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Velvyslanectví Ruské federace nabízí
prostednictvím Krajské hospodáské komory Královéhradeckého kraje možnost
úastnit se dvou významných akcí:
a) Mezinárodní podnikatelské fórum:
Obnova ruského automobilového prmyslu, výroba automobilních komponent a náhradních díl
b) Mezinárodní podnikatelské fórum: Chov
zvíat, zaízení a stavby pro chov zvíat,
zpracování masa, mléka, kží a odpad.
Na tchto fórech bude ruská strana prezentovat svoje zámry v rozvoji uvedených odvtví a ráda by pilákala na své
území eské investory. Lze oekávat velmi dobré státní investiní pobídky.
Pedbžné pihlášky pijímá Krajská
hospodáská komora Královéhradeckého
kraje, Škroupova 957, 500 02 Hradec
Králové, editelka Ing. Jana Galbiková.
Email: reditel@komora-khk.cz

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

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

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

HLEDÁ SE
KLADSKÁ
PERLA?
Náchodska sportovní a kulturní nadace a
Msto Broumnov laskav podpoily projekt
Obanského sdružení MARE NOSTRUM a
Mirka Bráta „Kladská perla“. Cílem projektu
je zejména potvrdit i vyvrátit exstenci vodního biotopu v esko - kladském pomezí, kde se
zachovala izolovaná kolonie perlorodky íní.
Sladkovodní perly byly souástí kulturního
kontextu našich djin a je možné, že stále ješt
v naší blízkosti njaká zapomenutá kolonie
tohoto nyní písn chránného živoicha pežívá. Autoi projektu se obracejí na pamtníky
i posluchae pamtník s prosbou o informace související s výskytem perlorodky íní
ve Východních echách. kontaktní e - mail:
Thalassa@email.cz, informace o projektu
Kladská perla /Margaron Glacensis) najdete
v aktualitách na webu www.marenostrum.cz
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na všechny podlahové krytiny nabízíme pokládku
za zvýhodnné ceny a dopravu ZDARMA
Podlahová centrum Náchod, Orlická ul. 821, Náchod
Tel.: 603 812 653, e-mail: podlahy.nachod@seznam.cz

SKLENÍKY

Komůrkové desky
- výprodej desek II. jakosti

komrkové desky – tvrzené sklo
píslušenství: automatický otevíra, poliky,
zavlažování, topení

40% sleva

)
Komrkové desky
ezané na míru

)
Stešní prsvitné desky
vlnovky a trapézy

)
Sklolaminátové

prsvitné desky trapézové
- vlnité - barevné

)
Plexisklo

iré – barevné - pískované

)
Vchodové stíšky
U nádraží
eských drah
v Hronov

BENO – Hronov 549 31, Nádražní 902
telefon: 491 482 822, 777 200 452
benes.lubomir@email.cz

SPOLEK
ŠOTEK
Na jarní msíce se tší i ervenokostelecký spolek Šotek a pipravuje pro Kostelany v našem
regionu adu zajímavých akcí.
Podrobnosti o nich budou prezentovány v ervenokosteleckém zpravodaji (i v jeho elektronické form, kterou najdete na mstském webu)
i formou plakát. Píspvky na svoji innost
získává Šotek formou sponzorských píspvk.
Finanní dar poskytli Šotku napíklad i organizátoi úspšného SVAÁKOBRANÍ 2009. (r)

ŽELEZNINÍ
VÝROÍ
Je tomu již 151 let, kdy vlakovým nádražím
v erveném Kostelci projel první vlak. A jak
jinak, rozvoj tohoto moderního dopravního
prostedku i vznik ervenokosteleckého souvisel s lidskou podnikavostí, v tomto pípad
dokonce s podnikavým šlechticem, kterým
byl Schaumburg Lippe, majitel náchodského
panství. Feudál ml vážný zájem o dopravu
uhlí z Velkých Svatoovic. Pvodní železniní
projekt byl tak pepracován a koleje protnuly i
katastr erveného Kostelce.
(r)

EU

Rodinná vila, Náchod u zámku
Vila z r. 1935 v rozlehlé zahradě u nách.zámku.Dům je udržovaný,má nové
el.rozvody,vod.přípojku.Na zahradě (celkem 3452 m2) je zahradní chatka
a kolna. Dispozice: přízemí: veranda, hala, kuchyň s jídelnou, obývák, WC, koupelna, 1.patro: 2 velké pokoje, koupelna a WC, suterén:4 místnosti včetně kotelny
a dílny. Samostatná garáž. Topení ústřední na el. nebo TP, studna (renovovaná),el.
220/380V, odpad do jímky, vodovod na pozemku. z Cena 3 890 000,- Kč

P
TI

SMUTNÉ VÝROČÍ
Dne 21.bezna 2010 uplyne rok od náhlého úmrtí naší drahé maminky, babiky a sestry, paní Ireny Kohnheiserové
z Náchoda.
Kdo jste ji znali a mli rádi, vnujte ji
spolu s námi tichou vzpomínku.
dti s rodinami a sestra

Pěkný, světlý byt 2+1 v zatepleném cihlovém domě ,Trutnov - Kryblice ................................................ 1 090 000,-Kč
Menší, udržovaný rodinný dům v Havlovicích u Úpice ............................................................................ 990 000,-Kč
Udržovaný, světlý byt 3+1 v Růžové ulici na sídlišti SUN Náchod .......................................................... 995 000,-Kč
Hezký rodinný dům se zahradou na v Opočně u rybníku Broumar ......................................................... 2 300 000,-Kč
Stavební pozemek s jihozápadní orientací v klidné části Bezděkova nad Metují ......................................... 399 000,-Kč

info: 777 602 884

www.realityeu.com

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

I NÁŠ MAJETEK OHROŽUJÍ ŽIVLY

VZPOMÍNKA
Dne 22.bezna 2010 by se dožil 100 let
pan Josef FABIÁN z Náchoda.
S láskou vzpomínají všichni, kdo ho
mli rádi.

Jedním z patnácti ocenných na galaveeru
v pardubickém divadle byl organizátor charitativních akcí David Novotný, který se této aktivit vnuje již patnáctým rokem. Ocenni byli
dobrovolníci, kteí bez nároku na honorá pomáhají v sociální oblasti, zdravotnictví a lidé,
kteí se vnují zvíátkm.
Davida ocenní velmi potšilo...“Je to pro m
velká est, jsem rád za ocenní a dkuji Ústavu
sociální pée v eské Skalici za jejich nominaci....“ ekl po pevzetí sošky.
LaŠ

dcera a syn s rodinami

TALÍ VE

ZNAMENÍ BERANA
Typickým rysem bžného stravování osob narozených ve znamení Berana (21. 3. - 20. 4.)
je jejich nedbalost, kterou zbyten zatžují svou naštstí kvalitní tlesnou schránku. Jídlo
totiž vtšinou odbývají velmi rychle, aby jim nezabíralo píliš mnoho asu. Jejich krédem
bývá, že jedí proto, aby žili, a ne opan. Tím se zejm ídili i J. A. Komenský, N. V.
Gogol, P. Verlain, A. France nebo T. Williams, kteí se také narodili v tomto znamení.
Jestliže se však lovk narozený jako Beran zane zabývat gastronomií jako profesionál,
iní tak se vší vážností a houževnatostí své povahy. Jak jinak by dosáhli takových úspch
kuchai jako Brillat de Savarin nebo náš Vilém Vrabec. Ten první - francouzský právník,
houslista a spisovatel v jedné osob, ale pedevším labužník - se zapsal zlatým písmem
do djin gastronomie. Známé je pedevším jeho dílo Fyziologie chuti. Jeho aforismy se
v gastronomickém svt citují oprávnn dodnes: Kdo se pejídá nebo opíjí, nerozumí jídlu ani pití. Kuchaem se mže stát každý, ale kuchaem umlcem se lovk
rodí. Jméno Vilém Vrabec je známé pedevším mezi gastronomy profesionály. V dobách
totality byl prkopníkem moderní studené kuchyn. Psobil dlouhá léta jako šéfkucha
Domu potravin v horní ásti Václavského námstí a v roce 1969 vydal Velkou kuchaku.
Tato publikace byla pro mnohé jedinou a nenahraditelnou uebnicí vaení. Doporuujeme
vyzkoušet teba dalamánky podle Viléma Vrabce.
Domácí dalamánky
20 g droždí, 375 ml vlažného mléka nebo vody, 500 g žitné mouky, 8 vaených prolisovaných brambor, sl, kmín na posypání a tuk na plech.
Veškeré suroviny si pipravíme pedem do teplejší místnosti. Nejprve vyrobíme kvásek
z droždí, malého množství tekutiny a dvou lžic mouky. Po vykynutí smícháme s ostatními
surovinami, osolíme a vypracujeme tužší tsto. Po vykynutí tsta tvarujeme bochánky,
umístíme je na plech a po jejich vykynutí uprosted naízneme. Ped peením povlažíme
vodou a posypeme celým kmínem. Peeme asi 15 minut ve stedn vyháté troub (asi
180ºC). Díky bramborám vydrží toto peivo dlouho vláné. Další recepty ke každému
lánku našeho gastronomického cyklu najdou tenái na webu ECHA v sekci Partnei.
Text pipravují žáci a pracovníci
Stední školy hotelnictví a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

SKVĚLÉ NÁPOJE

aneb TEPLICKÁ
HOTELOVKA

doporučuje

FIZZY - nápoje které „syčí“
Tyto nápoje jsou velmi oblíbené. V našich zempisných šíkách je jist nejznámjší drink
s názvem Gin Fizz.
Fizz se pipravuje z lihoviny, citronové š ávy, cukru nebo cukrového sirupu. Nakonec se k
tomuto základu dolije sodovka nebo šumivé víno. Od toho také název zz, což v anglitin
znamená syení, šumní.
Nápoje se podávají ve vyšších sklenkách (tumblerech) a bublinky jako sekt i soda se do
základu tzv. atakují. To znamená, že se vpravují do nápoje pod tlakem. K tomu se využívá
napíklad sifonová lahev. Ve chvíli, kdy drink opouští barmanovu ruku, musí šumt i syet
( zzovat). Jinak by nebyl hoden svého jména. Fizz existuje mnoho druh.
My jsme pro vás vybraly osvdený koktejl, který je velmi osvžující, lahodný a hodí se jak
na banket, tak i na rodinnou oslavu. A to po celý rok...

