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Příští Echo vychází 4.dubna 2008

Telekomunika ní, zabezpe ovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

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

GARÁŽOVÁ VRATA

   NEMUSÍTE P EMÝŠLET
KDE ODBORN  NAKOUPÍTE !

VESTAVNÉ SPOT EBI E
   SE SLEVOU AŽ 51 %

Navštivte nás
mobilní telefony v etn  aktivací 
vysokorychlostní internet
televize v digitální kvalit

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

REDAKCE
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

Férová půjčka určená
problémovým klientům
Bez zástavy Rychle

www.novinyecho.cz

tel.: 723 756 656

PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÝCH
A DROBNÝCH STAVEB

Jaroslav Zelený
Růžová 1967, 547 01 Náchod

 přestavby byt.jader 
 obklady, dlažby  sádrokarton

PŘIJMEME 
ZEDNÍKY A 
STAVEBNÍ 

DĚLNÍKY PRO 
PRÁCE NA 

NÁCHODSKU

NEBANKOVNÍ 
P J KY

Jste zam stnanec, d chodce nebo cizi-
nec a necht jí Vám v bance p j it?

* pro zam stnance a d chodce úv ry již 
od 6.000,-K

* žádné poplatky p edem!!
* 10 let zkušeností

peníze do 24 h.
Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00

www.proficredit.cz

Svá ecí a vzduchová 
technika

Plhovské nám stí – Náchod, tel. 491 427 345

MYSLETE NA SVÉMYSLETE NA SVÉ 
ZDRAVÍ !ZDRAVÍ !

Filtrace ke svá ecímFiltrace ke svá ecím 
maskámmaskám

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

Od první do páté
  Samotný název napovídá, že jde o 
výstavu kreseb, vytvo ených za obdo-
bí p ti let, od první až do páté t ídy. 
Žáci 5.A ZŠ v eské Skalici pod vede-
ním paní u itelky Ji iny Sedlákové 
uspo ádali výstavu výtvarných prací v 
DDM Bájo v eské Skalici na Husov
nám stí. Na vystavených obrázcích je 
možno vid t postupný vývoj u jednot-
livých autor , vlastní zdokonalování 
se v malb  a kreslení.
  Výstava je instalována v galerii 
Fortna v p ízemí DDM Bájo a  potrvá 
do 28.b ezna 2008. D ti Vás srde -
n  zvou a budou velice rády, když 
zhodnotíte jejich um leckou innost.                       

Text a foto  Ivan Vávra

jazykové kurzy,  překladatelská a tlumočnická  agentura, 
vydavatelství

Nabízíme kurzy

 ANGLIČTINY I. - IV. ročník 
NĚMČINY I. - IV. ročník

Přihlášky přijímáme telefonicky:  491 423 077 (AJ), 491 420 945, 603 440 969 (NJ), 
nebo e-mail:  lada.petrankova@gatenachod.cz (NJ), jan.moucha@worldonline.cz (AJ). 

Více informací najdete na našich internetových stránkách www.gatenachod.cz

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

Bytový d m slavnostn  p edán

  Za p ítomnosti zástupc  generálního 
dodavatele stavby KOBLA Pe ky v ele 
s editelem Ing. Bláhou (na snímku) byl 
m stu eská Skalice dne 12. b ezna 2008 
p edán k užívání d m p. 615 se starto-
vacími byty.
  Bývalá zvláštní škola v Komenského 
ulici, kdysi sloužící i jako D m služeb 
a mate ská škola, byl rekonstruován od 
kv tna 2007 s dokon ením v únoru 2008. 
Celková cena rekonstrukce je v hodno-

t  10.278.523 K . Dle smlouvy byl 
termín 42. týdn  p estavby dodržen. 
Kolaudace se uskute nila týden p ed 
slavnostním p edáním a stavební prá-

ce v etn  vlastního vybavení a terénní 
úpravy okolí domu byly provedeny v 
naprostém po ádku, což velmi kladn
zhodnotil eskoskalický starosta Tomáš 
Hubka.
  Celkem se zde jedná o 10 byt , z toho 
jsou 4 (2+1), 5 (1+1), 1 byt je s bez-
bariérovým p ístupem, prozatím však 
není obsazen. Dle informace se zde 
bude platit klasický nájem se smlou-
vou na dobu neur itou. Ostatní nájem-
níci získali byty v nabídkovém ízení, 
p i zaplacení nájemného na deset let 
dop edu, nabídkou nejvyšší ceny, obál-
kovou metodou.
  Na druhém snímku je celkový pohled 
na bytový d m po kolaudaci.

Text a foto Ivan Vávra

TEL.:TEL.:  722 136 596722 136 596



nejlevn jší eské kuchyn , matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot ebi e - kompletní sortiment do byt  a kancelá í

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
eská kvalita za polskou cenu - nap . trojdílná sk ín š. 180 v cen 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

Restaurace Reduta
Plhovská 340, NÁCHOD, Tel. 491 543 047, si Vás 

dovoluje pozvat k návšt v ...

 P ipravena pro Vás jsou od pond lí do soboty 11.00 - 14.00 
    hotová jídla.

Každý den v týdnu od 10.30 u nás najdete bohatou nabídku 
    zajímavých minutkových jídel a specialit, 

i jen posezení v p íjemném prost edí u dobré kávy.
Možnost rezarvace salonku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

  Jaké nebezpe í v sob  skrývají omamné a psy-
chotropní látky a jak se zajiš ují stopy, se dozv -
d li žáci jedné tvrté t ídy na Základní devítileté 
škole TGM v Náchod .
   Odpolední vyu ování v úterý 4. b ezna 2008 se 
pro žáky tvrté t ídy na dv  hodiny prom nilo. 
Místo probírání matematiky mohli mít pocit, že 
se na chvíli ocitli na míst inu nebo v policejní 
laborato i.
  Do jejich t ídy p išli na besedu pracovnice pre-
ventivn  informa ní skupiny a kriminalistický 
technik. Téma besedy bylo již dop edu jasné, 
policisté p išli s d tmi hovo it o nebezpe í uží-
vání drog. Dlouze s nimi rozebírali p edevším 
možnost vzniku závislosti na omamných a 
psychotropních látkách, dotkli se také nemocí 
i trestné innosti, tedy témat, které s užíváním 

t chto látek souvisejí.
  D ti m ly p ipravené otázky, které se týkaly 
také kou ení a pití alkoholu. P ednáška probí-
hala veselou formou za pomoci interaktivní hry. 
D ti si mohly lépe p edstavit, jaké to je, když je 
n kdo d lá špatné v ci a nem že si pomoci nebo 
když n kdo provádí v ci, které škodí i ostatním 
lidem.
  Kriminalistický technik d tem ješt  vysv tlil, 
jak policie zjistí, že byl spáchán trestný in a 
jak zajistí na míst inu stopy a d kazy, které je 
zavedou k pachateli. Policista p ed nimi
otev el kriminalistický kuf ík a p ímo na míst
d tem ukázal, jak vyhledává a snímá otisky prs-
t . Už trochu rozt kaní a v pozdním odpoledni 
unavení žá ci rázem ztichli. Všichni se nahrnuli 
okolo kriminalistického technika a zcela fasci-
nováni sledovali, jak se p sobením st íbrného 
prášku a št tce na sklenici objevily z etelné otis-
ky jednoho z nich.
   Besedu málem neukon ilo ani zvon ní, ohla-
šující konec vyu ování. D ti m ly tolik dotaz
a p ipomínek, až jim policisté museli slíbit, že 
mezi n  p ijdou znovu. Pak se teprve mohlo jít 
dom . EP

Policie ve škole

tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

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 
 renovace van  textilní rolety  těsnění 
 vestavěné skříně na míru  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Výstava
   Ob anské sdružení Fotoklub Náchod vás srde n  zve na výstavu

fotografi í a obraz
polské výtvarnice Jolanty Drawnel z Kudowy Zdrój, která bude své práce vystavovat od 

pátku 21.3.2008 do konce dubna v galerii PEKO v Riegrov  ul. v Náchod .
Vernisáž výstavy prob hne v pátek 21.3.  od 17 hodin.           KP

Bez idi ákuBez idi áku 
rad ji nerad ji ne

  V t chto dnech kriminální policie zahá-
jila trestní stíhání proti mladistvému 
ne idi i. Výte níka p istihla za volantem 
koncem února 2008 v Dolní Radecho-
vé policejní hlídka p i b žné dopravní 
kontrole ve ve erních hodinách. Sedm-
náctiletý mladík se snažil situaci vy ešit 
tím, že se rozhodl hlídce ujet. Ve snaze 
o rychlý únikový manévr však nezvládl 
ízení a p i otá ení naboural do stojí-

cího vozu Renault Espace. Hlídka mu 
pak zabránila odjet z místa karambolu. 
Po zadokumentování vše p edali krimi-
nální policii, která te  sedmnáctiletého 
mladíka obvinila z trestného inu íze-
ní motorového vozidla bez idi ského 
oprávn ní, s trestní sazbou až ro ního 
odn tí svobody, pen žitým trest i tres-
tem zákazu innosti. Navíc bude muset 
mladík uhradit škodu, kterou zp sobil na 
nabouraných vozidlech.

