VU

VÝSTAVA VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍFOTOGRAFIÍ
 z období Druhé sv�tové války v Jaro-
m��i a Josefov� (v�etn� 
snímk� z akce Mise Ve-
lichovky 1996) je od 28. 
b�ezna ke shlédnutí ve 
Vojenskohistorickém mu-
zeu M.Frosta v Jarom��i. 
Jedná se o akci v rámci 
otev�ení turistické sezóny 
2009.                          (r)

SOUTĚŽ ODBORNÝCH 
DOVEDNOSTÍ 2009

 St�ední odborná škola a St�ední odborné 
u�ilišt� v Novém M�st� nad Metují, Školní 
ulici 1377 se staly po�adateli REGIONÁL-
NÍHO KOLA SOUT�ŽE ODBORNÝCH 
DOVEDNOSTÍ OBOR� MECHANIK 
ELEKTRONIK. Regionální sout�ž je po�á-
dána z pov��ení Komise pro sout�že odbor-
ných dovedností regionu východních �ech.
 Vzhledem k ú�asti u��� st�edních u�iliš� 
z Pardubic, Lanškrouna, Valašského Mezi-
�í�í, Brna, Rožnova pod Radhošt�m, Hradce 
Králové, Litovle, Nové Paky, Prahy 9, P�e-
lou�e a Nového M�sta nad Metují, stala se z 

regionálního kola sout�ž celorepubliková.
 Ta probíhala ve dnech 5.- 6.b�ezna 2009, 
p�i�emž ve �tvrtek probíhala �ást praktická 

a v pátek písemná �ást sout�že.
Prvenství v jednotlivcích si odvezl Radek 
Smejkal - SOŠ a SOU Lanškroun, mezi druž-
stvy kralovali Josef Kukla a Daniel Ptá�ek - 
SOŠE a SOU Pardubice.
 Z Novom�stských u��� se nejlépe umístili 
Patrik Bureš a Pavel Erychleb.                   

ilustra�ní foto La	ka Škodová

Byt o výměře 38m2 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují.......................................... 590 000,- Kč
Kompletně zrekonstruovaný rodinný dům v Teplicích n. Metují se zahradou ......................................4 700 000,- Kč 
Rodinný domek ve Vernéřovicích na Broumovsku, 7 místností, WC, koupelna .......................................395 000,- Kč 
Rodinná vila v Náchodě u zámku se zahradou, garáž, vlastní studna.................................................4 995 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Kameničná, zahrada, vlastní studna i vodovod, WC.....................................1 369 000,- Kč

Za cenu bytu nabízíme rodinný dům se třemi byty a dílnou a zahradou 
nedaleko centra Červeného Kostelce – V lipkách. Dům se nachází v klidné 
lokalitě, je zajímavě řešený a po nutných investicích lze využívat i jako na sobě 
nezávislé bytové jednotky (až 4 byty). Objekt je napojen na plyn, vodovod, elektřinu 
220/380V.Pozemek celkem cca 900 m2. Jeden byt obyvatelný ihned ve slušném 
standartu – 120 m2.Nutno vidět – zajímavá investice.  � Cena: 1 450 000,-Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

 Dne 26.b�ezna 2009 by se dožila 100 let 
naše drahá maminka, babi�ka, prababi�ka, pra-
prababi�ka, paní Helena Cinová z Hronova.
 Letos vzpomeneme 10.výro�í, kdy nás na-
vždy opustila.V�nujte ji spolu s námi tichou 
vzpomínku

  Božena, Magda a Irena s rodinami

STÁLE 
VZPOMÍNÁME



VÝSTAVA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
 NABÍZÍ NOVÉ SLUŽBY

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

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... VII.
V dnešním zastavení naší dopravní rubriky si více všimneme 
problematiky vlečení motorových vozidel. „Tak co mám dělat, 
když to nejede a nejede?“,ptám se pana Jiřího Volhejna z Auto-
školy Náchod. V prvé řadě přestaňte naštvaně kopat do pneu-
matik, spílat výrobci i servisu a vezměte rozum do hrsti, nejlépe 
ještě podložený zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozem-
ních komunikacích. „A na ten zákon si mám u krajnice sednout 
a čekat na odtahovku?“ Jistě, ale také můžete zkusit tu nejstarší 
formu vyřešení této situace a to odvlečení vašeho vozu jiným 
vozidlem do nejbližšího servisu“, odpovídá s úsměvem pan Vo-
lhejn a vysvětluje podrobnosti... Důležité je, aby rychlost při 
vlečení motorového vozidla nepřesáhla 60 kilometrů v hodině. 
Motorové vozidlo se smí vléci na laně pouze v případě, má - li bez závad řízení a účinné 
brzdy. Příliš to nebrzdí? V tomto případě, je nutné vědět, že motorové vozidlo se smí 
vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá - li vlečené vozidlo účinné brzdy, 
nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečeného vozidla. Řidiči 
vlečného a vlečeného vozidla jsou rovněž povinni si předem dohodnout způsob dorozu-
mívání během jízdy. „A jaká je správná vzdálenost vozidel při vlečení, pane Volhejne?“ 
Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vo-
zidly nebyla větší než 6 m; užije- li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 
2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena 
(tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo 
štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).“Jsou to samozřejmě jen citace ze zákona, pro 
úplný výčet všech povinností odkazuji na úplné znění výše jmenované právní normy“, 
zdůrazňuje pan Volhejn. Řidič, ten tvrdej chleba má... O to víc, když to nejede a nejede...                                                                             

www.autoskolanachod.cz

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

VÝSTAVA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
 NABÍZÍ NOVÉ SLUŽBY

 Úpice - Po půlroční pauze opět ožil 
chovatelský areál místní základní organi-
zace Českého svazu chovatelů na Podrači. 
Páteční podvečer a sobotní dopoledne pa-
třilo milovníkům domácích zvířat, kteří si 
mohli prohlédnout přes 250 kusů králíků, 
drůbeže a holubů různých barev a tvarů. 
Místní chovatelé na požádání besedovali s 
návštěvníky o potřebách zvířat, o podmín-
kách chovu, zdravotním stavu, ustájení a 
podobně. Sáhnout si na živého králíka, 
slepici, kachnu, krůtu nebo holuba už není 
takovou samozřejmostí jako za dob našich 
dědů a babiček. Největší
radost měly jako vždy děti.
 V rámci výstavy proběhly soutěže v 
odbornostech králíků a holubů. Úpické 
výstavy pokračují v rozšiřování nabídek 
služeb. Vedle nákupu zahradnických a 
chovatelských potřeb se nabízí i prodej 
zdravých nosnic. Během víkendu si místní 
drobnochovatelé odnesli přes 200 kuřic na 
snášku vajec.
 Děkujeme všem usměvavým návštěv-
níkům, kteří svým zájmem dávají ener-
gii chovatelům a tím podporují naší or-

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

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

ganizaci. Jsme rádi, že Město Úpice a Království - Jestřebí hory s námi spolupracují 
a v mnohém nám pomáhají. Bližší informace najdete na www.chovateletrutnovska.cz.                            

Jan Balcar, jednatel ZO ČSCH Úpice

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

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

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revoluční 

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

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

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

Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový profi l
šestikomorový profi l

 V pátek 6.3.2009 se konal v Pyramidě 
ples Střední školy, Husovo nám.1218 v No-
vém Městě nad Metují. Byli zde již tradičně 
ostužkováni žáci třetích ročníků. Kuchaři, 
cukráři, zámečníci, švadlenky, pečovatel-
ky, aranžérky-květinářky i Praktická škola.
Ti všichni si uvědomili, že pomalu nastává 
čas závěrečných učňovských zkoušek - čas, 
kdy končí dětství a začíná dospělost se vše-
mi starostmi a radostmi. 
 Ráda bych za celou naši školu poděkova-
la sponzorům, bez kterých by se ples neo-
bešel. Byly to: Občanské sdružení Madlena 
a SPOLEČNOST DUHA TRUTNOV - Na-
dace pro děti postižené mozkovou obrnou.   