Loreta FIZZ
Do šejkru vložíme led, pidáme 5 cl ginu, 5 cl grepového džusu a 1 lžiku moukového cukru.
Vše protepeme a nalijeme do vyšší sklenice. Sodovku do nápoje vpravíme nejlépe ze sifonové lahve. Vzniklý osvžující alkoholický nápoj dekorujeme ezem citronu a ihned podáváme.
Pohodu pi sklence dobrého moku pejí Bc. Soa Šrtková a Mgr. Vlasta Drobná, Stední
škola hotelnictví a spoleného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz
Pohodu pi sklence dobrého moku pejí Bc. Soa Šrtková
a Mgr. Vlasta Drobná, Stední škola hotelnictví a spoleného stravování,
Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

V Náchod zahájili pilotní výuku Rubikonu
Koncem února a zaátkem bezna byla zahájena ostrá pilotní výuka etické výchovy
v rámci projektu Rubikon na Základní škole Náchod-Plhov. Žáci sedmých tíd zaali žít
ve vesnice spolen se svými spolužáky, kde zaínají ešit každodenní starosti a etická
dilemata pod vedením svých uitel.
V rámci Královéhradeckého kraje je v projektu zapojeno celkem 8 základních škol
a partnery jsou i takové instituce jako napíklad Etické fórum eské republiky nebo Krajská
hospodáská komora.
AP

Nabídka

Firma ATOMSTROYEXPORT a.s. nabízí
eským rmám možnosti subdodávek pi
výstavb tepelných a jaderných elektráren
v R, Turecku, Ruské federaci, Rumunsku,
Indii a dalších zemích. Vyzýváme rmy, které mají ve svém výrobním programu jakékoliv výrobky, práce a služby, které svými
technickými parametry spadají do uvedených obor a mají zájem stát se subdodavatelem ruské rmy ATOMSTROYEXPORT,
aby se pihlásily na Krajské hospodáské komoe, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, Email: reditel@komora-khk.cz

Živly nad naším územím ádí ím dále astji. Náhlé výkyvy poasí mžeme však
jen velice obtížné pedvídat, natož ped jejich úinky stoprocentn ochránit svj
majetek. Jedinou reálnou možnost, jak se s následky ádní pírodních živl vyrovnat, pedstavuje pojištní.
Pi sjednání pojistky je teba velmi peliv zvážit rizika, proti kterým se chceme pojistit. Je teba se zamyslet, zda staí, když pojistka kryje jen nkteré živelní pohromy,
nap. požár, blesk, vichici, povode. Nkde mže být pravdpodobnjším rizikem pád
stromu, tíha snhu, sesuv zeminy i náraz automobilu. Je také velmi dležité se dkladn seznámit s obsahem smlouvy a rozsahem pojištní. I když smlouva neukrývá žádné
kliky pod arou nebo psané malými písmeny, odborné termíny nemusí být vždy všem
srozumitelné. Není ostudou se na podrobnosti zeptat. Nkteré pojiš ovny napíklad rozlišují povode a záplavu. Tento malý detail pak mže mít velký vliv na pojistné plnní.
Poradenství nic nestojí, zato odstraování špatn pojištných škod mže stát i statisíce. Je teba pamatovat i na to, že ádní živl se neomezí pouze na samotný dm. Ani
pojištní domácností není dobré podcenit. ada lidí, ve snaze ušetit, svj majetek pi
sjednání pojištní podhodnocuje. Vystavuje se tak dvojímu nebezpeí. V pípad vzniku
škody pojistné plnní nemusí na úhradu náklad stait a navíc pojiš ovna mže plnní z
dvodu podpojištní krátit.
Majitelé nemovitostí asto opomíjejí pojistku as od asu aktualizovat. Pitom domek, který ml ped pár lety hodnotu 500 000 K za tuto ástku dnes již nepostavíme.
Obdobn tomu je s majetkem v domácnosti. Nkdo bhem pár let dokázal domácnost
dovybavit i na nkolikanásobek pvodn pojištné hodnoty.
Jednou za nkolik let je proto dobré pojistku zrevidovat a aktualizovat tak, aby odpovídala aktuální hodnot našeho majetku.
Je na odpovdnosti každého, jak myslí na zajištní své budoucnosti, a to i v pípad,
že mu majetek poškodí pírodní živly. Je na zvážení každého, jak si svj majetek pojistí.
ani od našeho prahu pojistka neodežene, ale aspo dá jistotu, že náklady na odstranní
vzniklých škod uhradí pojiš ovna. Její asistenní služba mže navíc odstraování škody
a následné opravy výrazn usnadnit.
Oldich Pibyl

Nemocnice Královéhradeckého kraje
již mají sester dostatek
Loni touto dobou se nemocnice v našem kraji potýkaly s dlouhodobým nedostatkem stedního zdravotnického personálu a hrozbou
stávkové pohotovosti zamstnanc nemocnic. Není se emu divit. Prmrná msíní mzda zdravotní sestry byla po tech letech fungování
akciových spoleností o 5 tisíc K nižší než celostátní prmr. Sestry
odcházely pracovat do jiných zdravotnických zaízení nebo dokonce
mimo obor. Ty, které zstaly, byly pepracované z neustálého nárstu
pesas. To vše se odráželo v kvalit pée o pacienta. Situace se vyhrotila v okamžiku, kdy pro nedostatek zdravotních sester hrozilo uzavení
nkterých oddlení nemocnic.
Dnes se ukazuje, že opatení, které v loni v lét pijalo souasné
vedení kraje k postupnému dorovnání mezd zdravotních sester, bylo
správné. Pestože to kraj stálo hodn penz a tvoilo nemalou ást
z velmi kritizované dotace ve výši 110 milion korun z krajského rozpotu. Ukazuje se, že nemocnice mají dnes sester relativní dostatek.
Snižuje se jejich fyzické i psychické zatížení, což se odráží i v pístupu
k pacientovi.
Nemohu však ješt opomenout významnou skupinu pomocného personálu nemocnic, bez nichž si chod nemocnic nemohu pedstavit. Odvádjí velice tžkou práci mnohdy v nelehkých podmínkách. Jejich odmováním se v minulosti rovnž dlouhodob nikdo nezabýval, takže
v nkterých profesích je jejich mzda jen o nco málo vyšší než mzda
minimální. Pesto si tato skupina zamstnanc uvdomuje souasnou
ekonomickou situaci zpsobenou nanní krizí. Na rozdíl od léka
však pochopili, že další zvyšování mezd je pro mnohé nemocnice likvidaní a navrhli nulové navýšení mezd v tomto roce. Nedivím se však,

Veer pro
dobrou vc

Letošní „Veer pro dobrou vc“ se koná
v poadí jako desátý jubilejní roník
26.bezna od 19 hodin jaromském divadle.
Jedná se spoleensko-kulturní akci, kde
vystoupí ada známých herc, zpvák,
bavi a umlc na podporu dtí a dosplých lidí. Výtžek bude vnován Základní
škole speciální v Jaromi a Martinovi Zachovi, vítzovi Muže roku 2009. Dti ze
sociálních zaízení budou také pítomny
na této akci a podle slov editelek se již
velmi tší.
„Je to již deset let, co tuto akci poádám.
Je opravdu píjemné pokraovat v tradici,
která je smysluplná a pomáhá tm, kteí to
potebují,“ dodal hlavní organizátor akce
David Novotný.
Na tento veer zavítá Leona Machálková, Martina Balogová, Heidi Jank, Sisa
Sklovska, Míša Nosková a Sámer Issa.
V rámci veera se pedstaví mažoretky
Scarlet. Slavnostní veer bude moderovat
Lucie Koaíková Salamé a Vlasta Korec.
Dojde ke slavnostnímu ktu knihy Pamtnice Tomáše Magnuska, který dorazí i s
hercem Josefem Somrem.
kp

že se nehodlají smíit s tím, že se zvyšují požadavky léka na navýšení mezd a právem se domáhají odpovídajícího rstu mezd pro
všechny. To vše vnáší obrovské naptí mezi jednotlivé kategorie
pracovník. Bohužel to nepináší nic dobrého pro pacienta, ten se
v tomto systému jaksi vytrácí.
PharmDr. Jana Tešáková - lenka Rady Královéhradeckého
kraje odpovdná za oblast zdravotnictví

M STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ÍŽKA
V NÁCHOD
BERÁNEK NÁCHOD A. S.
uvádí v msíci DUBNU 2010

* Steda 7.4.v 19.00 hodin

* Úterý 20. 4. v 19.00 hodin

Pohlazení ze tmy

Vra Martinová & Jamie
Marshall & P.R.S.T.