Reality MOUŘENÍN, spol. s r.o., 
IČO: 259 99 877,

se sídlem Francouzská 375/41, 
602 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně 

v oddíle C, vložka 48339
Tel+fax: 461 619 321, 
mobil: 602 58 99 59

e-mail: mourenin@mourenin.com

PRODEJ BYTŮ do OV
v domě Černčická 457 - 458, Nové Město nad Metují

 
 1. volný byt (po rekonstrukci) 1+1 (41,80 m2)  550.000,-Kč
 2. byt s nájemcem 2+1 (60,40 m2)  280.000,-Kč
 3. byt s nájemcem 3+1 (56,40 m2)  280.000,-Kč

Kontakt: Ing.Bc.Zuzana Burdová 606 619 736

ESKÁ SPO ITELNA  MÁ VLASTNÍ 
REALITNÍ KANCELÁ  NYNÍ I V NÁCHOD

eská spo itelna, nejd v ryhodn jší banka roku 2007, otev ela prost ednictvím své dce-
iné spole nosti REALITNÍ SPOLE NOSTI ESKÉ SPO ITELNY v lednu svoji již 65. 

kancelá  v R. Najdete ji v NÁCHOD  ve 3. pat e budovy eské spo itelny, Karlovo 
nám stí 179.
  A co vám Realitní spole nost eské spo itelny p ináší? Realitní spole nost eské spo i-
telny vám zajistí komplexní ešení v oblasti prodeje a koup  nemovitosti zast ešení veške-
rých vašich fi nan ních pot eb spojených s jejich po ízením, vyhledání a kompletní zajiš-
t ní nového bydlení. Realitní spole nost eské spo itelny uspokojí veškeré vaše pot eby
spojené s koupí nebo pronájem nemovitostí, bytu i kancelá ských prostor. Od vyhledání 
vhodné nemovitosti, p es ocen ní a fi nancování až po p evod vlastnictví. Samoz ejmostí je 
poradenský a právní servis. To vše nabízí pod jednou st echou a s jednou kontaktní osobou 
realitního maklé e. Realitní spole nost eské spo itelny dokáže v maximální mí e naplnit 
veškeré pot eby klient  spojené s prodejem, koupí i pronájmem nemovitosti:

 zprost edkování prodeje a koup  nemovitostí
 zprost edkování nájmu a pronájmu nemovitostí
 vyhledání nemovitosti
 p evod vlastnictví nemovitosti
 ocen ní nemovitosti
 právní servis spojený s po ízením nemovitosti
 hypote ní fi nancování
 marketing a inzertní plány

   A nakonec to nejd ležit jší. Jak využít výše uvedených služeb? Sta í zavolat bezplatnou 
linku 800 10 90 90 a asistentka vám p id lí vašeho osobního maklé e, který je specialistou 
na vaši oblast, nebo navštívit osobn  realitní maklé e na pobo ce v Náchod .

DÁLE PRO NAŠE EVIDOVANÉ KLIENTY HLEDÁME RODINNÉ DOMY, 
BYTY VŠECH VELIKOSTÍ V OSOBNÍM I DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ, 

CHALUPY, CHATY A POZEMKY.
 PRO PRODÁVAJÍCÍ JSOU VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA

REMOST - N me ek Josef
Náchod, Svobody 77
tel./fax: 491 428 259
mobil 603 248 002

PRODEJ A P J OVNA
malá stavební mechanizace

ná adí a nástroje
topidla a vysouše e

ocelové kotvy WH-KOTE
SB RNÁ SLUŽBA
pro expresní opravy

ná adí BOSCH, MAKITA

Hledáme nové kolegy !
* přijďte mezi nás * posilte náš tým  

* potřebujeme právě Vás

Pro Hypernovu Náchod
přijmeme nové kolegy(ně) na pozice: 

Nabízíme:
 zajímavou mzdu  zaměstnanecké výhody

 příspěvek na dopravu a stravu

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Kontaktujte nás na tel. čísle  nebo volejte bezplatnou linku

491401021      800 402 402

DATA OPERÁTOR
SKLADNÍK
POKLADNÍ

PRODAVAČ/KA DO ÚSEKU: 
ZELENINY, TEXTIL, DOM. POTŘEBY



Polní 468, 
Nové M sto nad Metují

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

Areál IDA 843, 
Malé Svato ovice

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

www.proplast.biz

 PLAST
(plastová okna, dve e)

 D EVO
(eurookna, dve e)

 HLINÍK
(okna, dve e, rolety, 

garážová vrata)

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

SN EN ISO 9001:2001

ESKÝ VÝROBCE

Kvalita je prioritou
  Kvalita je výzvou
 Kvalita je životní styl
 Kvalita je slovo...

          a my slovo držíme! 

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

 Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda  na okraji  obce oklopen lesy na svažitém 
pozemku s výhodnou jihozápadní orientací. Celková plocha pozemků spolu 
se zahradou je 1 500 m2. Dispozice: přízemí:veranda, chodba, 3 pokoje 
s kuchyní a jídelnou, WC, koupelna, dílna. I. patro: 3 samostatné pokoje 
s chodbou, půda. El. 220/380V, obec. vodovod + vlastní studna, tepl. voda-
bojler,odpady do septiku, vytápění-ústřední na TP. Cena: 1 959 000,- Kč

EU TIP

Byt 1+kk v Novém Městě nad Metují v os. vlastnictví, nedaleko centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699 000,-Kč
Penzion ,,Pod nebem“ ve Zdobnici v O.h., stálá klientela, ubyt., stravován . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 000,-Kč
Rodinné sídlo v obci Radeč u Úpice, zahrada, bazén, venkovní pergola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 930 000,-Kč
Rodinný dům s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci - Olešnici, započatá rekonstrukce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku se zahradou, 7 místností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město,5 místností, koupelna, WC, kuchyň  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí, vhodná přestavba na byt. jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč

VZPOMÍNKA
  Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 
pana Jana Cohornu z Nového M sta
nad Metují.
Dne 24.b ezna uplyne 23 let od jeho smrti.
   Manželka a d ti s rodinou, vnou ata         

TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI... II.
   Když 
r u s k ý 
g e n e -
r á l 

Alexandr Vasiljevi  Suvorov n kdy v 18. sto-
letí pronášel svoje legendární slova o „t žkosti
na cvi išti a lehkosti na bojišti“, nev d l nic o 
hustot  silni ního provozu v Náchod  v dob
páte ní dopravní špi ky. Ulice se m ní v bitev-
ní pole, na kterém hrozí újmy na zdraví i ztráty 
na majetku - a to všech jednotek: Motorist ,
chodc , cyklist  i potencionálních jezdc  na 
zví atech. Rozhodující vliv v tomto „st etnutí“
mají muži a ženy za volanty automobil , za 
idítky motocykl . Jakými jsou idi i moped

i silných motorek? Záleží na tréninku, záleží na 
autoškole.
   V Autoškole Náchod s.r.o. je nov  k dispozici 
motocyklový trenažér zna ky Honda. „Tako-
vých trenažér , jaký máme nyní k dispozici v 
naší autoškole, je široko daleko opravdu málo“, 
íká v úvodu pan Ji í Volhejn. A trenažér neza-

p e svoji technickou preciznost, kterou symbo-
lizuje tovární zna ka významného producenta 
motocykl  v Zemi vycházejícího slunce. Soft-
ware trenažéru umož uje simulaci jízdy v mno-
ha r zných podmínkách, od mo ského pob eží,
p es hory až k hustému provozu velkom sta.
   Volíte i typ motocyklu. M ní se zárove  i 
zvuková kulisa p ístroje - od bzu ení malého 
motocyklu k rozvážným hlubokým takt m sil-
ného stroje. Na trenažéru se tak mohou p ipra-
vovat zájemci o získání všech skupin oprávn ní
k ízení motocyklu. V krajních liniích široko-

úhlého monitoru jsou „zp tná zrcátka“, systém sám vyhodnocuje jízdu a zárove  nabízí analýzu 
idi ových chyb vid nou z neuv itelných 3D perspektiv, jaké zprost edkuje pouze špi ková po í-

ta ová grafi ka.
   Samotná jízda na trenažéru je zážitkem, protože hodn  v cí je opravdu nadmíru reálných: mok-
rá vozovka, p ekážky na silnici, náhle odbo ující auto, dálnice v rekonstrukci, spole ensky unavený 
chodec krá ející nejistým a tudíž i nebezpe ným krokem.... „Jediné, co zde snad chybí, je skute ná 
fyzikální dynamika jízdy“, jinak je to velmi dob e ud lané“, podotýká pan Volhejn.
   Na záv r každé jízdy p ipraví trenažér na jezdce hodnocení. Ano, do jisté míry to m že p ipomínat po í-
ta ovou hru, ale tato simulace se snaží s maximální mírou v rnosti p ehrát p edem nebezpe né situace, 
které život „v jedné stop “ provázejí.
   Samoz ejm  m žete volit mezi strojem s manuálním azením nebo automatickou p evodovkou.                                            

p ipravil+foto Mirek Brát - pidalší informace:
AUTOŠKOLA NÁCHOD s.r.o., www.autoskolanachod.cz, tel. 491 547 547, 775 995 995,
 info@autoskolanachod.cz

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

SN EN ISO 9001:2001

 D LNÍKY DO VÝROBY A MONTÁŽE 
PLASTOVÝCH OKEN

 D LNÍKY NA STAVEBNÍ A DOKON OVACÍ 
PRÁCE (možno i externí spolupráce)

místo: Malé Svato ovice
POŽADUJEME:

 minimáln  vyu en - strojírenská, stavební profese výhodou  
asová fl exibilita
NABÍZÍME:

 po zapracování zajímavé fi nan ní ohodnocení
 p ísp vek na stravování

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

P ijmeme

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 24.3.2008 vzpomeneme 13 let 

od úmrtí našeho milovaného manžela, 
tatínka, d de ka
pana Jaroslava Machá ka 
z Náchoda-Babí.