Mája Balcarová

PLES ŠKOLYPLES ŠKOLY

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

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

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

od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 15 lety výroby na trhu.

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

V sobotu, dne 14. 2. 2009, se kolektivy mladých hasičů utkaly mezi se-
bou o Pohár velitele SDH Česká Metuje. Běloveští pohár sice nezískali, 
ale v kategorii „mladší“ si odnesli alespoň diplom za krásné 3. místo. 
Protože družstvo bylo složené převážně z nováčků, výsledek tohoto pro 
ně prvního soutěžního křestu je dobrým startem do jejich další práce.
    Štafeta družstev probíhala přitom následovně: Sedmičlenná družstva 
si vylosovala po jednom z uvedených uzlů: lodní smyčka (2x), tesařský 
uzel (2x), plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici. Poté nastoupila 
na vyznačenou čáru 1 m od stolu. Na signál startéra první člen soutěž-
ního družstva uvázal vylosovaný uzel a odstoupil na vyznačenou čáru. 
Teprve potom mohl začít vázat uzel druhý člen družstva. Tak pokračo-
vali v činnosti všichni členové družstva. Disciplína byla dokončena od-
stoupením sedmého soutěžícího na vyznačenou čáru. Vedoucí družstva 
směli být přítomni při hodnocení uzlů. Každé družstvo přitom mělo jen 
jeden soutěžní pokus. Základem hodnocení je čas naměřený od vydání 
signálu startéra do odstoupení sedmého soutěžícího. K tomuto času se 
připočítávají trestné sekundy za každý případ:  odmítnutí uvázání uzlu 60 
sekund, chybného uvázání uzlu 15 sekund,  mluvení při plnění discipliny 
15 sekund, předčasného vyběhnutí či započetí činnosti dalším soutěžícím 
15 sekund. Jakákoliv pomoc jiným členem družstva se hodnotí jako ne-
platný pokus. Správnost uzlu posuzuje rozhodčí pouze pohledem. Není-
li toto dostačující, pak vyzve samotného závodníka, aby ho přesvědčil 

(např. zatažením za konce lana) o správnosti uvázání uzlu.
    V kategoriích „mladší“ si ocenění za 1. místo odvezlo družstvo MH 
z Jasenné a za 2. místo družstvo MH z Meziměstí. V kategorii „starší“ 
Běloveští mladí hasiči obsadili 5. místo, přestože dle vedoucího oddílu, 
Jardy Čmelíka, měli na víc. S časem by běloveské děti ale v tvrdší kon-
kurenci mnoho neuspěly. V tomto směru mají Běloveští tedy ještě co 
dohánět. „Co nás nezabije, to nás posílí,“ s úsměvem na tváři dodává Jar-
da Čmelík. Není to totiž o fyzické zdatnosti. Všem se tedy nabízí stejná 
šance vyhrát. „Trénovat vázání uzlů lze i na tkaničce od bot a kdekoliv,“ 
upozorňuje Dáša Kadlečková, další z vedoucích běloveského dětského 
oddílu. V kategorii „starší“ se na 1. místě umístily děti ze Stolína, na 
místě druhém pak děti z Nízké Srbské a 3. místo si vybojovaly děti ze 
Žernova. Výsledky této pohárové soutěže se započítávají do celoroční 
soutěže kolektivů mladých hasičů.
    V soutěži jednotlivců v kategorii „starší“ běloveští obsadili 3. místo 
(překvapivě Petr Mauer) a 9. místo. V kategorii „mladší“ to bylo pořadí 
sedmé.
    Již nyní se děti z oddílu (a to nejen z toho běloveského) těší na další 
pohárové soutěže. V dubnu se kupř. bude jednat o Šonovský pohár nebo 
Memoriál Jirky Beka v CTIF na dopravním hřišti v Bělovsi. „Hasičství 
kdo zamiluje, dobré srdce projevuje.“ Ing. Jiří Polák mediální poradce 

Sboru dobrovolných hasičů a oddílu Mladých hasičů Běloves

Z činnosti oddílu Mladých hasičů BělovesZ činnosti oddílu Mladých hasičů Běloves

 Radní v Broumově se rozhodli podpořit 
žádost Benediktinského opatství svatého 
Václava, která se týká fi nanční spoluúčasti 
města na elektronickém zabezpečení tam-
ního hřbitovního kostela. Podmínkou je, že 
členem výběrové komise „na alarm“ bude 
člen rady či zastupitelstva města. Defi ni-
tivně se však k žádosti vyjádří až městské 
zastupitelstvo.                                        (r)

ALARM 
PRO KOSTEL

 je obsahem projektu „Učíme se pro ži-
vot, který je realizován v Diakonii ČCE 
- středisku Milíčův dům v Jaroměři. Pod-
pora vzdělávání romských dětí prostřed-
nictvím mimoškolních aktivit je fi nanco-
vána ze zdrojů Evropské unie.                          
                                                            (r)

POMOC POMOC 
ROMSKÝM DĚTEMROMSKÝM DĚTEM

PRO SENIORY
 Internetový portál pro seniory je nyní 
v provozu na adrese www.seniorum.cz 
Jedná se o projekt občanského sdružení 
Život 90. Najdete zde spoustu zajíma-
vých informací z různých společenských 
oborů.                                                    (r)



PODKOVÁŘSKÉ DNY

kulturní výměnu a další spolupráci. Velmi mě těší, že s touto ideou vyslovila souhlas i Rada Královéhra-
deckého kraje. Byl bych rád, kdybych mohl poznat další příslušníky z řecké diaspory před šedesáti lety, 
kteří by do mého projektu svěřili vlastní životní příběh. Mohou to být příslušníci oné první generace řec-
kých imigrantů, nebo i jejich potomci, t.j. příslušníci dalších generací. Budu velmi vděčen za spolupráci. 
Moje kontaktní spojení je Mirek.Brat@email.cz, tel. 725 67 99 07

za odpověď poděkovala Laďka Škodová, foto archiv Mirka Bráta
(foto1: Vzpomínkou na život v Řecku byly pro uprchlíky po desetiletí jen fotografi e..., foto2: Paní 
Lambru Efmorfi li s pravnučkou - první a čtvrtá generace Řeků v Královéhradeckém kraji)

Letošní Podkovářské dny se budou konat ve dnech 

27. a 28. března 2009 v hlavní budově jaroměřské 

Střední řemeslné školy a přilehlých dílnách.

    Jde o mezinárodní setkání podkovářů a příznivců 

tohoto řemesla především z  České republiky, ale i z 

Francie, Švýcarska, Německa, Polska a Slovenska.

    Na setkání je připraven seminář na téma vyváženost 

kopyta, vyhledání bodu zatížení kopyta, centrum tla-

ku v kopytě, ukázky řešení problémových kopyt při 

podkování - přednášet a praktickou ukázku předve-

de Denis LEVEILLARAD - francouzský podkovář. Teoretické 

a praktické předvedení podkování chromého a rozeznání citlivého 

kopyta předvede Bernard DUVERNAY - vícenásobný mistr světa v 

podkovářství ze Švýcarska.

    Souběžně s tímto programem bude probíhat prezentace fi rem nabíze-

jících různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro podkováře. Každý 

podkovář si bude moci vše nejen prohlédnout, ale i zakoupit, a tím doplnit 

své vybavení.