Literárn hudební veer
s básníkou Lenkou Jiránkovou a jejími hosty
Malý sál mstského divadla
Vstupné: 40 K

* Úterý 13. 4. v 19.00 hodin

Martin Vojtíšek
Klavírní recitál
Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 130, 110, 90, 70 K SLEVA

Vstupné: 250, 230, 210, 190 K

* tvrtek 22. 4. v 19.00 hodin

Do Vladivostoku
na zmrzlinu na kole
Dia show Jana Tomšíka
Pednáškový sál mstského divadla
Vstupné: 60 K

* Steda 14. 4. v 19.00 hodin

* Úterý 27. 4. v 19.00 hodin

La a Kerndl
a Swing sextet

R. Bolt: A žije královna!

Vstupné: 140 K SLEVA

Divadlo Pod Palmovkou
Pedstavení ab. cyklu - skupina “A”
Vstupné: 350, 330, 310, 290 K

PEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaním a cestovním centru na Kamenici v Náchod,
otevírací doba: pondlí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30% na oznaené programy pro držitele prkaz MÚ v Náchod, ZTP a ZTP/P.
Prkazy na vyzvání pedložte pi kontrole vstupenek.
Vozíkái po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

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

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

nejlevnjší eské kuchyn, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotebie - kompletní sortiment do byt a kanceláí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

D M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

BLAHOPŘÁNÍ

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE

NA
SLEVA 10%
ŘETÍZKOVÉ

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19,
Česká Skalice,
mobil 603 531 304, tel.: 491
453 373,
z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
z textilní rolety z vestavěné skříně z renovace bytových dveří
z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

Dne 19. března 2010 oslaví
manželé Khomovi
zlatou svatbu.
Do dalšího společného
života vám přejeme
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Dcery Lubomíra, Marcela
s manželem a vnoučata
Marcel, Lucie a Julius

Třináctá komnata Olivie Žižkové
se brzy objeví v kinech
Je to práv rok, co se Olivie Žižková objevila v Náchod s lmovým
štábem a natáela jednu z ástí lmu Cinematerapie. Nejen že tento na
pl dokument a na pl hraný lm bude mít už zanedlouho premiéru v
kinech, ale Olivie v nm také mimo jiné hraje, fotí, zpívá a má tam svoji
autorskou píse.
Zeptali jsme se Olivie o em lm je a pro ve lmu úinkuje?
„Tento lm režiséra Ivana Vojnára je o osudech lidí, kteí zažili njaká
traumata a potebovali ped kamerami promluvit a otevít své nitro. Ze 47
lidí bylo vybráno 10 protagonist s nejsilnjšími píbhy a já jsem byla
mezi nimi. Popisuji tam totiž popravd své nelehké dtství, otíma, který
m ponižoval a psychicky týral. Mla jsem totiž problémy s matematikou
a tak jsem v sob po celou tu dobu nosila komplex, že m dali rodie do
zvláštní školy. Svlékám se tam duševn úpln do naha a fyzicky také
(smích). Myslím, že mi tento lm opravdu pomohl, nebo jsem konen
našla sama sebe a je to pro m obrovská úleva, že už v sob žádnou 13.
komnatu nenosím. Je to venku a nemusím se už bát, že njaký pisálek na
m vytáhne mj „životní mindrák“. Urit divákm doporuuji zajít na
tento lm, nebo každý v sob nosíme njakou bolest a nemáme odvahu
o tom promluvit.
Když jsem slyšela ostatní píbhy, pestala jsem se tolik zabývat svými
problémy a jdu prost dál. Mám velikou radost, že díky tomuto projektu
vznikla má nová polorómská kapela „PARNOKALE“ (ernobílí) a že
jsem také pro lm napsala písniku „Píbh byl tak krásný“, kterou mi
otextoval práv jeden z protagonist. Premiéra lmu zaíná 8.4.2010 a
tenái ECHA se už mžou podívat na web: www.cinematerapie.cz.
Samozejm jsem úpln nejš astnjší, že si ve lmu i zahraji krásnou
roli!“
(red) Foto: Milan Holenda

Krnov tleskal jaromskému hokejovému mládí
Jaromská hokejová pípravka opt pesvdila o svých kvalitách.
O prvním beznovém víkendu se zúastnila mezinárodního turnaje
druhých tíd v minihokeji v Krnov. Svenci trenér Radima Syrovátka, Michala Lehkého a Kamila Šestáka postupn porazili rezervu
Zlína 13:3, Horní Benešov 8:3, Opavu 11:6, Studénku 8:3, polské
Jastrzebie 5:4 a zlínské áko deklasovali 10:1. Prohráli pouze s Krnovem 1:3 a v konené tabulce skonili druzí, Krnov získal vítznou
trofej jen díky lepšímu skóre. Konené poadí: 1. Krnov, 2. Jarom, 3. Jastrzebie, 4. Horní Benešov, 5. Opava, 6. Zlín B, 7. Zlín A,
8. Studénka. Ceny nejlepším pedával mistr svta a bývalá jednika
draftu NHL, krnovský rodák Radek Bonk. Stíbrné medaile a pohár
získali pro Jarom branká Kuba Možný a hrái Matj Krištof, David
Šebek, Pepa Teuber, Rendy Nymsa, Vojta Záliš, Filip Šesták, Vojta
Lehký, Dan Šedivý, Hynek Syrovátko a Patrik Derner. Úspch Jaromských podtrhl v dovednostních soutžích Pepíno Teuber, který
vyhrál soutž v rychlobruslení - ve nále tsn porazil oddílového
par áka Davida Šebka. Velké podkování zaslouží rodie malých Jaromák, kteí mohutn fandili a byli doslova dalším hráem týmu.
„Vystoupení našich borc na turnaji bylo výborné. Nebylo to ale vbec jednoduché, teba v utkání s Horním Benešovem jsme se dlouho

strachovali o výsledek. Stejné to bylo s Opavou a Studénkou, za kterou chytal maliký branká narozený v roce 2004. Po prvním hracím
dnu byly ve he o medaile celkem tyi týmy a pro nás nebylo vbec
nic jisté,“ líí kameraman a webmaster jaromské pípravky Joska
Nymsa. „Druhý den nás ekal dosud neporažený polský tým Jastrzebie. Naši borci ale po led doslova létali. V utkání plném zvrat jsme
dokázali soupee udolat. Všichni hrái dostali na led pibližn stejný
prostor, tím se na výsledcích podíleli stejnou mrou. Úchvatné bylo
nále bruslaské soutže Pepíno - David. Bruslaská škola Radima a
jeho asistent pináší ovoce,“ pochvaloval si Nymsa a trenér Radim
Syrovátko ho doplnil. „Na rozdíl od soupe byl tento turnaj pro vtšinu našich kluk jediný v sezón, kdy nastupovali v potu ty hrá
na led. Dokázali se s tím ale úspšn poprat. Jako trenér nemžu být
samozejm zcela spokojen, ale napíklad za zápas proti polskému
mužstvu Jastrzebie své kluky chválím. Radost mi udlali i oba naši nalisté v dovednostní soutži na rychlost, kde nechali za sebou všechny soupee“. Více informací je na . Další velkou výzvou pro nadjnou
partu bude tídenní mezinárodní turnaj O Lienskou vánoku, který
pípravka HC uspoádá v Jaromi ve dnech 19. - 21. bezna 2010.
Pípravka HC Jarom

KORZIKA POD
NÁCHODSKÝM
ZÁMKEM
Romantiku korzických hor si mžete prožít i pod náchodským zámkem. Nevíte?
Potom vte, že se mýlíte. Práv v tamní
obrce (souást tématických obrek umístných na pozemcích spolenosti Lesy msta
Náchoda) mžete spatit pkné mu ony.
A pvodní domovinou fešáckého mu ona
jsou hory ostrov Korzika a Sardinie.
Krom mu on mžete v zámecké obrce
spatit i jelena dybowského a daka skvrnitého. Malý fotodkaz o výše eeném pro
vás objektivem svého nikonu poídil Josef
„Pepa“ Voltr.

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!
Tel.
602 103 775

(&+2

MĚNÍME SVŮJ STYL - Zastavení čtvrté
Ze života se vytrácí pohoda a spokojenost a ženy i muži ped
zrcadlem písahají, že by to chtlo zmnu, nový impuls, novou
energii.. Chceme nejen vzbudit Váš zájem,, ale zejména nahradit
slova „chtla bych, chtl bych“ jedním výrazem: „Chci“. Našimi
prvodkynmi na cest k nové vitalit i osobní spokojenosti jsou
Dita Sodomková a Soa Schärferová. V minulých dílech seriálu no-

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

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

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

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

Nejnižší ceny Tažných zařízení
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12 Náchod – Vysokov
Kontakty:

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax: 491 420 265 Mobil: 603 360 607
e-mail: svc@svcnachod.cz, www.svcnachod.cz

Přivítejte jaro s Visage Factory
– každá žena může být krásná!
Kosmetika, Kadenictví, Masáže, Manikúra, Pedikúra
Komenského 1472, Náchod, ( 50m od MŠ Komenského )

Naše typy na jaro:
z
z
z
z

Kosmetické ošetření pleti 395,- Kč
„Vyžehlení“ vrásek 440,-Kč
Francouzské melíry tón v tónu od 400,-Kč
Prodlužování vlasů ( cena dle počtu
pramenů )

z Zpracování účesu na počítači 195,-Kč
z Voňavá čokoládová masáž pro hydrataci
pokožky 495,-Kč
z Gelové nehty – nejnovější trendy zdobení
a barev 490,- Kč
z Pedikúra – ošetření nohou spec. přístrojem + zábaly od 235,-Kč

A další široká nabídka: diamantová mikrodermabraze pleti, odstraování pigmentových
skvrn, žilek pulsním svtlem IPL, permanentní make up, našívání as.......... Od 1.4.
se mžete pihlásit do PROMNY a svit se profesionálnímu týmu Visage Factory.
Jsme tu pro Vás. Tel.: 602 190 040, Po – Pá 8.00 – 19.00 hod. So na objednání.

 „Pi procedue s lávovými kameny dochází k výrazné relaxaci a uvolnní...“ íká Soa Schärferová

vin ECHO jsme se vnovali metodám formování postavy pomocí
pístroj Vacuum a Myostim. Víme již, že se dá efektivn tvarovat
postava i bez nutnosti tlesné diny a že ultrazvuk dokáže odstranit
vrásky a navrátit pružnost povadlé pleti. Zmínili jsme aromaterapii,
masáže proti celulitid i okoládovou masáž. Co ješt zbývá?