 Prosím, vzpome te s námi.

Manželka Hanaa dcera Iveta s rodinou     
   V lo ském roce jste se na strán-
kách Echa setkávali s kulturními 
programy, po ádanými Ob anským
sdružením Babi ino údolí 2006 v 
Babi in  údolí v Ratibo icích.
   Návšt vníci sem p icházeli s 
v domím, že se mají kde zastavit, 
pobavit, ob erstvit a odnést si zážit-
ky z p íjemn  stráveného dne.
   A co je dobré, stává se tradicí.....
Ob anské sdružení Babi ino údolí 
2006, správa NKP státního zámku v 
Ratibo icích a M stský ú ad v es-
ké Skalici si Vás dovolují pozvat 
v sobotu dne 29. b ezna 2008 od 
14.00 na druhý ro ník akce 
OTEVÍRÁNÍ ÚDOLÍ
- Slavnostní otev ení Babi -
ina údolí v prostorách 

pomníku Babi ka s d tmi v 
Ratibo icích.

Program:
* 12.00 - 14.00 svoz návšt vník  a ú inkujících z parkovišt  u zámku k Panskému 
hostinci ko áry a povozy
* 13.00 - vystoupení folklorního souboru KVÍTEK z Hradce Králové u Panského 
hostince
* 14.00 - slavnostní otev ení Babi ina údolí, vystoupení zástupc  m sta eská
Skalice a zástupce os Babi ino údolí
* 14.20 - pr vod ú astník  za doprovodu hudby k Viktor inu splavu, utopení 

„KDYŽ POČASÍ DOVOLÍ, OTEVŘEME BABIČČINO ÚDOLÍ“

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 3.dubna 2008 uplyne 27 let, kdy nás 

navždy opustila naše drahá maminka a 
babi ka, paní Anna Hrušková z Nového 
M sta nad Metují.
   Kdo jste ji znali, v nujte jí s námi tichou 
vzpomínku.
                    rodina Šenke íkova a Novákova

„Zimy“ v ece Úp , hudební a tane ní
vystoupení u Viktor ina splavu, návšt -
va Starého b lidla, návrat k Panskému 
hostinci
* 15.30 - 16.00 vystoupení folklorního 
souboru KVÍTEK u Panského hostince
Doprovodné akce:
   -  Vyjíž ky v ko árech po Babi in
údolí
   -  P íležitostné razítko a ú astnické
listy
 - Objekty státního zámku Ratibo ice,
Rudruv mlýn a Staré b lidlo budou 
mimo ádn  otev eny již o víkendu 29. 
a 30. 3. od 10.00 do 15.00
Na Vaši návšt vu se t ší Ob anské
sdružení Babi ino údolí 2006 

Snímky pana Andrejse zachy- Snímky pana Andrejse zachy-
cují Otevírání Babi ina údolí vcují Otevírání Babi ina údolí v 
lo ském roce. Doufejme, že i letoslo ském roce. Doufejme, že i letos 
nám zap eje po así a nic námnám zap eje po así a nic nám 
nezabrání rozlou it se s panínezabrání rozlou it se s paní 

Zimou.... (LaŠ)                  Zimou.... (LaŠ)                        



* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN * SOUKROM * ŠIKOVN ** SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN   * SOUKROM  * ŠIKOVN  *

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p edm ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran  apod.

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

Výkup i z poz stalosti, z p dy, i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

www.profireal.cz

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* D chodc m do 70 let bez ru itele

* Zam stnanc m, podnikatel m i ženám na MD
* Od 6000 K  pro každého 

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

Nebankovní půjčky
pro zaměstnance, 

pro matky na MD, důchodce

BEZ POPLATKU!
Tel. 608 434 885

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

ÚV RY, P J KY
nebankovní sektor

již od 10.000
pro zam stnané, d chodce,

ženy na MD

BEZ POPLATK
tel: 724 901 627

Půjčujeme 
10 tisíc - 1 milion

řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

Firma Jan Kočnar silniční 
práce Náchod přijme

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

profesním průkazem

TEL.: 604 203 001      

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ,
výroba nábytku, dveří, 

opravy a renovace.
Restaurátorské práce, 

petrifi kace proti červotoči.
Břetislav Kafka ateliéry

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

SEZNÁMENÍ

* Muž rozvedený, 39 let (záliby: domácí kutil, 
va ení, p íroda, chalupa ení...) s osmiletou dcerou 
ve vlastní pé i by se rád touto cestou seznámil se 
ženou podobného v ku z Náchoda a okolí. D ti ne-
jsou p ekážkou. Tel. 605 368 555

BYTY

* Prodám slunný cihlový byt 3+kk, 71 m2 v cent-
ru Náchoda. Krásný výhled, výtah, balkon, komo-
ra, sklep. Volný od 7/2008. Družstevní s možností 
p evodu do OV. Cena 1.500.000 K . RK nevolejte. 
Tel. 602 455 312
*  Mladý pár hledá 1+1 k pronájmu. Police n/M-
Hronov. Tel.: 603 825 576
* Prodám družst.byt 3+1 80 m2 v Polici n.M. na 
sídlišti. TEL.: 607 550 227
* Nabízím pronájem bytu 2+kk poblíž centra v 
Náchod . Nájem 4000,- + inkaso. Kauce 30.000 k
- rozhoduje výše kauce. Tel. 604 288 125    
* Pronajmu nov  zrekonstruované byty v 
Náchod  na Kamenici 2+1, 60 m2, 6000 K  a 1+1, 
50 m2, 5000 K  v etn  inkasa. Kauce 20.000,- K .
Tel. 777 551 022
* Pronajmu za ízenou garzonku v centru Nácho-
da, nájemné 3000 k  + 2000 K  inkaso. Kauce nut-
ná. Tel. 607 867 250
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), plocha 
cca 100 m2, I. kat., poblíž centra v Náchod .
Komplet vybavený - možno i bez vybavení. Byt 
je po rekonstrukci: nová plastová okna, plynová 
topidla, kuchy ská linka, lino. Kabelovka, inter-
net, telefon, p da, sklep, dvorek. Volný ihned. 
Kauce. Tel. 602 79 00 44
* Koupím byt v okr.Náchod, nejlépe v p ízemí nebo 
s výtahem. D kuji za nabídky, tel: 724 869 259
* Pronajmu 1+1 v NA - Plhov. Tel. 737 411 933
* Pronajmu družstevní byt 3+1 na sídlišti SUN v 
Náchod , 74 m2, byt je kompletn  za ízen, cena pro-
nájmu v etn  inkasa je 7000,-K , tel. 606 625 907
* Prodám byt 1+kk v osobním vlastnictví v 
Novém M st  nad Metují. Cena: 699 000,- K  Tel. 
777 602 884
* Prodám byt 2+1 v OV, v Náchod  (poblíž gym-
názia), zd ný, v p ízemí, áste n  rekonstruovaný, 
cena dohodou, tel. 777 00 79 77
* Pronajmu garsonku v centru Nového M sta 
n.M., komplet.za ., TEL.:777 766 296
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  - nájem 3800,-K
+ inkaso, tel. 602 959 862
* Pronajmu v Náchod  byt 2+1, nedale-
ko nákup.centra. Nájem 3800,-K  a inkaso. 
TEL.:608 245 634
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod na Plhov , po 
rekonstr., ást. za ., volný ihned. TEL.:604 763 193
* Pronajmu za ízený byt 3+1 v Náchod , ul. 
B loveská. Volný ihned. P i dlouhodobém proná-
jmu možno vyklidit. Telefon 774 212 781
* Prodám velký byt 2+1, 70 m2, cihla, OV, blízko 
centra, po rekonstrukci, lodžie, parkování u domu, 
tel. 775 681 848, zn. nejvýhodn jší nabídka
* Pronajmu byt ve st edu m sta Náchoda -
3+kk, koupelna, balkon, dálkové topení, 80 m2,
Tel. 583 21 15 10
* Pronajmu suterénní byt 2+1 v RD v Novém 
M.n.M. Od 04/2008, áste n  za ízený s vlastním 
vchodem. Vhodné pro mladé, bezd tné. Cena dle 
dohody. Tel. 732 986 518.
* Koupím byt v OV 3+1 ,3+KK pop . 2+1, v
Novém M.n.Metují nebo v Náchod . Cena do 
1,1mil tel: 775 336 849
* Pronajmu dlouhodob  byt 3+1 v Náchod -
B lovsi, v blízkosti dosahu nákupního centra, 
autobus. a železni .stanice, základ. a mmate .
školy. Slunný byt o celk.vým.85 m2, ást .
za .(kuchy . linka v .spot ebi , vestav né sk í-
n , okenní žaluzie). K dispozici komora, p da, 
2x sklep. v dom  pouze 4 byt.jednotky - záruka 
dostate .soukromí. Cena 6000,- + inkaso. K dis-
pozici od 03/2008. TEL.:608 236 973