Pro účastníky setkání je vyhlášeno několik soutěží. Například soutěž 

žáků SŠ a SOU ve volném kování. Časový limit je dvě hodiny nebo 

soutěž v hodu podkovou, které se mohou zúčastnit všichni účastníci. 

Jedná se o klání v hodu na cíl o cenu „PODKOVÁŘSKÝ DŽBÁN“. 

Zahájení podkovářských dnů je 27. března 2009 v 9,00 hodin. kp

   Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje 
Lubomíra France pracuje náš redakční kolega Mi-
rek Brát (v rámci externí spolupráce s tiskovým 
oddělením krajského úřadu) na projektu „Paměť 
Evropy“. Položila jsem Mirkovi otázku, abych 
zjistila více podrobností...
* Jaké je Mirku téma projektu a jaké jsou jeho 
cíle?
- Celý projekt je zaměřen na monitoring řecké 
komunity v Královéhradecké kraji, tedy na Řeky, 
kteří přicházeli na území bývalého Českosloven-
ska v 50. letech minulého století, v čase řecké 
občanské války. Přemýšleli jsme s panem hejtma-
nem Francem, jakým způsobem poukázat - v čase 
českého předsednictví v EU - na zájem krajské 
samosprávy o národnostní komunity občanů ze 
současných zemí EU. A velmi zajímavou je v 
tomto pohledu řecká komunita. Před šedesáti lety 
přišlo do Československa více než 10 000 řeckých 
občanů, mezi nimi bylo i velké množství dětí.
Královéhradecký kraj není sice typickým místem, 
kde Řekové a jejich potomci nyní žijí, ale hodně 
jich kdysi nacházelo práci v Trutnově, místem, 
kde se Řekové sdružovali je i Dvůr Králové 
nad Labem atd.. Chci popsat životní příběhy a 
osudy těchto lidí, poskládat mozaiku. V druhé 
etapě tohoto projektu se chci zaměřit na vyhle-
dání vhodného regionu v severním Řecku jako 
partnerské oblasti Královéhradeckého kraje pro 

Další úspěch krčínské národní házené
    V sobotu 7. března 2009 se družstvo mladších žáků z TJ Sokol Krčín zúčastnilo Zimního 
halového poháru v národní házené, který se letos konal v Řevnicích u Prahy. Družstvo se na 
tento turnaj kvalifi kovalo z první pozice, kterou si drží po podzimní části mistrovské soutěže.

Stojící zleva:Stojící zleva: Petr Kotlář - trenér, Jan Linhart, Petr Majerský, Martin Marek, Lída  Petr Kotlář - trenér, Jan Linhart, Petr Majerský, Martin Marek, Lída 
Fišerová - trenérka Fišerová - trenérka Sedící zleva: Sedící zleva: Filip Rýdl, Michal Fišer, Jiří Fišer, Dominik Šírlo, Filip Rýdl, Michal Fišer, Jiří Fišer, Dominik Šírlo, 
Luděk Petrželka, Kryštof Rydlo Luděk Petrželka, Kryštof Rydlo 

    V nově zrekonstruované budově řevnic-
kého Lidového domu a v přilehlé přetlako-
vé hale bojovalo o pohár celkem šest týmů 
- vítězů z jednotlivých oblastí celé ČR. Boj 
to byl opravdu náročný, plný emocí a zvratů. 
Do poslední chvíle nebylo jisté, kdo se sta-
ne vítězem. A krčínští chlapci měli velkou 
naději. Do posledního zápasu vstupovali jen 
s jednou remízou. Ale čekal je soupeř nejtěžší 
- Draken Brno. I přes velkou podporu fanouš-
ků z  řad rodičů i ostatních hráčů však nako-
nec svůj poslední zápas prohráli, ale přesto 
nebyli zklamaní, vždyť přivezli domů pohár 
za 3. místo a cenu pro nejlepšího brankáře 
turnaje, kterým se stal Filip Rýdl.
    Krčínští mladší žáci tak úspěšně zakončili 
zimní sezónu a už se těší na jaro a na pokra-
čování druhé části mistrovské soutěže. Pokud 
se jim povede tak dobře jako na podzim, čeká 
je v červnu po několikaleté pauze Mistrovství 
ČR v Mostě. A po Zimním poháru mají vel-
kou šanci na dobré umístění. 

NA TÉMA NÁCHODSKÝ PIVOVAR....
 ...... NA LINCE SENÁTOR PETR PAKOSTA
    V souvislosti s předběžným opatřením 
Krajského soudu v  Hradci Králové, které 
zablokovalo dokončení prodeje Pivovaru
Náchod a.s., se v médiích prezentoval 
svými názory i senátor Ing. Petra Pakos-
ta (ODS). Zvedli jsme redakční telefon, 
abychom zjistili jeho aktuální stanovis-
ko.
   „V prvé řadě musím uvést, že za základ-
ní považuji, aby byla hodnocena fakta a 
nikoli komentáře zúčastněných. Roz-
hodnutí Krajského soudu dává za pravdu 
spíše kritikům postupu náchodské radni-
ce. Je však třeba se dívat především do 
budoucnosti.
Určitě by bylo žádoucí, aby se zastupi-
telstvo města Náchoda pokusilo nalézt 
smírné řešení současné situace. Tento 
gordický uzel by mohlo rozetnout napří-
klad cestou revokace usnesení o převodu 
akcií LIF, a.s. s tím, že nebyly splněny 
podmínky a kritéria ani u jednoho ucha-
zeče výběrového řízení. A potom začít od 
začátku, protože hodně věcí bylo v celé 
kauze uděláno špatně. Případné nové 
zadávací podmínky by měly pracovat s 
jasným zněním smlouvy, do které by se 

dopisovala už pouze jediná položka - a  
to nejvyšší nabídnutá cena. Město jako 
zadavatel by ale také mělo garantovat to, 
že prodávat se budou akcie podniku, kte-
rý se nebude výrazně lišit od parametrů, 
které byly zveřejněny, tedy že v mezidobí 
nebude například rozhodnuto o výplatě 
dividend nebo o přijetí většího úvěru a 
podobně. Vše ale záleží na tom, jak se k 
celé věci postaví zastupitelé.“
   V současné době se ale znovu začíná 
hovořit o tom, že pivovar by měl být pone-
chán ve vlastnictví města...
   „Pokud se městské zastupitelstvo roz-
hodne akcie pivovaru neprodávat, je to 
jistě legitimní rozhodnutí. Držím se ale 
svých zásad, které mi říkají, že město jako 
podnikatelský subjekt není to pravé...“, 
odpovídá senátor Pakosta.
   Pokládáme další otázku týkající se 
pověstí o vylučování členů ODS, kteří 
nejsou schopni akceptovat linii prosazo-
vanou starostou Náchoda Ing. Oldřichem 
Čtvrtečkou (ODS)_ 
   „Zde Vás musím trochu opravit. Občanská 
demokratická strana nezná termín vylouče-
ní. Známe pouze zrušení členství místním 

sdružením ODS. Pokud je mi známo, do 
souvislostí s kauzou kolem pivovaru by 
mohla být pravděpodobně dávána náchod-
ská zastupitelka Iva Cvetanová, která pře-
stala být členkou ODS  v  době před klíčo-
vým hlasováním o budoucnosti pivovaru.  
Zda - li tato událost měla skutečně s celou 
kauzou souvislost, to je ale otázka na paní 
Cvetanovou.“
   Tolik krátký telefonický rozhovor s pa-
nem senátorem.                                   /r/

Hejtman slíbil českoskalickým občanům 
- letos se obchvatu dočkáte !