KRÁLOVSKÁ MASÁŽ
tyi ruce, dvacet prst... Nespoet variací pro zahrání symfonie
Královské masáže. „Ano, v naší nabídce je královská masáž, kdy
masírujeme s Ditou souasn. Každá se tak mžeme vnovat jiné
partii tla“, íká Soa. Žádat mžete pochopiteln masáže sportovní,
relaxaní i klasické. O anticelulitidové masáži jsme se rovnž zmiovali.Rozdíl mezi masáží klasickou a sportovní? „Klasická masáž
má výborné úinky na svaly a klouby. Její pevné místo je napíklad
pi rehabilitaci, kdy pomáhá pedcházet mnoha bolestivým stavm.
Sportovní masáž je dležitou souástí sportovního výkonu. Mže
být provedena ped výkonem, kdy snižuje nervozitu a pedchází
pípadnému zranní bhem výkonu. Po cviení pak sportovní masáž regeneruje a odplavuje z tla únavu. Navíc, dobe provádná
sportovní masáž dokáže urychlit i hojení výron“, vysvtluje Dita.
Masáž mže být celková nebo jen cílená na uritou ást tla,
napíklad na oblast dekoltu, kde mají masážní postupy i cíle ryze
estetické.
Masáže mže kombinovat s dalšími procedurami: Zábaly (mají
výrazné detoxikaní úinky a podporují hubnutí) i re exologií nohou i rukou. kontakt: Hurdálkova 206, 547 01 Náchod,
www.zmensvujstyl.cz

Kam na školní výlet?

Do

lanového

a!
r
t
cen

Moderní člověk objevuje kouzlo lan prostřednictvím
lanových center, kde jsou k dispozici promyšlené systémy nízkých a vysokých lanových lávek. Vyzkoušet
si svoji obratnost, ohmatat si hranice vlastních fyzických a psychických sil, uvolnit do těla tu správnou dávku endorﬁnů - to vše nabízí lanové centrum v nedalekém
Adršpachu, které připravilo speciální programy pro školy a neziskové organizace.
Zpozornět by nyní měli jistě ředitelé škol, učitelé tělocviku a výchovní poradci. „Jsme
ideálním cílem pro netradiční školní výlet plný dobrodružství, napětí a zábavy. Aktivit v
našem centru se mohou účastnit děti již od pátých tříd základní školy. Alfou a omegou naší
práce je samozřejmě zajištění bezpečnosti dětí. V rámci celého pohybu v centru jsou děti
permanentně jištěné, takže nehrozí žádné nebezpečí. Celá stavba splňuje přísné mezinárodní normy, veškerý horolezecký materiál je certiﬁkován“, říká provozovatel Petr Martínek a pokračuje… „Máme sestavené programy, které děti i zábavnou aktivitou správně
zahřejí pro další výkony. Všechny věkové ročníky žáků a studentů mohou navíc zkusit i
kombinaci aktivit v lanovém centru se základy pískovcového lezení. Nově připravujeme
rozšíření centra o několik nových aktivit a překážek.“ Nabídka lanového centra pro školy
a neziskové organizace je v příznivých cenových relacích se řadou bonusů. Dodejme, že
lanové aktivity patří do programů, které dotují a podporují Rada Královéhradeckého kraje
i městské a obecní úřady jako prevenci rizikového chování mládeže. Lanové aktivity učí
děti komunikovat v týmu a společně překonávat překážky. Příznivě ovlivňují motoriku,
rozvoj síly a obratnosti. A pedagogický dozor nemusí zůstat v rámci aktivit v lanovém
centru stranou, právě naopak! Takže, až zazní ve třídě otázka: Kam na školní výlet? - tou
správnou odpovědí může být: Do lanového centra v Adršpachu!
kontakty: www.adrcentrum.cz, e-mail: info@adrcentrum.cz, tel. 777 236 216, 734 486 112

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme
i exekuce

777 009 465,
775 966 055

SALÓNEK MATÝSEK

Nabízíme celkovou úpravu
pejskům všech plemen a velikostí
(koupání, trimování, stříhání) Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

www.salonekmatysek.wbs.cz

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

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

RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Menší RD v lokalitě
Běloves s pozemkem
o celkové výměře
81 m2. V domě je
chodba, kuchyň a
pokoj, koupelna s
WC a sprch.koutem.
V podkroví ložnice a
malý pokoj. Voda a odpady veř., topení el. přímotopy.
V kuchyni dlažba, vše udržované v dobrém stavu.
Zajímavá cena!!!
Zn.: 10D507
Cena: 875.000,- Kč

Obec: ervený
Kostelec
Okres: Náchod
Menší RD v klidné
lokalit s dobrým
píjezdem, s opl. zahradou 551 m2. V pízemí
2 místnosti, chodba,
koupelna a WC, vchod
na zahradu a do garáže,
kotelna, nadzemní sklípek, dílna. V pate pkná, zateplená
místnost a pda. Sít zavedeny ve., 230/400V, ÚT plyn. Garáž
navazuje na dm. Po úpravách velmi píjemné bydlení.
Zn.: 10D501
Cena: 1.120.000,-K

Obec: Červený
Kostelec
Okres: Náchod
Větší, bytový dům
téměř v centru s opl.
poz. 480 m2 s garáží
a kolnou. V přízemí
prodejna,
provoz.
pedikúry, kamenný
sklep a 2 garsonky se soz.záz.. Ve 2.NP byt 3+1 a 2+1 s
příslušenstvím. Byty po rekonstr., výborný stav. Sítě veř.,
topení el.aku, krbové a el v podlaze. Stav. tech.stav dobrý.
Atraktivní lokalita s dobrým příjezdem.
Zn.: 10D499
Cena: 4.350.000,-Kč

Obec: Zdoov
Okres: Náchod
Zdný RD s poz.215 m2
nedaleko Adršpašských
a Teplických skal.
Dm po ástené rek.
V pízemí chodba,
kuchyka, vtší obýv.
pokoj s krbem, ložnice,
1 místnost k dokonení,
koupelna s WC, v podkroví 1 místnost, sklad a pkná garáž.
Vtší pda. El. 230/400 V, voda ve., odpady jímka, topení el.
pímotopy. Možnost trvalého bydlení i rekreace.
Zn.: 10D489
Cena: 820.000,-K

Obec: Česká Skalice
Okres: Náchod
Větší RD v klidné části
obce s opl. poz. 813
m2. V přízemí byt 3 +
kk, chodba, veranda,
koupelna, sprch.kout a
2x WC. V patře pokoj
/před dokončením/
a půda k vestavbě..
Velký sklep, na dům navazují dílna a garáž s patrem. Nová
střecha a okapy, okna špaletová, sítě veřejné, el.230V, ÚT plyn
i pevná, krbová kamna. Příjemné bydlení v atraktivní lokalitě.
Zn.: 10D490
Cena: 2.185.000,-Kč

Obec: Borová
u Náchoda
Okres: Náchod
Prodej domu /rekonstr. 2008/ na pěkném
místě obce s rovinatým
poz. 1 391m2 s
bazénem. Voda veř.,
el. 230/400 V, odpady
do jímky. Objekt je poškozený požárem a vodou. oprav. Na
pozemku nová /nepoškozená/, dřevěná, zateplená dílna se
zavedenou el. Po rekonstrukci pěkné bydlení i rekreace.
Ihned volné!
Zn: 09D445
Cena: 575.000,-Kč

Obec: Velké Poříčí
Okres: Náchod
Větší, dvougenerační
RD na klidném místě
obce. Dům dobře
udržovaný, podsklepen s velkou půdu.
V přízemí byt 3+1 s
komplet. soc. záz.,
stejně tak i v patře. V
suterénu garáž, kotelna a sklípky. Objekt napojen na veř. sítě,
odpady do septiku, ÚT-plyn. Oploc. poz. 812 m2 se 2 garážemi
a letním altánem. Příjemné bydlení. IHNED VOLNÉ!!!
Zn: 09D483
CENA: 2.490.000,-Kč

Obec: Velké Poíí
Okres: Náchod
Vtší RD na pkném,
opl. poz. 833 m2 v
klidnjší
lokalit
obce. V pízemí je
byt 2+1 se soc. záz.,
v pate další byt 2+1,
též se soc. záz. Dm
má suterén se sklepy, kotelnou, dílnou apod., vtší pda.
Objekt je zasí ován, voda ve., odpady jímka, topení ÚT –
plyn. Na pozemku kolna a 2 prostorné garáže. Po úpravách
interiér pkné bydlení. IHNED VOLNÉ!
Zn.: 09D477
Cena: 2.320.000,-K

Obec: Vlásenka
a Teplic n.M.
Okres: Náchod
Vtší chalupa po kompl.
rek. - alarm, izolace,
elektina, rozvody vody,
septik + trativod, podlahy, stecha apod.,v
blízkosti Adršpachu,
Ostaše a Tepl.skal s
píjezdem i v zim. V pízemí velká místnost s krbem a styl.vybav., pracovna, WC+koupelna, sklep,dílna, garáž. Dále 3 ložnice
a pda, v mezipate posezení. Voda ve., 230/400V, topení krb
+ rozvod teplého vzduch, v podlaze el.topení. Na poz. 1016 m2
kolna,terasa, udírna, devník a sezení. K bydlení i rekreaci.
Zn.: 10H494
CENA: 1.990.000,-K

Obec: Velké Poříčí
Okres: Náchod
Pěkný, upravený druž.
byt 2+1 ve 4.patře
bez výtahu. V bytě
nová kuch.linka se
sporákem – sklokeramická deska, soci.
zázemí, plast.okna,
plovoucí podlahy, nové
radiátory, bez balkonu. Sitě zavedeny veř., topení ÚT plyn.
Velice příjemné bydlení.
Zn.: 00B100
CENA: 735.000,-Kč