* Dlouhodob  pronajmu byt 4+1, Náchod - Plhov 
(u Vernera), 89 m2, zd né jádro, vybavená kuchy .
Tel. 777 291 075
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  na Plhov , ást.
za ., volný ihned. Nájemné 5000,- + inkaso + kauce. 
TEL.:608 383 154
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod  na B loveské. 
TEL.:737 832 174

NEMOVITOSTI

* Rodinný d m v Dob anech v O/h s možností 
dvougenera ního užívání, je po ást. rekonstruk-
ci, též možno vým ny za 1+1 v Dobrušce nebo 
N.M st  n.M. Cena: 850.000.-k  Tel. 602 204 002
* Prodám les s pozemkem 0,6 ha na Pavlišov .
Cena dohodou. Tel. 728 220 541
* Prodám ve Studnicích starší chalupu se stodo-
lou. Oplocená zahrada 2000 m2. Cena 590 000,-K .

TEL.:608 245 634
* Sháníme ke koupi 
chatu nebo pozemek 
na stavbu menšího srubu 
z Náchoda sm rem na 
Orl. hory, p íjezd zajiš-
t n i v zim , do 600tis. 
Tel. 608 667 734
* Koupím d m k rodin-
nému bydlení nebo k 
rekreaci na Náchodsku. 
Tel. 774 311 404
* Hledám malý domek 
do 800tis. vhodný ihned 
k bydlení a sou asn

možnost rekonstr., m že být i na samot , 1-2km od 
BUS nebo vlak. zastávky do 30km do okresního 
m sta, nejl. Náchodsko.Tel. 608 883 012
* Pronajmu nebytové prostory - s výlohou na 
Komenského ulici v Náchod , 44 m2, od 1.4., tel. 
602 866 331
* Prodám zahradu se stodolou - 1050 m2

(stavební pozemek) 4 km od nádrže Rozkoš. 
TEL.:724 006 422
* Pronájem rodinného domu  na solární energii 
poblíž nám stí v Dobrušce. Cena: 18 000,-K /m s. 
Tel. 774 311 404
* Pronajmeme skladové a provozní prostory
v Hronov  (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2,
v .kancelá e a zázemí, vhodné pro skladování, 
prodejní sklad nebo provoz fi rmy. Dobrý p íjezd
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od 
kv tna 2008, venkovní prostor o vel.250 m2 p ed
skladem též k dispozici. TEL.:777 152 750
* Pronajmu adový domek 3+1 (108 m2 obytné 
plochy) + terasa se zahradou, garáž, sklep v Hrono-
v  na P í nici, Volný ihned.
Telefon 603 555 614.
* Prodám stavební pozemek v Náchod  cca 1700 
m2, inž.sít  na pozemku. TEL.:602 670 480 RK 
NEVOLEJTE
* Nabídn te ke koupi chalupu, menší penzion do 
2mil., okr. NA,RK,UO, nejl.p edh í Orl. hor.  Tel.: 
607 939 657
* Prodejna se skladem v erveném Kostelci do 
pronájmu. Cena: 9 000,-K  + služby. Tel. 777 602 
884
* Prodám lukrativní stavební pozemek o vým -
e 1259 m2 v Novém M st  nad Metují. Jedná se 

o rohový pozemek ulic Družební a Sadová. Poze-
mek je situován na krásném míst  mezi rodinnými 
domky. Cena k jednání dohodou. Volejte na tel. 607 
623 106
* Hledáme rodinný d m v okolí Dobrušky s
pozemkem, m že být polosamota i samota, do 2 
mil.K . TEL.:608 66 77 34

PRODEJ

* Prodám trampolínu. Cena dohodou. Tel. 491 
428 422
* Prodám levn  šatní sk í , sv tlý dub, dále 
rohovou lavici - v kožence, s úložným prosto-
rem - vhodná do kuchyn , dále kancelá ský st l
se zásuvkami (sv tlý dub), starší p íborník, tel. 
603 786 908
* Prodám zachovalé pianino, cena dohodou. 
TEL.:723 426 453
* Prodám na štíhlou postavu 160-170 výšku dlou-
hé bílé šaty, jednou použité, za 500 K  + korunka do 
vlas  za 150 K  a k tomu zdarma štrasové šperky. 
Tel. 776 727 901
* Prodám levn  sedací soupravu - rohový roz-
kládací gau  s úložným prostorem + k eslo a kon-
feren ní stolek. Vše v dobrém stavu. Tel. 604 951 
891

* Prodám klec pro hlodavce s p íslušenstvím za 
100 K . Tel. 776 727 901
* Prodám starší sedací soupravu - zachovalá, 
velmi udržovaná, šedo/modro/ erná, gau  ze t í
samostatných k esel + 2 samostatná k esla. Vhodná 
nap . do kancelá e, ekárny apod.. Cena 4000,-K .
TEL.:606 614 832
* Prodám nádherný luxusní minimáln  používa-
ný ko árek v záruce. Barva bílo erná- kv t, zají-
mavý, elegantní. Cena dohodou. TEL.: 737 515 785
* Prodám EURO SADU Leitz 68 na výrobu 
EUROOKEN. Dále prodám st edotlaké st íkací 
za ízení v etn  pistole. zn. KOMA-ES. Tel. 774 30 
80 86
* Prodám pr myslový šicí stroj MINERVA. 
Cena dohodou. Tel. 737 356 763, 491 452 371
* Prodám selata - cca 20 - 30 kg, 60 K /kg a vep-
ové p lky, cca 70 kg, cena 45 K /kg (krmeno beze 

sm si) tel. 607 950 500 (volat po 21 hod.)
* Prodám - Nevlastníte tvrz nebo hrad a co tak-
hle na zahrádku z íceninu hrádku....více na www.
ruiny.eu 
* Prodám regály a pulty pro obchod. TEL.: 776 
146 173
* Prodám sn žnou frézu TORO 828 LE - NOVÁ, 
b žná cena - nákup 62900,-K  NYNÍ 39000,-K ,
ru ní + el.startování, pojezd. TEL.: 602 145 222

KOUP

* Koupím staré reklamní cedule, staré p ilby, 
uniformy a jakýkoliv vojenský materiál. Tel. 776 
139 418
* Koupím staré pletivo (cca 150 m) na oploce-
ní stavebního pozemku, dále stavební boudu na 
uskladn ní staveb.ná adí. TEL.:721 684 407
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled , p ípadn  vykoupím. Kupuji ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

* Koupím betlém d ev ný, loutky a jakoukoli 
kvalitní starožitnost. Férové jednání. TEL.:773 207 
158
* Koupím p dní dlažbu, pískovcovou dlažbu,
napaje ky žulové i mramorové, staré ploty a brány 
kované. TEL.:773 207 158
* Koupím staré litinové zábradlí, kované ploty. 
Tel. 776 139 418

R ZNÉ

* Pronajmu garáž v Polici n.Met. ulice Ostaš-
ská. TEL.:607 550 227
* Hlídání d tí 2 - 10 let od pá do ne v Nácho-
d  a okolí hledá studentka 3.ro .SPgŠ. Volejte 
606 636 602
* Hledám parkovací místo v garáži pro skútr. 
Nové M sto nad Metují - ulice Dukelská nebo 
ulice p ilehlé. TEL.:606 614 832
* P ijmu dva lidi pro prodej zboží z pobo ky
v Náchod . Tel. 603 505 820
* Angli tina, Špan lština - soukr. výuka v 
Náchod . Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 737 
877 468
* Provádím zednické práce. TEL.:776 146 173
* Nabízíme zajímavý p ivýd lek k Vaší neza-
jímavé výplat !! Pro  nezkusit to, co funguje!! 
Kontakt tel.774 089 785
* Nabízíme volné kapacity na servis po íta
a správu po íta ových sítí v okrese Náchod. 
Nabízíme kvalitu, rychlost a spolehlivost, vše 
prov eno 16-ti letou praxí. sluzbyvt@email.cz, 
tel.: 777 040 467
* Vyklidím Vaši p du a za staré v ci dob e
zaplatím. Tel. 776 139 418, 777 005 139

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P ivýd lek po celý rok 4-15.000,-K , po 
dohod  lze pracovat i na H . TEL.:603 731 609, 
www.novaprace.com

AUTO - MOTO

* Prodám FORD ESCORT 1.6, r.v. 1990, st eš-
ní okno, ABS, barva šedá, STK + EMISE do 
5/09, 2 sady PNEU. Cena 20.000 nebo dohoda 
jistá. Dále prodám OPEL CORSA 1.7D - VAN, 
r.v. 1996, bílý, STK do 2/2010, taž za ízení + 2 
sady PNEU. Velmi spolehlivý, spot eba 4 l. Cena 
30.000 K  nebo dohoda. Tel. 774 957 764     
* Prodám PEUGEOT 306 1,9 D, r.v.98, 
zabezpe ení vozidla telefonem, cena dohodou. 
TEL.:724 006 422
* P estavby aut na LPG, splátkový prodej, 
akontace již od 10%. Zápis do TP i na zahrani ní
vozy. www.autonaplyn.cz, Jarom , Tel. 777 96 
22 05
* Pískování auto-moto veterán  a jiných 
kovových p edm t . Tel. 776 179 503

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Prodám andulka s klecí a vybavením. Cena 
dohodou. TEL.: 491 428 422

Pro prodej v kanceláři 
v Náchodě přijmu

DVA SPOLEHLIVÉ 
PRACOVNÍKY

Podmínka: středoškolské vzdělání 
a schopnost komunikace s lidmi.
TEL.: po - pá 777 345 132        

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

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

Hedáme spolupracovníky

My ANO a navíc bez poplatků!