  Za účasti cca dvou stovek občanů přijel v pondělí 16.3.2009 na jednání zastupitelstva do 
místního Eurestu, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
  Hejtman již předem slíbil, že na tomto zasedání seznámí všechny přítomné s dalším kon-
krétním postupem v dostavbě silničního obchvatu České Skalice. Dle jeho slov by se nyní 
měly v krátké době podepsat tři smlouvy, a to mezi rodinou Jirouškových - majiteli sběrných 
surovin a krajem, městem Česká Skalice a ŘSD ( Ředitelství silnic a dálnic ). Termín je do 
30. dubna 2009.
Pokud by nedošlo k podpisu, tak krajské zastupitelstvo v květnu 2009 uvolní fi nanční část-
ku na vybudování obchvatu obchvatu. Dle hejtmanových slov : „ není dostavba silničního 
obchvatu prioritou kraje. Je to skutečně naléhavé, osobně jsem se do této záležitosti vložil 
a mám eminentní zájem, aby se tento do konce letošního roku zprovoznil.“ Je pravdou, že 
hejtman Franc preferuje dostavbu dle původního projektu. Zmínil se i o skutečnosti, že v 
současné době bylo stavební řízení na 30 dnů přerušeno na žádost ŘSD. Důvodem je mož-
nost vyjednávání s Jirouškovými.
Hejtman podotkl, že velkou chybou bylo, nevykoupení pozemků, týkajících se stavby sil-
ničního obchvatu.
   Předseda sdružení Za obchvat České Skalice Jaroslav Andres zde prohlásil, že prozatím se 
nebudou konat do konce dubna protestní blokády v centru města.
   Závěrem bylo starostou města Tomášem Hubkou řečeno, že po 30.dubnu 2009, pokud 
nedojde k dohodě s Jirouškovými, se začne se stavbou obchvatu obchvatu.
   Hejtman Lubomír Franc slíbil , že se opět v červnu 2009 zúčastní jednání českoskalického 
zastupitelstva, kde by již mělo být jasněji v této dlouhotrvající kauze. 

Text a foto  Ivan Vávra

PROJEKT PAMĚŤ EVROPY 
JE MOZAIKOU LIDSKÝCH PŘÍBĚHŮ
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491 421 711 

TOTÁLNÍTOTÁLNÍ
KRACHKRACH

CENCEN

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR KOL V REGIONUNEJVĚTŠÍ VÝBĚR KOL V REGIONU

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

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

a parkování 1 fi remního vozu

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

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

a vlastním parním topením.

Cena nájmu 4000,- + DPH 
- SLEVA MOŽNÁ

 hluboká detoxikace, formování postavy, 
vyhlazování celulitidy, zpevnění pokožky, 

detoxikace, odkyselení organizmu, podpo-
ra vitality 

a navíc! GARANCE ZTRÁTY 15 cm 
za pouhé dvě hodiny!

(jinak tento zábal neplatíte)

 Přijďte se přesvědčit, nemáte co 
ztratit, jen přebytečné centimetry...

kontakt: Petra Rozínková
tel. 775 416 977 

www.kosmetikapetra.cz

VYBALTE SI ŠTÍHLEJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ „JÁ“

postavy, 
okožky, 
podpo-

m 

SATELITNÍ TECHNIKASATELITNÍ TECHNIKA

H + N
Montáž a prodej 

satelitní techniky:

Jaroslav Honzera    
Řešetova Lhota 64

tel. 739 562 307 / 739 562 308

Maximální kvalita obrazu a zvuku.
Rychlá dodávka.
Výhodné ceny.

Bezplatná konzultace 
a poradenství

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Královéhradeckého kraje

Náchod, ul.Palachova 1303, 547 01,
tel.: 491 426 027, mobil 606 754 725

* mechanické vozíky 5,-Kč/den
* zvedák do vany (elektrický) 10,-Kč/den
* klozetové vozíky 5,-Kč/den
* chodítko čtyřkolové 5,-Kč/den
* chodítko podpažní 5,-Kč/den
* antidekubitní podložky s kompresorem 5,-Kč/den
* francouzské hole a podpažní berle 3,-Kč/den
* nájezdovou rampu pro vozíčkáře 5,-Kč/den
* měřič glykémie pro diabetiky  3,-Kč/den
* švédský podavač                      3,-Kč/den
* trojkolo Loped                       10,-Kč/den
* biolampu                                  5,-Kč/den

Dále můžeme zajistit z CZP Hradec Králové
* elektrický invalidní vozík       15,-Kč/den
* koncentrátor kyslíku               10,-Kč/den
* schodolez                                15,-Kč/den
* elektrický skútr 15,-Kč/den
* mechanické postele - nemocniční s hrázdičkou (starší)

NOVÉ PENÍZE NA TRHU V ČR.
NESTÍHÁTE SPLÁCET? CHCETE 

SE ZBAVIT DLUHU? 
EXPRESNÍ VYŘÍZENÍ BEZ POPLATKU 

PŘEDEM. POTŘEBUJETE JEN 
PLATNÝ OP A PENÍZE JSOU VAŠE.

VOLEJTE IHNED. 603 940 082 731 817 679

 Obnovy stromořadí se dočká Masarykova 
ulice v Broumově. Dosavadní stav stromů v 
lokalitě byl posouzen odborníky, kteří kon-
statovali, že stromy mají špatný zdravotní 
stav a nízko zapěstované koruny, které brání 
pohybu chodcům a vadí i lidem při čekání 
na blízké autobusové zastávce. Místo těch-
to stromů tak bude v lokalitě vysazeno šest 
vzrostlých javorů.                                     (r)

ŠEST JAVORŮ

HLEDÁME 
SPOLUPRACOVNÍKY 

DO ADMINISTRATIVY. 
PRÁCE MOŽNÁ 2-3 DNY V TÝDNU!

ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ.
VOLEJTE 731 817 679 603 940 082

REKONSTRUKCE REKONSTRUKCE 
KNIHOVNYKNIHOVNY

se uskuteční v Hronově. Zakázka v hodno-
tě přesahující 5 milionů korun byla po sta-
vební stránce svěřena společnosti DELTA 
s.r.o. Velké Poříčí.                                  (r)

NABÍZÍME K ZAPŮJČENÍ REHABILITAČNÍ
A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Linnet cz, s.r.o. Zámecká 1845   Náchod
Rozšiřujeme kolektiv o

 

OBCHODNÍ REFERENTY 
PRO TELEFONNÍ PRODEJ

Náplň práce:
 telefonické kontaktování zákazníků

 nabídka a prodej služeb Centrálního registru produktů 
a fi rem Hospodářské komory ČR

 práce s PC - aktualizace a editace údajů, internet, e-mailová komunikace

Požadujeme:
 SŠ vzdělání s maturitou, vhodné pro absolventy a ZPS

 dobré komunikační schopnosti   uživatelskou znalost práce na PC
 zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
 pravidelnou pracovní dobu pondělí až pátek, v jednosměnném provozu

 práci na hlavní pracovní poměr  práci v klidném a čistém pracovním prostředí
 školení obchodních dovedností  prostor k profesnímu růstu

  pracoviště Náchod

V případě Vašeho zájmu nám obratem zašlete nejlépe e-mailem svůj profesní 
životopis, včetně telefonních kontaktů na sebe.

Linnet cz, s.r.o.
Zámecká 1845   Náchod

Tel: 777 245 203
info@linnetcz.com

Sháníme zapálenou, iniciativní a kreativní osobu 

pro vybudování a vedení 
relaxačního, tanečního, kulturního

a vzdělávacího centra pro ženy v Náchodě.

Životopis a svoji vizi zašlete na adresu
Permoník Náchod s.r.o., Běloveská 763, 54701 Náchod.