Obec:
Heřmánkovice
Okres: Náchod
Větší RD na okraji
obce po část. rekonstr. /střecha, rozvody el. apod./. V
přízemí chodba, větší
kuchyň a ložnicí.
Dále koupelna a WC
a nadzemní sklep. V patře jsou 2 obytné místnosti a
půdní prostory. Voda zavedena, el. 220/380 V, odpady do
septiku, topení lokální. Opl. zahrada o výměře 871 m2.
Zn.: 07D302
CENA: 757.000,-Kč

Obec: Starko
Okres: Náchod
Vtší RD v rekonstrukci. V pízemí 4
místnosti a pipraveno
na koupelnu a WC,
vchod do sklepa a vtší
stodoly.Nová stecha /
Bramac, krovy/ a pda
pipravená k vestavb.
Nové rozvody vody,el.
a odpady.Plyn u domu.V cen materiál /dlažby, obklady, radiátory s rozvody ap/. Voda ve.+ studna, odpad ve. Opl. poz.748
m2. Atraktivní lokalita, velmi zajímavá cena!
Zn.: 09D400
Cena: 1.690.000,-K

Obec: Česká Čermná
Okres: Náchod
Větší chalupa po rek.
interiéru na slunném
místě blízko u lesa.
V přízemí veranda,
3 místnosti, kachlová
kamna, nová koupelna /vana, sprch.kout
a WC/, v podkroví větší ložnice a půda k vestavbě. Na
dům navazuje stodola, opl.poz. 1313 m2. Sítě zavedeny,
topení el.přímotopy + lokální. Atraktivní lokalita, dobrá
občanská vybavenost, 10 km od Náchoda. Možnost
trvalého bydlení. Ihned volné !!
Zn.: 09H472
Cena: 1.940.000,-Kč

Obec: Teplice
nad Metují
Okres: Náchod
Klasická roubenka na
krásném místě v lokalitě
Adršpašsko-teplických
skal.Objekt je přízemní s
část. využitým podkrovím. V přízemí
chodba, hlavní místnost s
krbem, kuchyňka, 2
menší místnosti, sprch. kout a WC. V podkroví 2 pokoje a půda.
Na chalupu navazuje stodola a garáž. Vl.studna, voda zavedena,
trativod, 230/400V.Opl., zahrada 1205 m2 s krytým, vyhřívaným
bazénem, letní sezení s altánem.
Zn.: 09H469
Cena: 1.890.000,-Kč

Obec: Broumov
Okres: Náchod
Větší objekt /bývalá
jatka/ ke skladování
i
k
výrobě
s
příjezdem pro nákl.
auta, vč.parkování,
na opl.poz. cca
900 m2. V přízemí
3
manipulační
haly, velká dílna /
kachličky, dlažba, soc. zázemí/, rampa a samostatné 2 sklady
s nájezdem. V patře byt 1+1 a 5 místností tech. zázemí. Plyn.
kotel, voda veř., 230/400V /jistič 150 A/, odpady veř. Dobrý
stavu, možnost dalších úprav. Ihned volné. Okrajová lokalita.
Zn.: 09P474
Cena: 1.990.000,-Kč

Obec: Nové
Město nad |Metují
Okres: Náchod
Nový výr. objekt /z r.
2001/ ve výborném
stavu s opl. poz. 7 819
m2 s vl. parkováním.
Areál se skládá z admin. budovy /kanceláře,
soc.zázemí, šatny, tech.
zázemí apod./, z výr. haly
/s plyn.kotelnou, stroj.vzduchotech., protiprašné a protiskluz.nátěry
podlah,WC,umývárny šatny, jídelnou, sklady, archiv apod./ a
ze sklad. haly 460 m2 /ocel.nosné konstrukce/. Sítě veřejné, ÚT
plyn. Zpevněné plochy- asfalt a zámková dlažba, vlastní osvětlení.
Výborný příjezd. SUPER STAV I MÍSTO!!!
Zn.: 09P452
Cena: 21.700.000,-Kč

Obec:
Náchod
Okres: Náchod
Standardní byt v
osobním vlastnictví
1+kk, 28 m2 v
1.podlaží cihlového,
bytového domu. V
bytě je větší místnost, malá kuchyňka
a pěkná koupelna s
WC. Voda a odpady veř., el.230V, topení plyn WAW,
sklep, plastová okna. Dobrý stav.
Zn.: 10B495
Cena: 599.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Prodej
pěkného,
většího bytu v os.
vlast. 2+1, 61 m2 v
7. patře panel. domu
s výtahem. Byt je
udržovaný, kuchyň s
jídelním koutem, komora, 2 větší místnosti
a balkon do Montace. Sítě z veř. zdrojů, ÚT – dálkové. K
dispozici sklep a technické zázemí domu. IHNED VOLNÝ
Zn.: 10B493
Cena: 1.210.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Prodej většího bytu v
OV v klidné lokalitě
v panelovém domě v
5. patře s novým výtahem a s perfektním
výhledem. Byt má
prostornou chodbu,
zděné jádro, balkon
a upravenou koupelnu. Veškeré inženýrské sítě zavedeny z veř. řádů, topení dálkové. K dispozici menší sklep
a technické zázemí domu. Velmi příjemné bydlení!
Zn.: 10B492
Cena: 1.295.000,-Kč

Obec: Jaroměř
Okres: Náchod
Prodej bytového prostoru v příz. o celkové
výměře 48 m2, nyní
s dispozicí 1+1 se
2 menšími sklady
na dvoře a sklepem
nedaleko centra obce u
komunikace. Započata
rekonstrukce- nová plast. okna, izolace, přívod el.. Odpady a
voda veř., možnost park. před domem. Vydáno stav. povolení
k rek. na nebyt. prostory- prodejna, kanceláře apod. VOLNÉ!
Zn.: 09B484
Cena: 560.000,-Kč

POZOR !!
Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901,602/286 568 nebo mail : reka.na@tiscali.cz, www.reka-na.com

* S O U K R O M  * Š I KOV N  * R O Z U M N  * RYC H L E *
SEZNÁMENÍ
* Ráda poznám hodného a šikovného
muže pro spolené chvíle, nekuáka pro trvalý vztah. Záliby píroda, hudba, zahrada.
Jsem 59 letá. Tel. 732 161 699
BYTY
* Prodám byt 2+1,OV,plyn,Velké Poíí,800
000K,tel.605 889 722
* Prodám pkný byt ve Velkém Poíí
2+1. Cena 700 tis.K. TEL.: 606 115 386
* Pronájem kompletn nov zrekonstruovaného bytu 2+1 v panelovém dom. Jarom - Josefov. Cena 4 500 K nájem + inkaso. Tel. 606 64 36 35
* Pronajmeme byt 2+KK, 50 m2 v Podbradov ulici, Náchod. Byt je nov zrekonstruovaný (nová koupelna, omítky, nátry,
okna). Nájem 4 500 K/msín. Informace: pí. Šubertová 602 448 587
* Pronájem bytu 2+1 v Jaromi cena 3 500
K, nebo prodám za cenu 850 000 K. Info
na telefonu 606 64 36 35
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod na Plhov, ásten zaízený, ideální poloha, nájem
4.000 K + služby + kauce. Tel. 608 383 154
* Pronajmu garzonku v Náchod Bloveské ul. nejradji starší osob, pípadná výpomoc v domácnosti možná. Tel. 608 232 327
* Hledám píležitostný podnájem - na 2 až
3 v noci v týdnu v Náchod nejlépe blízko
centra. Prosím nabídnte na 737 429 985
* Pronajmu dlouhodob byt 1+kk(40m2) s
terasou v 1.pate bytového domu v Dolní Radechové. Nájemné 3.500,-K + inkaso, kauce
12.000,-K, tel. 608 90 30 70.
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. vtší
2+1,3+1 v Novém Mst n/Met. Rychlá platba.Tel.: 773 55 90 14
* Pronajmu dlouhodob 2+kk s balkonem,
47,77m2 ve 2.NP v Náchod na Lipím naproti hospod, nájemné 4.000,-K + inkaso,
kauce 18.000,-K, tel.:608 90 30 50.
* Prodáme byt 3+1 v OV v Náchod. Cena
dohodou. Tel. 774 995 907
* Pronajmu dlouhodob družstevní byt
1+1 s balkonem, ve 2.NP panelového domu
v Náchod, sídl.u nem. ul.Modrá. Nájemné
- 3.500,-K + inkaso, kauce 18.500,-K, tel.:
608 90 30 70.
* Penechám pronájem ásten zaízeného bytu 3+1 v Provodov. Po dohod odstupné za vybavení. Levné bydlení v klidné
ásti obce. Volné od ervence 2010. Tel. 776
22 77 24
* Pronajmu dlouhodob novou garsonku
s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod na
Lipím naproti hospod, nájemné 2.900,-K +
1.900,-K inkaso, kauce 14.400,-K.Tel.:608
90 30 50.
* Prodám byt 3+1 v OV v centru Nového
Msta nad Metují. Zateplený panelový dm s
výtahem, byt ve 4. pate, JV orientace, nová
okna. Volný 11/2010. Tel. 605 201 087
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod, ul. Pražská, volný od 1.4.10. Nájem 3000 + služby.
Kauce 12.000 K. Tel. 604 437 128
* Prodám byt 3+1 na Brance, 2 NP 78 m2.
V byt nová okna, kotel, radiátory, obklady,
dlažba, kuchyská linka. Nízké náklady na
bydlení a již žádné pevodní poplatky. Výrazná sleva. 1360000 K. Tel. 731 200 108.
RK ne.
* Prodám byt 4+1 v Novém Mst nad
Metují. O výme 78 m2. Nadstandardní po
kompletní rekonstrukci. Zateplený strop sádrokarton, plastová okna, žaluzie, nové radiátory, plovoucí podlaha + dlažba. Koupelna
s parním boxem. Vlastní kaskádové topení.
Prodej s vybavenou kuchyní a jídelnou. Cena
1 820 000,-K. Volat majiteli 604 452 787
* Prodám byt 3+1 v OV, Staré Msto n.M.,
v istém, upraveném stavu, 58m2, balkon,
1.pat., výtah, sklep, park. Cena 920.000,- Bez
RK. 777 180 197
* Pronajmu dlouhodob slunný byt 1+1 v
Náchod u nemocnice. Volný od dubna. Tel.
774 218 038
* Pronajmu byt 1+1 Nové Msto n/Met.
tel.776 786 154
* Prodám DB byt 3+1 na Brance. Tel. 603
524 512
* Dlouhodob pronajmeme nadstandardní
mezonetový byt 3+1 v centru Velkého Poíí, 70m2. Byt je po kompletní rekonstrukci
v r. 2007. Vlastní pedzahrádka, parkovací
stání, kompletní nové zaízení, podlahové
topení, internet atd. Volný ihned. Nájemné
5.950,- (+inkaso). Ideální pro jednotlivce i
pár. Foto na http://velkeporici.rajce.net. Tel.
605252635
* Pronajmu 1+kk s balkonem, výtahem v
centru Náchoda, cena 4000,- K + energie,
nutná kauce. TEL.:777 347 117
* Vymním státní byt 3+1 v Pardubicích za
menší - Broumov, Teplice n.M Police n .M,
Hronov Volný od 1.7.2010 tel.737917416
* Prodám byt 4+1 v OV, v Náchod - Plhov, jedná se o byt v pízemí, nutná rekon-