776 492 646

MÁTE PRAVIDELNÝ PŘÍJEM?
CHYBÍ VÁM PENÍZE 

A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?

Možnost spolupráce

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Provádíme práce
 klempířské 
 tesařské 
 pokrývačské 
 kompletní 

   realizace střech
    

TEL.: 603 387 386

Přenechám zavedený
SECOND HAND 

v Náchodě
TEL.: 723 245 445   

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Komenského 29, N.M sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602204002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

Roubenka s domkem v Semechnicích okr.RK
Starší nemovitosti s pěknou zahradou pro výstav-
bu RD se nachází na okraji obce, 3 km od Opočna.
Vl.studna. 
Pozemek: 2425 m2      Cena: 799.000.-Kč

Byt 3+1 OV v Olivětíně u Broumova
Byt o 52 m2 je v přízemí a po rekonstrukci-zděné 
jádro,rozvody,dům zataplen. Nízké náklady na 
provoz.
 Cena: 570.000.- Kč

Pěkná zděná chata v Č.Čermné u Náchoda
O velikosti 3+kk (zastav. 53 m2),ve výborném 
stavu, s WC,sprchou a sklepem. Krasný výhled,vše 
nutno vidět. 
Pozemek: 340 m2       Cena: 980.000.- Kč

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

Chcete si dát vymalovat byt 
nebo n co nat ít?

Nemáte pot ebnou hotovost? 

Firma GROMAS zavádí 
splátkové služby. 

Informace na telefonu 
607 771 697.

Nabízím pronájem
RESTAURACE V DOBRUŠCE

TEL.: 603 920 469        



NOVÉ MODELYNOVÉ MODELY
kellyskellys
ZA ZA 
NEUVĚŘITELNÉ NEUVĚŘITELNÉ 
CENYCENY

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

PŮJČKY PŮJČKY 
BEZ NAVÝŠENÍBEZ NAVÝŠENÍ

491 421 711

Váš dodavatel dveří

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 eská Skalice

Náchod, Bražecká 97

tel: 724 002 574

Pracovní doba:     Prodej      pond lí – pátek 6.00-14.30 hod.
 Servis pond lí – pátek 6.00-18.00 hod.

4 ks

STAVEBNINY
DANTON

 Nabídka veškerého stavebního materiálu
 Zajímavé ceny na betonové výrobky (Best)

ZDARMA zpracování cenových nabídek.

Možnost využití dopravy s hydraulickou rukou
Kde nás najdete

Rádi zodpovíme Vaše dotazy na tel/fax: 
491 428 439, 608 851 261

DANTON
Dolní Radechová 273



057306            zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Výstavba byt  s p edáním zákazníkovi v zá í
08. V klidné ásti m sta nad nemocnicí. CP 
60 m2, balkon, plastová okna.

Prodej 1 440 000 K

084466            zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba byt  s p edáním klientovi v b eznu
roku 2008. Byt áste n  vybaven, CP 50 m2

+ plocha sklepa 10 m2.
Prodej 1 322 451 K

058325            zdarma: 800 100 446

DB 2+1, BROUMOV SPO ILOV
Byt ve velmi dobrém stavu s možností ihned 
se nast hovat. V klidné ásti m sta. CP 63 m2.
V dom  nový výtah.

Prodej 590 000 K

083245            zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, DOBRUŠKA
Nedaleko centra m sta. Nová plastová okna, 
celý d m je zateplený. Ihned k nast hování.
CP 41 m2.

Prodej 999 000 K

083016            zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD ST. M STO N. M.
Velmi zajímavý byt o CP 59 m2. Udržovaný, 
ve zd né zástavb . K bytu náleží spole né 
prostory.

Prodej 1 050 000 K

083347            zdarma: 800 100 446

RD – ZEM D LSKÁ USEDLOST, DOLANY
Vesnický RD s p ilehlými pozemky. CP 2 537 
m2. Sou ástí zahrady je bazén a zahr. domek 
s krbem. K dispozici garáž, dílna a stodola.

Prodej 2 150 000 K

083002             zdarma: 800 100 446

RD HORNÍ KOSTELEC – . KOSTELEC
RD k celkové rekonstrukci. K domu náleží 
velká zahrada, která se dá využít jako další 
st. pozemek.

Prodej 590 000 K

083639            zdarma: 800 100 446

EXKLUZIVNÍ RD, NÁCHOD – BABÍ
Dvougen. vila v klidné ásti m sta s nadstand. 
vybavením. Zimní zahrada, posilovna, p da 
vhodná pro vestavbu, bazén. CP 1674 m2.

Prodej 5 490 000 K

081187            zdarma: 800 100 446

ROUBENÁ CHALUPA, P KOV U POLICE N. M.
Roubená rekrea ní v krásném prost edí. D m
je v dobrém stavu po áste né rekonstrukci. 
Nedaleko Teplicko - Adršpašských  skal.

Prodej 750 000 K

047409            zdarma: 800 100 446

ZEM. USEDLOST, ŠONOV U BROUMOVA
Nov  opravená zem. usedlost 6+1, 2 
garáže. Vodná k rekreaci nebo drobnému 
chovu zví at. CP 16183 m2

Prodej 3 720 000 K

084136            zdarma: 800 100 446

RD 5+1, HRONOV – P Í NICE
Dvougenera ní d m po áste né rekonstrukci-
p ístavba garáže a 2 pokoj , rekonstr. st echy, 
nové el. rozvody. V klidné ásti m sta.

Prodej 1 690 000 K

084367            zdarma: 800 100 446

RD 3+1, SUCHÝ D L, POLICE NAD METUJÍ
Dvoupodlažní, podsklepený RD v dobrém 
stavu. U domu je p kná udržovaná zahrada. 
V okolí mnoho cyklostezek. 

Prodej 2 650 000 K

021781             zdarma: 800 100 446

STAV. POZEMEK, NÁCHOD – KRAMOLNA
Pozemek ur ený pro výstavbu 15 – 20 RD, 
i možnost využití komer ního zám ru. Sít

na hranici pozemku, CP 24081 m2.
Prodej 300 K /m2

054352            zdarma: 800 100 446

STAV. PARCELA SE ZAHR., NÁCHOD-BABÍ
Velmi klidné místo s možností pobytu v p írod .
Vhodné pro výstavbu RD nebo podnikatel-
ského objektu.CP 2 571 m2.

Prodej 500 000 K

028359           zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, ESKÁ SKALICE
Zajímavý pozemek v klidné ásti m sta, 5 
min. od nám stí. Sít  na hranici pozemku, 
vhodné pro výstavbu 1-2 RD. CP 1582m2.

Prodej 630 K /m2

Zahradnictví Petránek 
nabízí

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

   a terénní práce

Telefon: 724 173 560

   V první jarní den 21. b ezna 1963 spat ila sv tlo sv ta v jarom ské
porodnici, kde se narodila družstevním rolník m, paní 
Libuši, rozené Tu kové, a Ladislavu Sou kovým v Jasen-
né p. 6, kde dosud bydlí a žije se svou rodinou. Paní Ing. 
Jitka Slezáková, vysokoškolsky vzd laná inženýrka eko-
nomie, velmi úsp šn  p sobí už 18.rokem pátým voleb-
ním obdobím od 6. 12. 1990 dosud jako velmi pracovitá, 
cílev domá, houževnatá a moudrá starostka obce Jasenná. 
Její spoluob ané si ji velmi váží pro p íkladné lidské a 
mravní vlastnosti, velké pracovní nasazení, moudrost 
i vst ícnost. Pod jejím manažerstvím moje rodná obec 
jen vzkvétá. Ze své funkce byla u všech d ležitých akcí 
obce, nap íklad se velmi zasloužila o zbudování ve ej-
ného vodovodu a vodojemu, nákup budov a jejich vzor-
nou údržbu a modernizaci, výstavbu nového obecního ú adu, pošty, 
knihovny, kulturního domu, obecních byt .