Odpovíme všem.
STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz obědů
pro fi rmy, provozovny, 

prodejny
a soukromé osoby.

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

ROZVOZ ZDARMA

Svatební Svatební 
 fotografie fotografie

Mirek BrátMirek Brát

www.fobra.crd.czwww.fobra.crd.cz
Tel.: 604 867 052Tel.: 604 867 052

Ivan VávraIvan Vávra
607 504 812607 504 812



PŘIJMU
ASISTENTKY/TY 

DO OBCHODNÍ KANCELÁŘE 
V NÁCHODĚ. 
INFORMACE

NA TEL.: 777 345 132 
PO-PÁ

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

608103810, 606270421

* Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v OV v Náchodě (ne 
sídliště u nemocnice). Tel. 737 687 635
* Pronajmu samostatný pokoj s příslušenstvím a 
zvláštním vchodem, zařízený, v rodinném domě v 
Náchodě. Tel. 491 428 024
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchodě na SUN. Tel. 
608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 2+1 v os.vl. v Náchodě, cena 7 000 
+ el.plyn/měs. Volný od 4/09 možné i dříve.Tel.776 
109 064
* Z bývalé usedlosti v Nahořanech pronajme-
me - slunný byt I.kategorie 4+1, čistá obýv.plocha 
82 m2 s ússtř.topením a příslušenstvím a nebytové 
prostory: kůlna 200 m2, stodola 300 m2, možno 
využít ke garážování, skladování. Pronajmeme i 
jednotlivě. TEL.:723 268 938, 490 503 865, 465 
611 574
* Prodám byt v Náchodě v OV 2+1 (60 m2) upra-
vený na 3+1, cihlový, přípojka na internet a pevnou 
linku, nová plast.okna a nové topení + kotel, na 
pěkném a klidném místě, na spol. zahradě pergo-
la + d. pískoviště, při rychlém jednání sleva. Cena 
1.290 mil.Kč. TEL.:777 584 780, 775 966 261
* Vyměním byt 3+1 v Náchodě-Karlův kopec za 
garzonku + doplatek (v Náchodě, nejraději Karlův 
kopec) nebo prodám. Tel.: 605 772 674
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na vlastnic-
tví nezáleží. Tel: 739 486 403
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 po kompletní 
rekonstrukci na Kamenici v Náchodě. Byt je ve 
výborném stavu, nová okna, dveře, kuch.linka 
koupelna, WC a další. Nájemné 6200,-Kč + in-
kaso. Kauce nutná. Pouze pro solventní zájemce, 
preferujeme dlouhodobější pronájem. Telefon na 
správce 777 152 750
* Koupím byt s dluhem, před vystěhováním, 
právní vadou, nebo nevypořádaná manželství. 
TEL.:604 206 419
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle náměszí v 
Náchodě. Byt po nedávné rekonstrukci. Velmi dob-
rý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. Nájemné 
4000,-Kč a inkaso. Kauce nutná. Telefon správce 
777 152 750
*Koupíme byt 3+1 na Karlově kopci (Náchod), 
na vlastnictví nezáleží. Rychlé a bezproblémové 
jednání, fi nancování zajištěno. Tel. 608 240 422

* Vyměním byt 2+1 na Plhově v Náchodě za větší 
garsonku, též na Plhově, nebo prodám a koupím. 
Tel. 603 188 240

NEMOVITOSTI

* Prodám v Klenech nejhezčí stavební poze-
mek o výměře cca 1600 m2, voda, el. na hranici 
pozemku. Příjezd po asfalt. komunikaci. Tel. 604 
336 337
* Pronajmu zařízenou kancelář v centru Nácho-
da, 32 m2, kuchyňka + WC. TEL.:602 462 397
* Koupíme RD s menši zahradou  N. Města n/Me-
tuji a okolí, cena dle stavu, tel.:608 883 012
* Koupím garáž v Náchodě na Brance nebo poze-
mek na stavbu garáže. Tel. 775 31 12 64
* Koupíme objekt nebo velký dům pro sídlo fi r-
my s halou (skladem) a nakládací rampou na Ná-
chodsku.Tel. 604 646 108
* Koupím stavební pozemek v Červeném Kostel-
ci. Tel:608 124 409
* Malý domek 2+1, 1+1 se zahrádkou na Náchod-
sku do 400tis. Tel.: 608 667 734
* Prodám RD + komerční prostory v centru Ná-
choda. TEL.:774 678 899

* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2 
cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, 
cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 
233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám garáž v N.M. nad Met. u slévárny, 130 
000,- tel. 602219526
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se na-
chází v blízkosti Plusu a centra města Hronov.Je-
den byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu urči-
tou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neurčitou, 
zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. 
Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@seznam.cz 
Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám chatu Lhotky u Náchoda,zděný zá-
klad,ve výborném stavu, výměra poz.389m2,zas.
pl.16m2,nová kuchyň,WC, sprch.kout, venkovní 
krb,terasa,cena 399.000,-. TEL.:777 180 197
* Prodám třetinový podíl cihlového činžovní-
ho domu v centru Náchoda. V domě je celkem 5 
bytů a ke třetinovému vlastnictví náleží také právo 
užívání bytu 2+1 ve III. poschodí domu a podíl na 
zisku z nájemného ze dvou bytů. Cena: 1.650.000,- 
Kč Tel.č. 6069 51 546
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Koupím chalupu na klidném místě (Náchodsko, 
Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodám RD v Červeném Kostelci, plyn. topení, 
nová koupelna, WC, nová střecha, poz.1250 m2 . 
1, 8 mil.Kč. TEL.:776 698 035

PRODEJ

* Prodám šicí stroj MINERVA šlapací, starší, za-
chovalý, varnou konvici - nová, robota, ledničku 
zachovalou, nádobí, stojací lampu, horské slunce 
na léčení a opalování, matrace pro hosty, mixer. 
Tel. 722 554 693

SEZNÁMENÍ

* Rozv.64 letá/160 hledá šikovného muže. Za-
hrádka, kolo, auto vítáno. Náchodsko. TEL.:775 
119 312
* Rozvedený SŠ 49/179/73 hledá přítelkyni z Ná-
chodska. Tel. 603 711 210
* Muž 48 let hledá přítelkyni z Náchodska. Zá-
jmy cyklistika, příroda. TEL.:776 822 771, volat 
po 16.hodině