strukce, tel. 604 437 128
* Prodám byt 3+1 v Novém Mst n.M.,
cena dohodou. TEL.:739 569 982
* Prodám DB 1+1 50 m2 ve zdném dom
Náchod-Branka, 1. patro, balkon. Plyn. topení, pkný. Tel. 777 26 66 82
* Hledám podnájem 1+1 nebo 2+1 v Náchod a okolí. Tel. 737 339 456
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1 v RD s
udržovanou zahradou v Náchod - Tešinkách, nájemné 5000,-K + 3000,- energie +
vratná kauce 20 tis.K. Volné od dubna 2010.
TEL.:731 443 786
* Koupím byt na Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 739 486 403
* Pronajmu byt 1+1 a garsonku v Hronov.
Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového
Msta n.M., píroda, garáž. Kauce. TEL.:602
13 42 13
* Prodám pkný zdný byt 2+1 v Hronov.
Tel.: 608 909 140
* Dlouhodob pronajmu pkný slunný
byt 3+1 s balkonem v Náchod - St.Mst. Nájem + inkaso 8000,-K. TEL.: 602
462 397
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod na sídl.
u nem.. TEL.:608 976 956 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra, v Náchod,
povinná kauce 20 tis.K. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt v Novém Mst nad Metují,
2+1, Na Malecí, v OV,cena dohodou, RK nevolat!, tel. 724 283 121
* Pronajmu garsoniéru v Hronov. Tel. 608
667 730
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod, Palachova
ul.1457, nájem 5000,-K+ 1500,-K služby.
TEL.:775 061 233
* Prodám DB 3+1 76m2 na Plhov.Pedlaný a kompletn zaízený. Nutno pouze vymalovat.Volný od záí 2010 nebo dle domluvy.
Cena 1.750.000,-K.Tel.602 239 356. RK
nevolat!
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v
Náchod na dobrém míst. velká kuchyn s
jídelnou, +2 velké pokoje + pedsín + komora + zasklená lodžie + WC + koupelna nová
plastová okna, lino, kuch. linka, sporák atd.
pda + sklep + kabel.TV + internet + telefon.
Kauce. volný cca 1.4.2010. Tel 602 790 044
* Prodám družstevní byt v Jaromi 1 3 s
balkonem, celková plocha -80.87m2 Rybálkova 939 cena 1 459 000,K tel.603 848 687
* Prodám pkný slunný byt 3+kk v centru
NA, OV, 58 m2, balkon, zdné jádro, plastová okna. Dm po revitalizaci. Nutno vidt,
cena 1.290.000,-K. TEL.:774 242 821
* Prodám byt 2+1 - 63m2 v OV, kompletní
rekonstrukce 2008 v Náchod nedaleko centra. Souásti je i zahrada a vlastní parkování
za domem, pda, sklep, vlastní komín. Cena
1,45 mil. K, nutno vidt. Tel. 608348260
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pate cihlového
domu v Polici nad Metují. V cen je byt. jednotka, spoluvl. podíl na spolených ástech
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednotce - prodejna v pízemí. Cena 770.000 K.
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Náchod vedle námstí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2,
5400,-K + inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,K + inkaso. Kauce 10 000,-K, velmi dobrý stav byt, parkování vozidla zajištno ve
dvoe. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronov ul.Husova
(bývalá Jednota). velmi dobrý stav, parkování zajištno a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,K + inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K +
inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K + inkaso.
Kauce 10 000,-K. TEL.:777 152 750
* Dlouhodob pronajmu garsonku 30m2 v
Novém Mst n/M. Dm je zateplen, plastová okna, možnost pipojení internetu. Volný
ihned. Pi nástupu kauce 15000,- Tel. 608
323 373
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod Plhov
ve 3. p., byt je v dobrém a istém stavu, bezbariérový pístup s výtahem, Cena 699.000
K. Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Pronájem pop. prodej pkného družstevního bytu 3+1 v Náchod u nemocnice,
ve 3.pate panel. domu, s plast. okny, novou
koupelnou + WC. Pronájem vetn služeb
8.700,-K/msíc, prodej 890.000,-K k jednání, tel.602 204 002
* Pronájem pkného bytu 1+kk v centru
Náchoda, ul. Pražská. Byt má plast.okna a
je zaízen nábytkem. Cena vetn služeb
6.000,- K/msíc, tel. 602 204 002. Pronajmeme byty (1+kk a 1+1) a kanceláe (13
m2 a vtší) v centru Nového Msta n/Metují.
Cena dohodou,tel. 602 204 002.
NEMOVITOSTI
* Koupím garáž ve Volkerov ulici v Náchod. Tel. 777 58 34 58
* Hledáme ke koupi nebo do pronájmu
halu o zast. pl. 2000m2, okr. NA s možností
píjezdu kamionu. Tel.: 607 939 657

* PRODÁM zahrádku s chatkou v zahrádkáské kolonii „Na Bobeku“ v Novém Mst n.Metují. Tel.: 737 902 160
* Sháníme stavební pozemek nebo roubenku mimo zástavbu, okr. TU,K. Tel.: 608 883
012
* Prodám ve Velkém Poíí starší menší
RD, oplocená zahrada cca 800 m2, plyn na
hranici pozemku, cena k jednání 700.000 K.
Tel. 608 245 634
* Nabídnte RD v Náchod, Hronov a blízkém okolí do 3mil., platba v hotovosti. Tel.:
608 667 734
* Prodám ve Chvalkovicích perfektní stavební pozemek 1500 m2, oplocený, zasí ovaný, vybudován umlý rybníek, ásten
sadové úpravy. Tel. 604 336 337
* PRODÁM GARÁŽ v erveném Kostelci, eskoskalická ul. (u istiky odpadních
vod). Tel. 602 268 992
* Pronajmu zahradní domek v Náchod
Blovsi. 2+1 45 m2, ÚT, velká koupelna,
venkovní terasa - vše nové. Nájem 5300,-K
+ energie podle midel. Kauce 5000,-K.
TEL.:777 737 127

* Prodám vtší rodinný dm nedaleko centra Hronova. Byty 4+1 a 1+1, velké zázemí
vetn garáže. Zahrada 1200 M2. Telefon
777 232 122
* Koupím garáž na Brance. Platba hotov.
Tel 731421292
* Prodáme stavební parcelu v N. Mst n.
Met., Na Františku. Celková výmra 2 154
m2. Veškeré sít pímo na pozemku (el.,
plyn, voda, kanalizace, internet), kompletn napojeno, v. komunikace. Možno zaít
ihned stavt. Lze rozdlit na dv samostatné
stavební parcely. TEL.:773 585 555
* PRODÁM RD 4+1 s balkonem, bytová
ást 100m2, celá plocha domu podsklepená
- suterénní místnosti. Lokalita: klidná ást
Broumova, zahrada s pergolou, celková plocha pozemku 750m2. Dm po rekonstrukci; vybavení: elektro kotel + kotel na tuhá
paliva, bojler, atd. Cena: 1.680,- tis. K v.
vnitního vybavení. Tel.: 605 435 678
* Prodám chatu v Pekle, cena dohodou. Tel.
776 891 323
* Prodám 2gen. RD v N.Mst po lux rekonstrukci, 900m2. Info 724 235 639
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst. Tel. 605 212 203
* Prodám stavební parcelu v obci Libchyn o velikosti 439 m. Jihovýchodní strana
celodenní slunce. Zavedena voda elektrický proud<pouze propojit>. Pro stavbu chaty je ve stráni pipraveno plato. Pi rychlém
jednání sleva. TEL.:604 434 238
* Nabízím nový nízkoenergetický RD 5 km
od Nového Msta. Kolaudace podzim 2010.
Tel. 603 525 531
* Pronajmu adovou garáž - 18 m2 v Náchod, ul. El.Krásnohorské na rovin, naproti
erpací st.Benzina pes eku, cena 1000,-K/
ms. TEL.:608 888 141
* Prodám rod.dm 5+1 v eské Skalici,
celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se
o cihlový dm, který byl postaven v letech
1991-1993. Dm je nutno zkolaudovat. Cena
1.650.000,-K. TEL.:775 061 233
* Prodám nový nízkoenergetický RD v
Polici n.M. 4+k, možnost splátek. Tel. 603
525 531
* Prodám rod.dm 4+1 v Jasenné p.269,
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-K.
TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní dm v Hronov se 4
byty, Havlíkova ul.240. Velký pdní prostor
pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K. TEL.:
775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.
dm 4+1 v Jasenné p.269, celý podsklepený. Nájem 5000,-K + služby. TEL.:775 061
233
* Prodám rod.dm 4+1 v Jaromi, Albánská ul.198. Cena 2.560.000,-K. TEL.:775
061 233
* Prodám zahradu s chatou a garáží v Novém Mst nad Metují. Plocha parcely 3050
m2. Cena dohodou. Telef. 605984484
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu garáž v Náchod nad dolní nemocnicí. TEL.:776 180 465, 721 625 514
* Pronajmu garáž v Náchod. Tel. 732 167
291
* Pronajmu dlouhodob zateplenou halu
v okolí Jarome 774 308 086
* Pronajmeme kanceláské prostory v budov Itálie na Kamenici v Náchod. Celkem
4 kanceláe o celk.výme 91 m2. Možno
dohromady nebo jednotliv. K dispozici kuchyka, WC, výtah. TEL.:777 152 750

* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v Náchod, ul. Riegrova, naproti lékárn
pi výjezdu z námstí. Kolaudováno na prodejnu potravin s oberstvením vetn hygienického zázemí. Celková plocha 100 m2.
Prodejní plocha 74 m2. Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci
„K“ v Náchod na Kamenici. Volné ihned.
TEL.:777 152 750

Hledám tlumočníka
na jednání v Polsku
se znalostí místních poměrů

Pozice s perspektivou
strasnar@seznam.cz

PRODEJ

Nabízíme univerzální mobilní zařízení,

* Prodám nejnovjší model plniky cigaret. 220V. Plyn. reg.hustoty tab.Naplníte
20ks za 3 min. Super cena 1560K. Zár.24
ms.Tel.608 494 625
* Prodám železobetonovou garáž o rozmrech 3x6m se sklopnými vraty + podkladní
silniní panely za 50.000,- K. Tel. 608 365
036, www.uhada.cz/garaz.htm
* Prodám sedací soupravu v super stavu, dva roky starou. Sedaka má rozmry
230x280x160cm a je ve tvaru U, kratší strana
slouží jako lenoška. Je dost velká a proto ji
prodávám, do nového bydlení se mi nevejde. PC 14500K, pi rychlém jednání sleva.
TEL.:774 824 241
* Prodám tídílnou sedací soupravu, kulatý jídelní stl, rozkládací lavici, skíky
Universal, stl pod poíta, klec pro andulku.
Tel. 728 070 302
* Prodám kvalitní pekatrovanou zeminu, vhodná pro konenou úpravu zahrad, 1
m3/400,- K. Dovezu. Tel: 777 222 232
* Prodám novou koženou soupravu VELKÁ SLEVA. TEL.:491 423 948
* Prodám NOVÝ STAVEBNÍ ROZVAD  CENA:7000,- Tel.: 739 529 291
* Prodám vykrmená prasata, cena 35,-K/
kg, nebo v plkách 53,-K/kg. TEL.:776 191
392
* 5 litr MICROPOLU nahradí 2 tuny
vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších stavebních písad proti vlhkosti belgické spolenosti PTB COMPAKTUNA. Informace:
www.gktrade.cz, tel. 603 707 850

umožňující přípravu masa
pečením, grilováním a uzením.
Cena 7,990,- Kč včetně DPH
Repon s.r.o. Náchod,
tel. 491426661 p. Bednářová
Hledáme na zkrácenou pracovní dobu

zručného pracovníka
na drobné práce
ve skladu stavebního materiálu.
Drobná údržba, úklid, práce s ruční pilou
apod. Hledáme pracovníka z Hronova
a blízkého okolí.
Informace - pošlete SMS na tel: 776 468 702

Hasičská
vzájemná
pojišťovna
… jistota, které důvěřoval již Váš děda

t1PKJÝUĶOÓEPNÈDOPTUÓ
t1PKJÝUĶOÓCVEPW
t1PWJOOÏSVĲFOÓ
Informujte se na podmínky:

hasici@tiscali.cz

Dům Hasičů Nové Město n. Met., tel.: 491 474 150

KOUPÍM
* Koupím starší vlnitý eternit na stechu.
TEL.:721 063 975
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové
hodinky nap.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a
objektivy v jakémkoliv stavu i píslušenství.
Koupím také stereokotouky, meoskopy a
jiné fotopíslušenství. Slušné jednání platba
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* TT modelová železnice - Koupím použité
lokomotivy a vagony. Tel. 777 200 452
* Koupím trubkové lešení i malé množství
nebo jen trubky, nebo jen podlážky. Tel 603
900 795
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky, bakelitová autíka Ites, Kaden a aut. na bovden,
autodráhy, modelové železnice, vláky 0, H0,
TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto pístroje,
rádia, knihy, vyznamenání a ády LM aj. staré nepotebné i poškozené pedmty. Tel. 608
811 683
* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602
735 593
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice,
knihy i celou pozstalost. Peníze na ruku.
Pijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
R ZNÉ
* Práce na zahrad, cca1-2x týdn, sekání
trávy, údržba zahrady. Osobní jednání. Tel.:
731 383 866
* Zdravé a nenásilné hubnutí, žádné drastické diety. Hubnete zdrav a bez potíží a
bezpen. Více na www.hubnete.cz/dou nebo
www.snidejzdrave.cz/dou
* Zdokladujte Vaše výdaje a ušetete 30%
z rodinného rozpotu. Volejte: 724 427 070
* Pohlídám Vaše dti. Spolehlivost, diskrétnost, osobní schzka pedem. 190K/h.
TEL.: 731 736 663
* Daruji neomezené množství hlíny.
TEL.:739 814 111
* Hlídání dtí (kvali k. uit.MŠ, 30 let praxe), hlídání pejsk, ištní oken, koberc a
úklidy, sekání trávník. TEL.:605 145 004
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67
m2), bazen, hišt, udírna, gril, 2x BTV. 140,K os./den. TEL.:603 711 210
* Hledáme paní na domácí ošetovatelskou péi k matce, vk 78 let, bydlící v Náchod. Bližší informace na tel: 723 605 775
nebo 737 127 500
* Hubnutí bez diety, tel.: 722 279 175 www.
hubnete.cz/sir
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
* Na práci v kancelái, pop.z domova pijímáme nové, ambiciozní a šikovné kolegy.
Možnost nástupu ihned.tel. 773 586 293

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební, hřbitovní
a kamenické.
Pich Tomáš tel. 777 656 830
Náchod, Strnadova 51,
tel. 734 330 252
(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu je možné
sjednat pohřeb po telefonické
dohodě na
tel.: 777 656 830

Uklidové práce
firma Kovalský

čištění oken, koberců,
autočalounění
telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Jarní úklidy

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál
(sáčky, ﬁltry, kobosan)
- výkup a prodej

PÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Hledáme ženy a muže pro prodej knih výdlek 20 000 - 30000,-K.Tel. 777 803 359
* Práce z pohodlí domova-www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
AUTO-MOTO
* Prodám Škoda Felicie. Tel. 608 145 555
* ZDARMA odvoz vozidel bez SPZ (autovrak). Tel. 605 75 78 87
* Prodám IVECO Daily 50C13V,r.v.2001,
najeto 342tis.km, el. zrcátka, mech.sedaka
idie, pední mlhovky, rádio, ASR, ABS,
STK do 3.3.2011, cena 130 000,.K bez
DPH. Tel 736 531 899
* Pestavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom 777
962 205
* Prodám ást.nabouraný OPEL ASTRA,
r.v.93, STK/6.7.2011. Levn. TEL.:603 832
685
DOMÁCÍ MAZLÍCI
* Daruji štata kížence. Tel. 731 800 540

Pronajmeme
zavedený bar
a restauraci „K“

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

TESAŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

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

v Náchodě na Kamenici.

Libor Klíma
Tel. 721 448 250

Vážíme si našeho zákazníka!

Volné ihned.
TEL.:777 152 750

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitní, sít
proti hmyzu, parapety vnitní i venkovní, zimní zahrady.

Specializace: výroba + montáž složitých vazeb, stechy
na RD, devodomy, altány, pergoly, montáže
stešních oken, bednní toitých schodiš

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

STRAVOVÁNÍ

MÁTE PROBLÉMY
S VLHKOSTÍ ?

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.
VAÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA

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

ROZVOZ ZDARMA

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

Kontaktujte prosím
pana Šefce,

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

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, DOMKY

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

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

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY,
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE,
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ POHOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...
ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN,
NÁCHOD ZDARMA!

doporuujeme ústní konzultace pedem
sjednané
pro digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej
technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o. více info na tel.:
eských Bratí 89
491 422 999,
547 01 Náchod
777 790 675,
604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
píjem zakázek: Po - t 9-13,30 h

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

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč

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

PRODEJ A MONTÁŽ

DRŽIT
ISO 9 EL
001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Vítání jara

Broumov - podsklepený RD 4+1 s garáží na pkném
klidném míst se rovinatou zahradou....................1.780mil.
Lachov - domek u Teplic n/Met. vhodný po rekonstr. k bydlení i rekreaci s pozemkem........................................650tis.
Zdoov - zdný domek na konci obce na klidném míst
2km od Teplicko-Adršpašs. skal.................................999tis.
Kramolna u Náchoda -rodinný dm po znané rekonstrukci s pozemkem o výme 594m2....................2.400mil.
Hronov - adový rodinný dm 4(5)+1 na Pínici se zahradou, dm je v dobrém stavu.................................2.290mil.
Kramolna - rodinný dm 5+1 po kompletní rekonstrukci
s pozemkem o výme 1 284m2.............................3.399mil.
Nový Hrádek - rodinný dm 3+kk k bydlení i rekreaci,
200m od lyžaského vleku.........................................950mil.
Dolní Radechová - RD 4(5)+1 se zahradou, dvougaráží v
klidné ásti obce, volné...........................................1.999mil.
Javor u Teplic n/Met. - zdná chalupa s pozemkem o
výme 3 058 m2, pkná lokalita............................1.090mil.
Malé Svatoovice, okr. TU - RD 5+1 s pozemkem o
výme 568m2 a garáží................................................2.2mil.
Studnice u Náchoda - podnikatelská hala k víceúelovému
využití, zastat. pl. 297m2.................................................2mil.
N. Msto n/Met. - byt v OV 3+1 s garáží_1.570mil.,
Náchod - pkný byt 2+1 v os. vl.................................990tis.
Náchod - pronájem v centru prostor pro drobné služby v 1.
pate, plocha 18m2,volné...............................3 000,-K/ms.
Náchod - Bloves - byt 1+1 v OV s lodžií................790tis.,