 Nezanedbatelná je i její publicistická innost. Zve ejnila více jak 
100 lánk . Podílela se na vydání vlastiv dy obce Jasen-
ná (1994), barevných pohlednic obce a je spoluautorkou 
knížky „JASENNÁ 1298-1305-2007, Suplementum his-
torie obce za léta 1994-2007“ (2007, 96 stránek). Vedle 
starostování vykonává dob e též funkci místop edsedkyn
Dobrovolného svazku obcí Metuje a p edsedkyn  revizní 
komise Dobrovolného svazku obcí Jarom ska. Dokla-
dem zna né autority a oblíbenosti paní starostky Slezáko-
vé u spoluob an  je, že už v b eznu 2004 byla jmenována 
„ estným lenem TJ Sokol Jasenná“ a na letošní valné 
hromad  hasi  dne 5.1.2008 jí byl ud len titul „ est-
ný len Sdružení dobrovolných hasi  v Jasenné“. Paní 
Ing. Jitce Slezákové d kujeme za vzornou práci pro obec 

Jasennou a v bec pro region Jarom ska a blahop ejeme jí k jejímu 
životnímu jubileu.  Za ob any Jasenné kroniká  obce Ji í UHLÍ

Narodila se v Jaroměři a je zasloužilou starostkou obce Jasenná na Jaroměřsku

Blahopřejeme k životnímu jubileu  paní Ing. Jitce Slezákové

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

Bezpečnostní agentura JJ TREND s.r.o.

* M žete mi prozradit n co z Vaší fi rem-
ní kuchyn . ím se Vaše fi rma zabývá a 
na co se specializuje.
   Ur it , naše spole nost má sídlo v Nácho-
d  a zabývá se kompletním produktovým 
portfoliem, které je typické pro bezpe -
nostní soukromé agentury. My se speciali-
zujeme na technicko - bezpe nostní služby, 
provozování Pult , Video Pult  a Auto Car 
Pult  Centrální Ochrany (PCO, VPCO a 
Auto CAR PCO). Je samoz ejmostí, že 
vykonáváme i ostatní služby, jako fyzickou 
ostrahu objekt , detektivní innost. Touto 
inností, která ruku v ruce koresponduje s 

provozováním Centrálního dispe inku se 

st ežením objekt  na n ho napojených 
jsou montáže všech druh  technických 
prost edk , jako jsou Elektronické 
Zabezpe ovací Systémy (EZS). Elek-
tronické Protipožární Systémy (EPS),
digitální kamerové systémy (CCTV) a 
další aplikované technické prost edky
jak do malých soukromých, tak velkých 
fi remních objekt .
* Slyšel jsem, že velký úsp ch na trhu 
máte nejen se zabezpe ováním byt ,
rodinných domk , ale na základ
bezpe nostních posouzení jste schop-
ni i klient m šet it peníze.
Ano, to se nám velmi da í a jsme rádi, 
když klientovi jsme schopni navrhnout 
takovou investici do technického zabez-
pe ení, která v budoucnu mu p inese
skute né úspory v podob  ušet ených
fi nan ních prost edk  jim vynakláda-
ných do fyzické ostrahy, p ed touto 
investici. kp
Více informací na www.doplnek.com

mediálním partnerem projektu 
DOPLN K jsou noviny ECHO  



6935                                       Tel. 737 334 240
Chalupa Nízská Srbská - Rozestav ná v t-
ší chalupa, p vodn  roubenka z p elomu
19.století, která se nachází v rekrea ní oblasti 
Machovska. Cena: 560.000,- K

6425                                          Tel. 737 334 2401
RD Police nad Metují - Rodinný d m s garáží na 
vlastním pozemku. Velikost 5+1

 Cena: 1.800.000,- K

6779                                       Tel. 737 334 240
Družstevní byt 1+1 Libe -Praha.Velmi krásný 
a udržovaný byt v Libni, celková plocha 43m2 a po 
celkové rekonstru ci i se za ízením bytu.

Cena: 2.700.000,-K

5915                                       Tel. 737 115 993
Prodej menšího rod.domku v Jarom i u 
centra, 2+1.

Cena: 850.000,-K

6285                                       Tel. 737 334 240
Prodejna potravin - Verné ovice - P ízemní
samostatný stojící obchod potravin u hlavní 
silnice o celkové vým e  879 m2 na vlastním 
pozemku.  Cena: 2.200.000,- K

6683                                        Tel.737 115 993
Prodej DB 1+1 v Náchod  Na Brance,podlah.
plocha 50 m2, cihla.

 Cena:  850.000,-K

5895                                       Tel. 737 115 993
Prodej udržovaného RD v erveném Kostelci, 
vhodný pro podnikání tak i trvalému bydlení.

 Cena: 2.550 000,- K

7013                                              Tel.737 115 993
Prodej pozemku ke stavb  RD v Naho anech
n.M.,celková plocha 757 m2, veškeré inž. sít  na 
pozemku.

 Cena: 450.000,- K

5914                                             Tel. 737 115 993
Prodej zachovalého RD v He manicích n.L. - 
B luni s garáží a v tší zahradou.

 Cena: 1.270 000,- K

6392                                            Tel. 737 334 240
Byt 3+1 v OV Náchod - Byt v osobním vlastnic-
tví na sídlišti u nemocnice v klidném prost edí,
celková plocha 70 m2.

Cena: 1.420.000,- K

7085                                             Tel:737 334 240
RD Zbe ník u Hronova - P kný rodinný d m ve 
Zb níku u Hronova v klidné ásti obce vhodné 
pro dv  rodiny. 

Cena: 2.490.000,- K

6820                                             Tel. 737 115 993
Prodej p kného DB 3+1 v Náchod  na Sídlišti 
SUN, celková podlahová plocha je 76 m2.

Cena: 980.000,- K

6424                                            Tel. 737 334 240
ZU Jet ichov - P ízemní áste n  podsklepená 
zem d lská usedlost v krásné krajin  na vlastním 
pozemku celkem 4.225 m2.

 Cena: 1.600.000,- K

7026                                              Tel.737 115 993
Prodej pozemk  ke stavb  rod. dom  pod 
Vyhlídkou v Náchod , pozemek lze prodat i po 
ástech, celk.plocha 10.048 m2.
 Cena: info v kancelá i

5919                                             Tel. 737 115 993
Prodej chalupy ve Slatin  nad Úpou - zachovalá 
s p knou zahrádkou.

 Cena k jednání : 1.100 000,- K

V realitách jako doma
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Divadlo Hybernia – TŘI MUŠKETÝŘI - Sobota 17.května 2008 od 18:00
Obnovená premiéra veleúspěšného muzikálu se vrací, tentokrát v novém obsazení, čeká Vás bohatá výprava, 

šermířské souboje a skvělá muzika. Cena včetně dopravy a vstupného 1.030,-Kč.

Proto neváhejte s objednávkami.

****

Jednodenní výlet na Karlštejn a do Prahy – Sobota 14.června 2008
Na výběr ze dvou okruhů – okruh s Kaplí sv.Kříže za 790,-Kč a pro děti, studenty a seniory cena 640,- Kč

Okruh bez prohlídky Kaple sv.Kříže za 620,- Kč a pro děti, studenty a seniory cena 560,- Kč.

Po prohlídkách odjezd do Prahy, kde bude možnost využít programu s průvodcem nebo osobní volno.

Cena zahrnuje vybraný okruh, dopravu a průvodce.

Nástupy jsou možné od Hronova po Náchod a směr Česká Skalice – jiná nástupní místa dle dohody.

Stále využijte slevy za včasnou rezervaci a výhodou dítěte popřípadě dospělé osoby zdarma 
(obvykle platí pouze letištní taxy)

V nabídce máme zájezdy od CK NECKERMANN (Řecko,Turecko, Bulharsko, Mallorca) – CENY JSOU 
KONEČNÉ (včetně letištních tax a paliva)!!!!!!!!!!!!!

****

Zajišťujeme vstupenky na kulturní,sportovní, společenské akce, přes portály – Ticket Art, Ticket Pro, Ticketstream, 

Ticketportál. Nově jsme prodejci vstupenek do SAZKA ARENY.
****

Navštivte nás a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené. 
Nástup  od Trutnova přes Úpici, Rtyni, Č. Kostelec, Hronov, Náchod,  N. Město n. M., Č. Skalici, 

Jaroměř a po trase dle dohody.

RESTAURACE RESTAURACE 
„U VAGONU“„U VAGONU“

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl uje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln né argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zam ení v cen
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Nepla te víc 
než
musíte!