BYTY

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Náchodě, Bě-
loveské ul.. Wifi  přípoj.na internet. Volný od kvě-
ten 09. Tel.605 331 255
* Prodám byt 3+1 63 m2 v OV cihla Náchod. 
Cena 1.3 mil. Kč. Tel. 733 386 573, e-mail:atrk@
email.cz
* Prodej bytu 4+1 70 m2 v Jaroměři. Byt a dům 
po celkové rekonstrukci. Zděné jádro nutno vidět. 
Cena 2.350 mil.Kč.  Tel. 733 386 573, e-mail:a-
trk@email.cz
* Prodám byt 2+1 71 m2 v OV Jaroměři veli-
ce pěkný. Klidná lokalita. Cena 1.650 mil. Kč. 
Tel:733 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodám byt 3+1 76 m2 DV Náchod. Zděné já-
dro velice pěkný. Cena  1.250 mil.Kč. Tel:733 386 
573, e-mail:atrk@email.cz
* Koupím byt 3+1 v Novém Městě n.Met., nejlé-
pe ve zděném domě. Nabídky prosím na tel. 724 
869 259.
* Prodám v Náchodě nadstandard. byt 2+kk v 
OV a pěkný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604 
336 337
* Pronajmu nový byt 70 m2 ve Velkém Dřevíči, 
částečně zařízený. Volný od 1.4.2009. TEL.:608 
213 154
* Prodám v Náchodě na SUN DB 3+1 79 m2, 
balkon, byt je modernizován s plast. okny, pěkný 
výhled. Tel. 608 245 634
* Prodám v Novém Městě na Malecí modernizo-
vaný DB 1+kk, 3.NP, volný ihned. TEL.:608 245 
634
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, poblíž centra,-
68má 1NP, 2 balkony, sklep, po celkové rekon-
strukci. Volný od 1.4.09 Nájem 9tis včetně služeb. 
TEL. 775 642 460
* Pronajmeme byt 1+1 53m2 v cihlové zástavbě 
v Náchodě. Kompletní vybavení (nové). Cena do-
hodou. Tel.: 737 464 578
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Náchodě, 46 
m2, v 1.NP poblíž centra. Nájem + zál. na eenrgie 
6.700,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 v Novém Městě nad 
Metují. Byt je po rekonstrukci, zateplen, plastová 
okna, možnost připojení k internetu. Při nástupu 
kauce. Volný od 1.6. Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk (30m2) v Novém 
Městě n/Met. Garsonka je po rekonstrukci, volná 
ihned. Při nástupu kauce. Tel. 608 323 373
* Pronajmu garsonku v Náchodě blizko centra. 
Dům je zateplen, plastová okna, balkon. Volná 
ihned. Při nástupu kauce. Tel. 608 631 550, 776 
581 363
* Sháníme byt  ke koupi 1+1,2+1 v Polici nad 
Metují, hotovost. Tel.: 773 55 90 14
* Pronajmu zařízený byt 1+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Pouze nekuřákovi. Nájem 6000 vč. ener-
gií. Kauce 15.000 Kč. Tel. 777 567 588
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk 33 m2 s terasou, v 
Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájem + zál.na 
energie 5.500,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu 1 zařízenou místnost za 3 500,-Kč 
a 1 místnost za 2 500,-Kč - oboje včetně inkasa a 
kabel. TV v Náchodě. Tel. 603 711 210, 731 748 
683
* Prodám DB 3+1 v Náchodě, Bílá. ul, zrekon-
struovaný, 1.190.000 Kč. Tel. 602 133 170
* Prodám pěkný světlý DB v Náchodě, 3+1, 76 
m2, panel, po celkové nadstandard. rek. v roce 
2008, cena k jednání 1 250 000,-Kč. Tel. 607 77 
13 21
* Pronajmu byt 1+kk v Náchodě, nájem 5500,- 
včetně inkasa. Tel. 607 522 168
* Prodám družst. 1+kk po kompletní rekonstruk-
ci v centru Náchoda. TEL.:603 441 222 RK NE-
VOLAT
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 3500,-
Kč + inkaso. TEL.:775 061 233
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného 
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. 
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné 
části města. Ve městě je veškerá občanská vyba-
venost cena 890.000Kč. Tel: 773 268 500,775 061 
233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Vyměním byt 3+1 v Náchodě na Plhově za gar-
sonku + doplatek - kdekoliv v Náchodě. TEL.:724 
115 864
* Vyměním DB 1+3 (SUN) za 1+1 s doplatkem (i 
menší 1+2) v Náchodě. Možnost prodeje. Výhled 

na Bražec, byt po re-
konstrukci. TEL.:774 
705 557. RK NEVO-
LAT
* Pronajmu byt 
1.kat. 2+1 80 m2 se 
zařízením v Hro-
nově. Vratná kauce 
30 tis.Kč. Nájemné 
5500,-Kš + energie. 
TEL.:736 537 033
* Pronajmu byt 1+1 
v Náchodě U NE-
MOCNICE. Tel. 777 
021 798
* Prodám družstevní 
byt (možnost do OV) 
3+1 Náchod, ul.Bíl-
kova, 2.patro, bal-
kon, 1.350.000,-Kč. 
TEL:777 180 197

* Prodám dobře zavedené občerstvení u cyk-
lostezky: perfektně vybavený přívěs 5,5 m, el. 
proud, studená voda, odpad, 2x ekol. WC, sezení 
pro cca 40 osob. Tel. 608 807 797

* Prodám přenosný TVB PHILIPS 37 cm s dálk.
ovladačem a návodem, nepoužívaný, 3000,-Kč. 
TEL.:606 900 334   10 - 18 hod.
* Prodám zánovní rozkládací gauč s úlož.prosto-
rem + 2 křesla + 1 taburetka za 4000,-Kč. TEL.:491 
426 133 Náchod
* Prodám prasata, živá 38 Kč/kg, půlky 53 Kč/kg 
vč. DPH. Tel. 724 024 174
* Prodám kočárek - trojkombinace české výroby 
PATRN BOHEMIA po 1 dítěti, výborný stav, barva 
šedooranžová, cena dohodou. TEL.: 776
88 48 60
* Prodám 2 ekologická WC (kabinka). Výborný 
stav. Tel. 608 807 797
* Prodám elektrický mandl tovární výroby šíře 
válce 150 cm. Tel. 603 266 454
* Prodám patrové postele, světl. dřevo, 5 let po-
užité. 90 x 200 cm, plus zdravotní protialergické 
matrace. Cena komplet 4000,-Kč Tel. 776 727 901
* Prodám traktor ZETOR 4011 + náhradní díly 
+ vlek, třístranné sklápění, + 2 dvoukolové káry a 
koňská obracečka a nahrabovačka za traktor. Cena 
65.000 Kč. Tel. 724 509 289
* Prodám z SOŠ - evang. akad. 1 - 2. ročník učeb-
nice. Levně. tel. 776 727 901
* Prodám vykrmená prasata, živá váha 35 Kč/
kg, v půlkách 50 Kč/kg + vnitřní sádlo a droby 
zdarma. Volejte po 21. hod. na tel. 607 950 500
* Prodám pšenici a trikitale 300 Kč/q, šrot + 50 
Kč/q, pytle výměnou. Brambory Karin 5 Kč/kg. 
Vše pěstované bez umělých hnojiv. Slavětín. Tel. 
732 381 524
* Prodám truhlářské borové a smrkové fošny. 
Tel. 774 30 80 86

KOUPĚ
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové ho-
dinky např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451

* Koupím staré hodiny, hudební nástroje atd. 
TEL.:776 139 418
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428 
455
* Koupím lanový bagr. TEL.:732 381 524
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v 
jakémkoliv stavu i příslušenství. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 603 549 451

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Studenti pozor! Hledáme několik šikovných 
studentů pro provádění anketních průzkumů na 
téma zdraví. Možnost až 100 Kč/hodinu. Tel. 605 
505 691, p. Zdvihal
* Domácí kutil nabízí „práce všeho druhu“. (Nové 
Město n.M.a okolí) Tel. 776 34 76 26
* Práce z domova. E-mail: janijiraskova@se-
znam.cz www.cinnostdoma.cz/j8
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-
Kč/týden. TEL.:603 731 609
* Práce z domova nebo z kanceláře, výdělek až 
6000,-Kč/týdně mobil: 724 907 894
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S ADRE-
SOU na tel:732 635 109
* Sháníme muže i ženy na distribuci knih. Výdě-
lek až 30000,-Kč. TEL.:777 803 359

RŮZNÉ

* Práce z domu. E-mail:ansorgovaj@obemail.
com, www.cinnostdoma.cz/p1hoda

* Žena středních let nabízí kvalitní úklid do-
mácností + výrobních objektů. Tel. 721 007 113
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaroměře. 
Tel. 774 30 80 86
* Hlídání dětí nabízí zkušená spolehlivá žena. 
Volejte nonstop. Tel. 723 92 33 38
* Pronajmeme obchodní nebo kancelářské pro-
story v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. Tel. 
606 951 546
* Provádíme veškeré zednické práce. TEL.:776 
146 173
* Broušení řetězů - 30 Kč. Naštípu dříví hyd. ští-
pačkou nebo zapůjčím. Tel. 724 11 58 55