Náchod - pronájem prodejny......................14 400,-K/ms.
Nové Msto n/Met. - rodinný dm 4(3)+1 po rekonstr. ve
Vrchovinách,ihned obyvatelný...............................2.290mil.
Velké Poíí - rodinný dm se zahradou o výme 429m2,
dobrý píjezd, slunné místo.....................................1.390mil.
Hoiky - zdný domek vhodný k bydlení i rekreaci,
koupelna, WC, pozemek 586m2.............................1.260mil.
Náchod - dva byty na Plhov v os. vl. 4+1, 72m2..1.250mil.
a byt 2+kk po rekonstr., 47m2..................................1.100mil.
Náchod - byt 3+1 v OV v 1.NP.................................970tis.,
Sedloov -pronáj. bytu 3+1 v Orl. horách....4 500,-K/ms.
Horní Kostelec - zdný domek vhodný k bydlení i rekreaci
se zahradou, výhled do zelen.....................................590tis.
eská Skalice - rodinný dm 4+1 v klidné ásti se zahradou o výme 1 153m2, garáž.................................2.590mil.
Nové Msto n/M -byt 2+1 v OV...........................1.199mil.,
Náchod-pronájem byt 1+ 1,2+1 na Kamenici...3tis./ms.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále výrobních,
sklad., kanceláských prostor.................................Info v RK
Náchod - byt v OV4+1 pedlaný na 2+1..............1.290mil.,
Nové Msto n/M. - byt 3+1 do OV.......................1.150mil.
ervený Kostelec - RD v klidné ásti obce 4(3)+1 s garáží
a pozemkem o výme 935m2................................2.190mil.
Police n/Met. - st. pozemek o výme 739m2...420 000,-K
a novostavba RD 5+1..............................................2.660mil.
Náchod - zdná chata 2+kk v údolíku z jedné strany krytá
lesem v klidné ásti Babí………..............................…230tis.

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pipravena v naší kancelái Rako a to denn od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. . 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

pro zamstnance,dchodce,
živnostníky a podnikatele
bez poplatk !

tel : 602 413 513

PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ

Nárazníky, plasty na motorky,
nádobky na kapaliny a jiné!

TEL.: 604 406 836

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

které společně s žáky naší školy

739 275 119

prožijeme 24. března 2010 v 16 hod

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

v aule naší školy

Po pedstavení je pipravena prodejní
výstavka žák s velikononí tématikou

www.pujcime-vam.cz

Potebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

-30%

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

NEBANKOVNÍ P JKY

Oprava výrobk z plastu.

No

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

Těšíme se na Vaši návštěvu

a další služby do 100 osob
Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz
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PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

AKČNÍ NABÍDKA:

Rezervace vstupenek

na tel.č. 775 034 437

Vás zve na

skladem
200 ks dveří

Borové dveře se
zárubní - dýhované
2820,-Kč

v nově zrekonstruovaném sále.

ZŠ T. G. Masaryka

...ZDENK JANK

MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

v sobotu 27.3. od 20 hod.

nabídku ešení problém s vlhkostí.

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEE
MASIV - BOROVICE

Vás zve na koncert

HONZY VYČÍTALA
se skupinou GREENHORNS

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

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

Restaurace U Medvěda ve Stárkově

Montáž, prodej
a servis
satelitní techniky

Nabízíme satelitní komplety
SD píjem za 2

890,- K
HD píjem za 4 890,- K

Akní nabídka:

Pístupová karta SkyLink STANDARD bez omezení ............... 1 450,-K
Satelitní pijíma Optibox Crypton IDE 2.0, .............................. 1 590,-K
Satelitní pijíma Opticum 4060 CX............................................. 990,-K
Satelitní pijíma SatElita 2000 HD PVR ..................................2 990,-K
Satelitní pijíma Optibox CX PVR ...........................................1 590,-K
Parabola Fte 80 Fe ..................................................................... 400,-K
Parabola Fte 60 Fe ..................................................................... 280,-K
LNB single 0,2 dB ....................................................................... 170,-K
LNB monoblock single 0,3 dB .....................................................350,-K

Těšíme se na Váš nákup
Provozovna: Kostelní 105,
549 54 Police nad Metují
Otevírací doba: Po - Pá 15:30
- 18:00, so 8:00 - 11:00

Akce platí od 2.3.2010 do 2.5.2010.
Uvedené ceny vetn DPH

PO

Z STALOST
VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

608103810, 606270421

Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

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

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.
Pro zaměstnance, důchodce,
podnikatele.
773 923 040

NE

JVYŠŠÍ CENY

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

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

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

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

ECHO V KUCHYNI
DIJONSKÉ ZAPEČENINY
Kuecí kídla, na nudliky nakrájená krtí prsa,
nahrubo nakrájenou cibuli, vše ochucené koenící
smsí na kue, dáme do pekáe. Podlijeme trochou
oleje a jednou rozpuštnou kostkou slepiího vývaru, piklopíme a dáme péct. Ped dopeením
vyjmeme kídla, krtí nudliky zalijeme zakysanou smetanou, smíchanou s dijonskou hoicí,
promícháme, navrch poklademe kídla a dáme
odklopené do trouby ješt asi na 20 minut. Smetana s bujonem vytvoí skvlý sos a kídla získají
kupavou kžiku. Vhodnou pílohou jsou smažené hranolky, ale i tstoviny.
Tak, a Vám chutná.... peje La ka Škodová

Rozhledny

Spolenost Branka o.p.s. podala spolen
s mstem Hronovem projekt do Regionálních operaních program. Jeho cílem je
vybudování ty rozhleden v Kladském
pomezí. Všechny rozhledny by mly být
propojené cyklotrasou. Hodnota celého
projektu pesahuje 10 milion korun. (r)

„PULTOVÁ BILANCE“

Den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se konal v Mateském centru Bublinka v eské Skalici ve stedu 3.bezna. Široká veejnosti
si tak mohla prohlédnout nov otevené prostory, ve kterých se maminky s dtmi scházejí a
ochutnat pipravené dobroty.
Ženy z Bublinky navštívily u píležitosti Mezinárodního dne žen místní Domov dchodc v
Tešovce, kde babikám pedaly vlastnorun vyrobená pání a kytiky a všichni zde strávili
píjemné dopoledne.
Kateina Marinicová

Mstská policie v erveném Kostelci
zveejnila bilanci související s tamní inností Pultu centrální ochrany za rok 2009.
V tomto roce zaízení zaznamenalo celkem
307 signál, které následn fyzicky provovali strážníci mstské police. Vtšina výjezd však spadala do kategorie „planého
poplachu“. Pouze ve tyech pípadech bylo
zjištno narušení steženého objektu.
V jednom z tchto pípad potom strážníci
dopadli pachatele pímo pi inu.
(r)
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VZPOMÍNKA NA BOŽENU NMCOVOU
V eské Skalici si pipomnli 190. let od narození spisovatelky Boženy Nmcové. Nejen
Skalice a blízké Ratiboice jsou místa, která jsou v našem regionu spjata s touto slavnou spisovatelkou. Dalším mstem, které má reminiscence na autorku Babiky, je ervený Kostelec.
Práv tomuto sídlu vnovala Božena Nmcová povídku Chudí lidé. Na ervenokosteleckém
hbitov je pochována i spisovatelina vnuka Miloslava Maudrová.
(r)

Babacup - premiéra na sjezdovkách
I druhá letošní disciplína byla novinkou. Babacupky si po pedešlém bowlingu vybraly
sjezdovky- obí slalom.Ukazuje se,
že zaazení nových sport vneslo do soutže
nový náboj a naptí. Nelze nikoho favorizovat a o to jsou závody zajímavjší.
V nedli 28.2. se sjezdovka Lyžaského
klubu Nového Msta nad Metují v Deštném
zaplnila závodnicemi, které pomily své
síly ve tech kolech obího slalomu, z nichž
se do výsledk zapoítávala dv nejrychlejší. Na tra se vydalo celkem 36
lyžaek. Poasí celému podniku pálo. Tra
byla dopoledne umrzlá, trochu povolila až
díky polednímu sluníku, které píjemn
potšilo závodnice, diváky i fandící rodinné
píslušníky.
První kolo si vtšina závodnic testovala tra i své možnosti. Další dv kola byla
o poznání rychlejší. Bohužel došlo v rámci
nasazení i k nepíjemným pádm. Nikdo se
naštstí vážnji nezranil. Nkteré závodnice
šly do své jízdy razantn, takže byly k vidní jízdy a lá Šárka Záhrobská. Nejrychlejší
ženou na svahu se stala Renata Nývltová. V
tsném závsu za ní se umístila její kolegyn z týmu WÜRTH (bývalý Hotel Hynek),
Zuzana Rousková. Tetí místo vybojovala
Martina Kováová
z Integraf Stars.
Celkové umístní tým v této disciplín
vypadá následovn: 1.místo Integraf Stars,
2. Partners, 3.WÜRTH, 4. IR Inspections, 5.
UFO Krasotinky.
Všechny lenky Babacupu budou mít te
více než msíc na trénink stolního tenisu.
Turnaj v této disciplín probhne v házenkáské hale 11.4. Jste srden zváni. P.H.

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis
Házenkáská hala - Hamra, Náchod
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