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

ve  Velkém Třebešově
nabízí v klidném prostředí 
možnost svateb - večírků 
- hostin  a fi remních či 

privátních oslav 
Domácí kuchyně, grilování, 

udírna
tel.: 603 961 514

Axis4, a.s.
Provozovatel Centrálního registru produktů a firem 

Hospodářské komory České republiky, krajů a měst. 
www.axis4.info

V případě Vašeho zájmu nám obratem zašlete nejlépe e-mailem svůj profesní životopis, včetně telefonních kontaktů na sebe.
Call centrum Náchod, Hana Filipová, DiS, Palachova 1742, 547 01 Náchod

 Tel: +420 491 435 413,  Fax: +420 491 435 419 
zamestnani@axis4.info

 Axis4, a.s., Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

SŠ vzdělání s maturitou, vhodné pro absolventy a ZPS
dobré komunikační schopnosti

uživatelskou znalost práce na PC
zodpovědnost a spolehlivost

Požadujeme:

Nabízíme:
pravidelnou pracovní dobu pondělí až pátek, 

     v jednosměnném provozu
práci na hlavní pracovní poměr, nebo brigádu
práci v klidném a čistém pracovním prostředí
pracoviště Náchod

nástupní příspěvek ve výši až 3500,-Kč
stravenky 
školení obchodních dovedností
prostor k profesnímu růstu

Rozšiřujeme kolektiv o 

OBCHODNÍ REFERENTY PRO TELEFONNÍ PRODEJ
Náplň práce:

telefonické kontaktování zákazníků 
nabídka a prodej služeb Centrálního registru produktů a firem Hospodářské komory ČR 

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

Módní p ehlídka
  V pátek 29. února se konal v novom st-
ské Pyramid  ples St ední školy, Husovo 
nám.1218 v Novém M st  nad Metují. Mimo 
jiný kulturní program p edvedly naše žákyn
druhého a t etího ro níku oboru Šití od v
módní p ehlídku. Celá p ehlídka (šaty, cho-
reografie atd.) prob hla pod taktovkou t ídní 
u itelky druhého ro níku pí. Evy Firešové. 
D v ata p edvedla nejen oble ení na volný 
as, ale i spole enské šaty. Jen pán  na pro-

menádu žáky  v plesových šatech se bohužel 
p ihlásilo málo. Ochotn  však zasko ili žáci 
jiných škol. Naše žáky ky sklidily zasloužený 
potlesk od všech p ihlížejících. Nejen za své 
vlastnoru n  ušité modely, ale i za sv j výkon 
p i p ehlídce.
 Nemalý dík pat í spole nosti DUHA z Trutno-
va, která finan n  podpo ila náš ples. Zvlášt
pak panu Judr. Jarom skému.

Mája Balcarová



☎ 491 813 180
☎ 606 778 606

CESTY SO I PEROUTKOVÉ
„Vyber si cestu, eká t  rozhodnutí, kterou cestou p jdeš...“
   Broumovská roda ka So a Peroutková (* 1977) - rozená Samková si cestu vybrala a je to cesta 
plná poezie. Již ve svých 14-ti letech za ala psát svou sbírku básní. Do budoucna chystá vydat i 
knihu o prožitých vztazích aneb malé rady a tení nejen pro ženy. Spousta cest, po kterých krá í
poezie... A milníkem na této cest  je sbírka poezie, kterou vydala brn nská spole nost Tribun EU. 
Knížka se dá objednat prost ednictvím webu Knihovnicka.cz, e - mail: prodej@knihovnicka.cz, 
tel. 543 210 089, se získáním knížky jist  pom že i ochotný knihkupec. Internetová cena knížky 
s názvem „Má sbírka poezie, pocit  o prožitých láskách, život  i všedních dn “ je cca 140 K .
Vydejte se na cesty, kde slova voní, plá ou, zpívají, sm jí se, žijí...

SOUKROMÁ DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ MD.DETEKTIV
   
  Nabízíme komplexní služby soukromé detektivní kanceláře se sídlem v Novém Městě nad 
Metují - detektivní služby, vymáhání pohledávek, služby pro advokátní kanceláře, fi rem-
ní a ekonomické prověrky, poradenství, zmocněnec poškozeného, vyhledávání odposlechů, 
rodinná problematika, prověrka NBÚ, zvláštní služby.
   Zajišťujeme pátrání, sledování, důkazy, svědectví, odhalování krádeží, ztrát a zpronevěr. 
Nabízíme pomoc při řešení partnerských krizí, nevěry. Garantujeme naprostou diskrétnost.

Pracujeme v celé ČR a zajišťujeme detektivní služby v zahraničí.

KONTAKT: Nové Město nad Metují, Komenského 48, telefon : 420 608 183 666, 
e-mail: md.detektiv@seznam.cz, http: www.mddetektiv.tym.cz

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

Náchod, Českých Bratří 89
pøijme do pracovnícho pomìru

KREJČOVÉ, 
ŠVADLENY 

NEBO ŠIČKY
Nabízíme práci v novém 

příjemném prostředí, 
ve výborném kolektivu 

a dobré platové ohodnocení.

V případě zájmu volejte: 
602 138 218

NOVINKY V ROCE 2008
 P ísp vek na o kování proti papilomaviru – až 4.000 K

 P ísp vek na vstup do solné jeskyn , sauny
 P ísp vek na o kování proti p íušnicím vakcínou Priorix

 P ísp vek na zakoupení helmy

Akce klient p ivede klienta – stávající pojišt nec získá za každého nového pojišt nce poukázku 
do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnot  300,-K  a zárove  nový pojišt nec obdrží poukázku 

v hodnot  600,- K .

 HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce kv tna 2008 1 hodina týdn  v dob  plavání pro ve ejnost krytý plavecký bazén v Náchod

NABÍDKA PRO KLIENTY

 P ísp vek na masáže, saunu
 P ísp vek na cvi ení

 P ísp vek pro d ti na kurzy plavání
 P ísp vek na antikoncepci (poukázky do lékárny na veškerý sortiment)

 P ísp vky na o kování
 Ozdravné pobyty po ádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU

 Stomatologická prevence – pro d ti balí ek produkt  Walmark 
 Program pro gravidní ženy – DVD + p ísp vek na vit. p ípravek

 Slevy ve vybraných za ízeních
Jednatelství Broumov, Ul. Gen. Svobody  10, Tel.: 491 421 770, 602 228 522

www.zpma.cz 
info@zpma.cz



M sto Náchod dlouhodob  pronajme 
nebytový prostor

KADE NICTVÍ v Náchod , Kostelecká ul. p.1828

Podmínky nájmu :
Výb r zájemce bude proveden obálkovou metodou.

Minimální cena ro ního pronájmu je 20 tis. K .
Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu neur itou

Základním kritériem pro posouzení nabídek je nabídnutá cena ro ního pronájmu.

Termíny výb rového ízení :
Termín doru ení p ihlášek je 18.04.2008 do 13,00 hod.

Termín vyhlášení výsledk  do 30.04.2008
Prohlídka nebytového prostoru je možná po dohod  na .t. 491 405 247

Doru ení nabídek :
P ihlášky do výb rového ízení je t eba doru it v zalepené obálce na adresu 

M sto Náchod, odbor správy majetku a fi nancování, bytové odd lení.
Obálku ozna te v levém horním rohu nápisem :

„ Výb rové ízení - nebytový prostor p.1828 - NEOTVÍRAT“

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222  

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

    ozdoby na nehty 
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie TETA) 

NÁCHOD, tel.: 775 775 171

Náchod, echova ul. (vedle Elektro In)

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

Kontrola a plnění 

klimatizace do konce dubna 

se slevou 20%

 opravy havarovaných vozidel na rovnacím rámu
 opravy i silně zkorodovaných karoserií

 nástřik spodků a dutin vozidel
 renovace veteránů, svářečské práce CO

2

 výměny olejů, provozních náplní, rozvodových sad, 
tlumičů pérování a výfuků

 opravy podvozkových částí brzdových soustav
 prodej náhradních dílů 

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725 

MECHANICKÉ OPRAVY

JAN ŠEVČÍK
776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

AUTODÍLNA ŠEVČÍK 
PROVODOV

mechanické a klempířské 
opravy vozidel

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

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p ipravena v naší kancelá i 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

Teplice n/Met. - krajní RD 5+1 se zahradou a garáží na klidném míst , ihned volné ........1.785 000,-K
Nové M sto n/Met. - lukrativní pozemek vhodný na stavbu RD o vým e 1 259m2. .....Cena dle nabídky
Náchod - družst. byt 3+1 nad nemocnicí v 2.NP, ihned k  nast hování, podl. pl. 74m2. ..........980 000,-K

eská Skalice -  rovinatý slunný pozemek o vým e 2 865m2 na lukrativním míst  ................300,-K /m2