AUTO-MOTO

* Koupím starý motocykl i nefunkční. TEL.:776 
139 418
* Prodám Toyota Corolla 1,4XLi 16V, 63kW, 
r.v.99, 92tis.km, černá metal., servo, el.okna+zr-
cátka, ABS, 4x airbag, Al kola, serv.knížka, dobrý 
stav, super spotřeba, TP 3/11, 89 tis. Kč + zdarma: 
nosič+2x držák kol + 4x pneu zimní + 4x disk+taž-
né zař. Foto zašlu. Tel.737 801 091 (odpol.)
* Prodám Peugeot 309 GR, 126 tis. km, nový 
AKU, radio, emise + STK 11/2010, garáž, dobrý 
stav, metalíza, cena 12 tis.Kč, tel. 491 428 236, 607 
158 707
* Prodám ŠKODA FABIA COMBI 1.2, r.v. 
2003, první majitel, servisní knížka, 4x nové pneu 
+ 2 zimní. Cena dohodou. Červená barva. Tel. 605 
849 334 Náchod  

*  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  **  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  *

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

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

bez ručitele
Přefi nancování drahých úvěrů a karet 

např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.

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

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

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnance, podnikatele, 

důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

Horák Radek stavební Horák Radek stavební 
a pokrývačské prácea pokrývačské práce 

provádíme:

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

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

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

SPPPádíádíádí

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

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

www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV//3. patro,
Náchod.                              Cena 850.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 60 m2, DV/B/6. p, Jaro-
měř, možnost převodu      Cena 1.190.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52 m2, DV, Náchod,

                           Cena 990.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1,78 m2, DV/L/3.patro,
Náchod                                  Cena 1.170.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1,76 m2, DV/B/2.patro, 
Náchod                                  Cena 1.200.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro,  
Jaroměř                                 Cena 1.510.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 71,5 m2, OV/L/12. patro,  
Náchod                                  Cena 1.300.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 72 m2, DV/L/2. patro,  
Týniště n.O.                           Cena 1.250.000 Kč.
* Prodej 1/2 RD 3+1 OV,Náchod-Klínek s garáží                        

 Cena 1.550.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.                             Cena 4.300.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce Bez-
děkov,         Cena vč. vybavení 1.780.000 Kč.

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

ITÁLIE - Rosolina MareITÁLIE - Rosolina Mare
  

Léto 2009Léto 2009

Pronájem plně vybaveného Pronájem plně vybaveného 
ApartmáApartmá

Pro 4 – 8 osobPro 4 – 8 osob
Cena od 12000 - 15000 KčCena od 12000 - 15000 Kč

www.katharina.czwww.katharina.cz

Zprostředkuji nebankovní 
kreditní kartu VISA 
na 100.000,- Kč. 

Potřebujete pouze OP 
a 1.000,- Kč při založení 

kreditní karty

603 940 082603 940 082
731 817 679731 817 679

Možná i spolupráceMožná i spolupráce

Zemní práce 
smykovým nakladačem

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

Dvorská 27, Hronov

STŘECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE V POLSKU!

Tel. 602 103 775

Na začátku bylo 
slovo, na konci 

je celé



Návrhy a realizace zahrad
 ZAHRADY OD A DO Z
 NÁVRHY ZDARMA
 REALIZACE LEVNĚ

Jaroslav Macatka     Alexandr Nenjuk
 775 924 131           604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice

PNEUSERVISPNEUSERVIS
OPRAVY ALU DISKŮ

auto-moto

Zdeněk Brož, Příčná 112
549 32 Velké Poříčí

Tel. 608 541 313

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální příjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s převodem SAT/analog 

s rozvodem
doporučujeme ústní konzultace předem 

sjednané
profi  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

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

                                     604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

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

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempířské a mechanické 
opravy vozidel

   776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

ÚVÌROVÉ CENTRUM
PÙJÈKY NA COKOLIV 

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ 

až 500 000,- bez ruèitele 

pøefinancování 
nevýhodných pùjèek a karet 

HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY 

AMERICKÉ HYPOTÉKY

i bez nutnosti odhadu

až do 100% ceny nemovitosti

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

i bez doložení pøíjmù

bez registrù

odhad zdarma

vyplacení úvìrù i exekucí

nemovitost mùže být i tøetí osoby

RYCHLÉ VYØÍZENÍ 
BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKÙ PØEDEM

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

Náplň práce:
 

- návrhy a vytváření strategií a marketingových aktivit
- analýza zákaznických potřeb
- sledování konkurence
- podíl na vytváření POS a dalších marketingových materiálů
- podpora obchodního týmu
- Analýza a vyhodnocení potřeb a změn trhu, zpracování výsledků a návrh možností
  dalšího rozvoje organizace.
- Monitoring a analýza trhu, vývojových trendů, konkurence a její marketingové strategie.

Od kandidáta/ky očekáváme: 

- SŠ/VŠ 
- praxe v marketingu min. 1 rok 
- znalost anglického jazyka slovem i písmem výhodou  
- kreativita, aktivní přístup, analytické myšlení 
- řidičský průkaz 

Nabízíme: 
- možnost profesního rozvoje 
- zázemí stabilní společnosti 
- fi remní benefi ty – automobil, notebook, mobilní telefon, stravenky, 5 dní dovolené navíc 
- nástup možný ihned

Nástup  možný ihned.
Profesní životopis zasílejte na adresu : lambertova@detecha.cz         
personální oddělení : tel 491477133

chemické výrobní družstvo, významná společnost 
v oblasti výroby a distribuce  kosmetiky a nátěrových hmot

se sídlem v Novém Městě nad Metují
hledá kandidáta na pozici:

marketing managermarketing manager

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Kramolna - Lhotky - dřevěná chata na vl. upraveném pozemku, všepo rekonstrukci ...............................390 000,-Kč 
Náchod - byt 2+1 v os. vl. ve zděném domě_1.1250mil. a byt 3+1 v OV ve zděném domě ..............................1.3mil.
Náchod - byt v os. vl. 3+1, za Penny__...1.350 000,-Kč a zděný byt 1+1 v OV, 3.NP ...............................850 000,-Kč
Náchod - zděná garáž u Rybárny_.135 000,-Kč,Nové Město n/M. - byt 1+kk v OV .................................765 000,-Kč
Studnice u Náchoda - ŘRD 3+1,garáží..1.990 000,- a zděný domek k bydlení i rekreaci .........................490 000,-Kč
Přepychy u Opočna - zděný domek se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci .........................................950 000,-Kč 
Velký Třebešov - velký RD 5+1 nebo 1+1 a v patře 3+1+možnost půdní vestavby ................................2.200 000,-Kč
Červený Kostelec - starší RD s novou nadstavbou vč.střechy(1-2 samost.byt.jednotky) ........................1.890 000,-Kč
Náchod - RD 2+1+možnost půdní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr ...............................1.590 000,-Kč
N.Město n./Met. - stavební rovinatý slunný pozemek o výměře cca 1 000m2 .............................................. 900,-Kč/m2

Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě .................................2.840 000,-Kč
Náchod - RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání ........................................2.880 000,-Kč
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-Kč
Hronov - prodej  patra činžovního domu 224m2 nebo jenom části na vestavbu bytu .....................................Info v RK
Náchod - Běloves - velký RD s nebyt. prostory a dvěma byty+ půda na vestavbu ..................................4.740 000,-Kč 
Červený Kostelec - RD - 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra ...........................1.795 000,-Kč 
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, pěkné místo .................................4.200 000,-Kč
Hronov - RD na rekonstrukci 3+1 s možností další půdní vestavby a zahradou 534m2...........................1.590 000,-Kč
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ..........................3.790 000,-Kč
Náchod - domek s možností dvou samostatných bytů 1+1 a 2+1 s menší  zahradou ...............................2.200 000,-Kč
Babí u Ná - chalupa..190 000,-Kč, Sendraž - předhůří Orl. hor - chalupa na rekonstr ...............................175 000,-Kč
Horní Radechová - velký zděný dům vhodný k víceúčelovému využití s poz. 1 565m2 ........................3.800 000,-Kč

Příspěvek na očkování proti hepatitidě –od 2 let-bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy-300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty: muži 25-45 let-poukázky do lékárny
Příspěvek na helmy a autosedačky

Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce 
poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a zároveň nový 

pojištěnec obdrží poukázku v hodnotě 600,- Kč.