Náchod - Klínek - staveb. pozemek vhodný na stavbu RD o vým e 1 640m2 .....................1.730 000,-K
Náchod - prodej nových byt  3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zd ném dom , pl. 81,53m2.. .... INFO V RK
Náchod - pronájem RD 4+1 se zahrádkou,kauce 20tis.,záloha na služby 5tis.,nájem ......... 7 000,-K /m s.
Suchý D l - RD 4+1 po generální rekonstr. s p ístavbou garáže, k bydlení i rekreaci. .........1.700 000,-K
Velké Petrovice - d ev ná chatka na stavebním pozemku v CHKO Broumovsko ................. ..120 000,-K
Náchod - nadstand.byt 3+1, nová okna,plovoucí podlaha,nová kuchyn ,zd né jádro. ..........1.630 000,-K
Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zd nou prostornou k lnou v okrajové ásti ............2.350 000,-K
Náchod - byt 3+1 nad nemocnicí s balkónem a výtahem, zažádáno do os. vl .......................1.150 000,-K
Náchod  - Kramolna - rozestav ný RD s pozemkem 594m2, podlahová pl. 150m2............. .1.690 000,-K

ervený Kostelec - pronájem dvou prostor  s výlohami ke komer nímu využití ..................... INFO V RK
Bezd kov n/Met. - DB 3+1 po vnit ní rekonstr. s balkónem ve zd ném dom  ........................990 000,-K
Náchod - prodej DB 1+1 nad nemocnicí, užitková plocha 40m2, v  7.pat e s výtahem ..........675 000,-K
Jívka, okr. TU - poloroub. chalupa s novým roubením s pozemkem1 252m2. .....................1.350 000,-K
Machov - chaloupka v . vybavení v CHKO Broumovsko s garáží a zahrádkou .................. .1.390 000,-K
Jívka, okr. TU  - býv. pohostinství p i hl. silnici s pozemkem 702m2, zast. pl. 110m2 ............359 000,-K
Ho i ky - podsklepený dvougenera ní  RD - 2 x 3+1 s garáží a zahradou ........................... .2.390 000,-K
Slatina n/Úpou - v tší  RD 4+1 vhodný k bydlení i rekreaci, uvnit  po rekonstr ..................1.200 000,-K
Slatina n./Zdobnicí - prodej chalupy v Podorlicku na polosamot , zahrada ............................430 000,-K

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

ST ECHY
provedeme práce:

* pokrýva ské * klempí ské
* malby a nát ry * zednické 
* tesa ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

UPC Direct
CS LINK - Gital LINK (nov  TV NOVA)

eské a slovenské TV programy v digitálu
provádíme ZDARMA návrhy a projekty na

* rekonstrukce STA
* rekonstrukce uzlových stanic
* rekonstrukce rozvod  pro p íjem
   digitálního vysílání (satelitní - pozemské)
* TV antén, satelit , EZS, kamerových,
   televizních a radiových systém

prodej, montáž satelitních komponent  profi zna ek, 
servis digitální m ící technikou autorizace R

TELKABEL CR, s.r.o.             Více informací na telef.:
eských Brat í 89                  491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                                       604 264 708
547 01 Náchod      e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t  9-11, 12-16:30, Pá  14:30-16:30

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

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

PLASTOVÝCH OKEN
                   žaluzie * rolety * parapety

PRODEJ A MONTÁŽ

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

AKCE pro penzisty 

AKCE pro penzisty 

SLEVA 10%

SLEVA 10%

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

Sleva pro všechny: 
– 30%

 na vnitřní 
plastové parapety až do 

odvolání.

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

 (bývalá Jednota)
 Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře a zázemí

 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno   Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.:777 152 750
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ECHO V KUCHYNI
OKOLÁDOVÝ ŠTUCLÍK

  Recept na tento delikatesní okoládový dortík mi poskytl Mistr kucha  Hotelu Bonáto v 
Náchod , pan Jan Vl ek... Jeho p íprava není úpln  jednoduchá a možná se vám hned na
poprvé nepovede, jako m , ale nevzdávejte se, výsledek za trochu námahy stojí.
Použijeme:
200 g okolády, 200 g másla, 150 g nugátu, 100 g cukru krupice, 100 g cukru mou ky, 100 g
hladké mouky, 5 ks vajec, 800 g vanilkové zmrzliny, 700 g višní, 200 g pistáciových o íšk
Na medovou omá ka s pomeran i použijeme: 1500 g pomeran , 300 g smetany, 150 g medu, 
100 g medu, 50 g badyanu
Postup:
  P ipravte si medovou omá ku. Do rozpušt ného másla dejte smetanu a badyán a pomalu p i-
ve te k varu. P idejte med, krátce pova te a p es jemný cedník sce te na pomeran ová fi látka. 
Omá ku dejte vychladit do lednice. Do rozpušt né okolády dejte zm klé máslo a míchejte, 
dokud se vše nespojí v hladkou okoládovou hmotu bez hrudek. Cukr vyšlehejte s vejci.

okoládovou hmotu promíchejte s našlehanými vejci, zapražte moukou a pomalu promíchej-
te. T sto nechte deset minut odstát v lednici.
Poté znovu promíchejte a nalijte do máslem vymazaných formi ek o velikosti 1,5 dl kalíšk .
Nugát nakrájejte na 1,5 cm kostky a vložte do prost ed každé formi ky. Dortíky pe te asi 
osm minut v troub  p edeh áté na 200 stup . Správn  upe ený dortík je uprost ed syrový, 
okoláda tedy te e. Dortík ihned vyklopte a posypte mo kovým cukrem. Podávejte s medo-

vou omá kou a s pomeran i, viš ovým coulis a koli vanilkové zmrzliny posypanou nadrobno 
nasekanými pistáciemi.
   Postup na p ípravu viš ového coulis je velmi jednoduchý - jedná se totiž o višn  uva ené v 
griotce Tak, držím Vám palce p i tvorb , a a  Vám chutná...         p eje La ka Škodová

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Komer ní asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 
redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemn : P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I O: 16803175  * Zlom a osvit: 
UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn žnou * Podepsané lánky vyjad ují názory autor  a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice .j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK R E 11970. 
e-mail: echo@aremic.cz * http://www.aremic.cz/echo, www.nachodsko.cz/echo

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

= R I C O CH E T
p ij te si k nám zapo ítat...

Squash centrum Náchod
tel. 602 886 577

ricochet + squash + 
stolní tenis

Házenká ská hala - Hamra, 
Náchod

Rovnice dynamiky a zábavy
mí ek + raketa + boty + x

(p i emž „x“ je  Vaše jméno)

SCH ZE A BESEDA
  Valnou hromadu s besedou pozva-
ných host  po ádá Ob anské sdružení 
- Sdružení zdravotn  postižených Brou-
mov. Koná se ve tvrtek 24.4.2008 od 
14,30 hodin ve velkém sále restaurace 
St elnice v Broumov .
  Na programu bude Zpráva o hospodá-
ení za rok 2007, zpráva o innosti za 

rok 2007, zpráva p.Prouzové o konání 
jarního zájezdu. Akci zp íjemní vystou-
pení d tí z MŠ v Broumov , následovat 
bude vystoupení a diskuze s pozvanými 
hosty.
 Ob anské sdružení - Sdružení zdravotn
postižených Broumov je otev ená orga-
nizace pro všechny ob any, kte í projeví 
zájem o lenství.
  Výbor co nejsrde n ji zve své leny, 
pozvané hosty a p ípadné zájemce o 
lenství v naší organizaci. INFORMA-

CE PRO T ŽCE POSTIŽENÉ - vstup 
na sál bude otev en vedle Základní ško-
ly v Hradební ulici. V roslava Jansová, 
p edsedkyn  o.s. Sdružení zdravotn
postižených Broumov.

D v ata, je tu první posel jara...

KOŽENÁ GALANTERIE 

* batohy * dámské kabelky
* školní aktovky a penály

* pánské aktovky
* peněženky * atd.

KAMENICE 142, NÁCHOD
po-pá 9-17,00, so 8-11,30           

                                    

NOVÁ KOLEKCE 
2008

fi rem BAGMASTER, 
TOPGAL, ALPINE, 

OZÓNE, HIS

   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

KULTURNÍ PROGRAMY M STSKÉHO 
KLUBU NOVÉ M STO NAD METUJÍ

DUBEN 2008

* 26. 4. v  16,30 hodin Kino 70
STAVOSTROJKA.
Koncert novom stské dechové hudby k 50. 
výro í založení. ídí František Martínek. 
Koncert uvádí Milo epelka, len  Divadla 
Járy Cimrmana.
* 30. 4. v 9-16 hod. Kino 70
NOVOM STSKÁ ZAHRÁDKA.
Tradi ní prodejní výstava v prostorách kina. 
Vše pro d m-, chatu a zahradu. Kv tiny, sad-
ba, keramika, bonsaje, ko ení, ubrusy, formi -
ky, kv tinové aranžmá, expozice Svazu cho-
vatel  s Svazu v ela .

Informace o programech a kurzech M stského 
klubu vám podáme v  M stském klubu v Neru-
dové ulici 142 nebo na tel. ísle 491 470 358. 

Provozní doba klubu:
pond lí - tvrtek 7 - 15,30, pátek 7,30 - 14 hodin. 

Mail: mestsky.klub@novemestonm.cz

Profesional solárium
Michaela Klímová, Náchod - výjezd z náměstí, Tyršova 64
REZERVACE  775 066 055             po - pá 8 - 19  so 9 - 11

 velký výběr solární kosmetiky
 2x horizontální solárium, 1x vertikální solárium
 ceny s permanentkou již od 4,-Kč/min./obyč sol.
ceny s permanentkou již od 8 Kč/min./turbo sol.
 prodej italského spodního prádla, luxusní noční 
košilky, dámské a pánské prádlo Fila, LOVABLE
 bižuterie, dárkové šeky, permanentky, silonky

!! NOVÉ TRUBICE NA VŠECH SOLÁRIÍCH !!