Do konce května 2009 1 hodina týdně v době plavání pro veřejnost
krytý plavecký bazén v Náchodě

 
  

  Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni v Náchodě 
  Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let-až 4.000 Kč
  Příspěvek pro děti na kurzy plavání
  Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
  Příspěvky na očkování – klíšťová encefalitída, memingokok, chřipka, spalnič-    
     ky, zarděnky, příušnice, pneumokok
  Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
  Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark 
  Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let při cestě do zahraničí
  Slevy ve vybraných zařízeních
  Slevy na pojištění na LVZ
  Speciální programy pro fi rmy, ŽŠ, MŠ

              

              www.zpma.cz                          info@zpma.cz
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Broumov

ul. Gen. Svobody 10, Tel.: 491 421 770
(změna programu FP ZP M-A vyhrazena)


















NOVINKY OD LEDNA 2009

NABÍDKA PRO KLIENTY

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
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 Ve Vašem příspěvku do daňové rubriky novin ECHO jste uvedl, že 
pokud manželka nemá vlastní příjmy přesahující ročně 68 000, mohu si 
na ni uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč. Manželka je doma s dět-
mi a vlastní příjmy za práci nemá (nechodí do zaměstnání). Bere však 
nějaké dávky a přídavky na děti. Dále vlastníme nemovitost, jejíž část 
pronajímáme a máme příjmy z pronájmu. Můžete uvést, co se rozumí 
těmi vlastními příjmy, co se do nich případně nezahrnuje. Děkuji za 
odpověď. V.J., Červený Kostelec
 Ve smyslu $ 35ba písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
má poplatník fyzická osoba nárok snížit daň vypočtenou podle $ 16 
zákona mj. o částku 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatní-

kem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li 
manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (/zvlášť těžké postižení 
s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
 Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky 
sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěv-
ky na penzijní připojištění se stáním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním 
spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně 
se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou 
osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od 
daně osvobozen podle $ 4. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do 
vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo 
se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
 Takže ve Vašem případě je potřeba si dát pozor zejména na dvě skutečnosti: peněžitou pomoc 
v mateřství (bere se prvních 6 měsíců), která se do příjmů manželky započítává (následný ro-
dičovský příspěvek již ve smyslu výše uvedeného nikoliv), příjmy z pronájmu, pokud by jejich 
výše mohla způsobit překročení uvedeného ročního limitu 68 000. V tomto případě byste tyto 
příjmy musel vykázat Vy ve svém daňovém přiznání, kdy ve smyslu $ 9 odst. (2) se příjmy z 
pronájmu, plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví, zdaňují jen u jednoho z nich (s 
tím, že jen na Vašem rozhodnutí závisí, u kterého z Vás se v příslušném roce zdaní).

Ing. Otakar Svatoš, daňový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029
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Kuřecí prsní řízky z obou stran posypeme 
směsí koření na grilovaná kuřata. Pekáč 
zakápneme trochou oleje. Klademe řízky 
do pekáče, spodní stranu řízků předtím 
posypeme hladkou moukou. Na řízky 
pak položíme nakrájenou žlutou papriku, 
jarní cibulku a plátky špeku. Podlijeme 
jednou kostkou masoxu, rozmíchaného v 
hrnku vody. Přiklopíme a pečeme v trou-
bě asi 40 minut. Poté pekáč odkryjeme a 
na maso nastříkáme sladkou šlehačku ze 
spreje. Dáme znovu do trouby, tentokrát 
odkryté a zapečeme dalších 10 minut.
Vhodnou přílohou jsou vařené brambo-
ry. Tak, ať Vám chutná... 

přeje Laďka Škodová

ECHO V KUCHYNI
Kuřecí dvakrát Kuřecí dvakrát 

zapékanézapékané   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky ko-
telen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tla-
kových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto 
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete i se 
zajištěním prohlídek komínových těles. Taktéž 
zajistíme revize domovních plynovodů včetně 
odstranění zjištěných závad. Součástí naší na-
bídky jsou i revize a servis výtahů. VY budete 
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
 nabídka zkušeností 

   pro společenství vlastníků 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

 Společensko - kulturní akce se uskuteční v pátek 27. března 2009 
od 19.00 hod v Divadle v Jaroměři. Pořadatelem této akce jsou David 
Novotný z Náchoda, společně s městem Jaroměř, kulturním středis-
kem Jaroměř a Petrou Jansovou z Police nad Metují.
 Záštitu nad touto akcí převzali Ing. Hana Orgoníková, poslanky-
ně PS ČR, starosta města Jaroměř Ing. Jiří Klepsa a europoslankyně 
Jana Bobošíková. Výtěžek z tohoto večera 
bude věnován Základní škole speciální v Ja-
roměři a Stacionáři Nona v  Novém Městě 
nad Metují.
 V bohatém programu vystoupí Petra Čer-
nocká ( na snímku ), Věra Martinová , Jitka 
Zelenková, Ondřej Ruml ( X - Faktor ), Rad-
ka Fišarová, Livie Kuchařová, Leona Černá a 
další. Moderovat bude Katka Macháčková a 
Zdeněk Podhůrský.
 Překvapením má být účast nové České 
Miss 2009. Na Večer pro dobrou věc s více 
písničkami a příjemným pobavením Vás sr-
dečně zve hlavní organizátor David Novot-
ný.
 Vstupenky můžete zakoupit v Turistickém 
informačním centru Jaroměř , nám.ČSA 16, 
551 01 Jaroměř , tel. 491 847 220, 491 812 
400.       Text a ilustrační foto  Ivan Vávra

VEČER PRO VEČER PRO 
DOBROU VĚCDOBROU VĚC

 
TOTÁLNÍ 
TOTÁLNÍ 

LIKVIDACE 
LIKVIDACE 

ZÁSOB ZÁSOB 
VAŠICH 

PŘEBYTEČNÝCH 
KALORIÍ!

SQUASH CENTRUM Náchod
Ricochet + Squash 

+ stolní tenis
Házenkářská hala - Hamra, Náchod

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

POZOR: PLATÍ AŽ DO VAŠEHO VYČERPÁNÍ...

KŘESLO PRO 
STAROSTKU

   Zahajovací akce ČSŽ v Broumově 
„Křeslo pro hosta“ se bude odbývat v du-
chu povídání s broumovskou starostkou 
Libuší Roučkovou. Jak zní pozvánka na 
akci: „bude se mluvit o všem možném i 
nemožném, co občany zajímá. Místem ko-
nání akce, která nezapře inspiraci v jistém 
televizním pořadu z minulého století, je 
kongresový sál hotelu Praha - ve čtvrtek 
26. března v 16 hodin.                           (r)
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