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JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy

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

Další informace najdete na www.gatenachod.cz 
Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište:    Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

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

Do hlubin tropické �eky.... Vlevo Mirek Brát, vpravo piran� 
(našt�stí jen býložravé...). Více na stran� 3... foto Ivan Vávra  

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

SLEVA: 
41 %

PŮVODNÍ CENA 4220,-Kč 

NOVÁ CENA 2490,-KC 

HLEDÁME SV�DKY
krádeže elektrocentrály, které se dopustili 
neznámí pachatelé (pachatel) v dob� mezi 15.a 
19. b�eznem, pravd�podobn� ve ve�erních 
hodinách, v objektu bývalých lázní v Náchod� 
- B�lovsi (objekt „Helena �.p. 133). Pokud jste 
zaznamenali cokoli podez�elého v souvislosti s 
tímto zavrženíhodným �inem krádeže, prosím 
kontaktujte správce na tel. 776 552 658. Za 
informaci vedoucí k dopadení pachatele Vám 
bude náležet odm�na. 

Studenti ACADEMIA MERCURII  
„pro dobrou v�c“.

   Na za�átku b�ezna se uskute�nil v Novém M�st� nad Metují charitativní koncert Rap‘n‘Bass. 
Koncert po�ádali studenti  soukromé st�ední školy ACADEMIA MERCURII, respektive jejich 
studentská � rma Inspiration company o. s., v rámci programu Junior Achievement.
Koncert i celá charitativní akce se setkala u student� s obrovským zájmem a už te� je jasné, 
že bude inspirací pro další �innost studentských � rem.
   Studenti ACADEMIA MERCURII cht�jí tímto pod�kovat nejen hlavní hv�zd� ve�era Psy-
cho Union, bez jejíž pomoci by akce nem�la hladký pr�b�h, ale i majiteli restaurace Bohemia, 
kde se akce konala, a p�edevším všem, kte�í na akci p�išli. Mnozí krom� vstupného dali pro 
dobrou v�c i peníze navíc. Bez jejich pomoci by se nevybrala ne�ekaná �ástka 9 600,- K�. 
Celý výt�žek z této velmi povedené akce studenti zašlou na D�tské onkologické odd�lení 
Fakultní nemocnice Hradec Králové.                                                                                    VB        

SKLENÍKYSKLENÍKY
tvrzené sklo - kom�rkové desky 

snadná montáž bez základ�

BENO – Hronov. Nádražní 902. 549 31
telefon. 491 482 822. 777 200 452.

��Kom�rkové desky
        �ezané na míru

��St�ešní pr�svitné desky 
        vlnovky a trapézy

��Sklolaminátové 
        pr�svitné desky trapézové 

        - vlnité - barevné

��Plexisklo
        �iré – barevné - pískované

��Plotové trapézové desky
��Sv�tlíky 
        obloukové - bodové

U NÁS SE SLÁBNOUCÍ
KORUNY BÁT NEMUSÍTE!

 

NAŠE CENY SE NEZVYŠUJÍ !
  JARNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB



 Hv�zdy 
na talí�i

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Rod. dům se zahradou a bazénem v klidné části Č. Skalice, 2 byt. Jednotky .................................... 3 999 000,- Kč 
Vila v Náchodě u zámku, nové el.rozvody, zahrada 3 452 m2, vlastní studna................................... 4 995 000,- Kč
Novinový stánek v Hronově u náměstí, napojen na elektřinu ................................................199 000,- Kč/bez DPH
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností ....................................................395 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, po rekonstrukci, 5 místností, sklep ................................... 3 200 000,- Kč

Rodinný dům s hospodářstvím v žádané, prosluněné části  v Bělovsi u Náchoda. 
Dům je částečně rekonstruovaný, dispozice 3+1, s klenbeným sklípkem, chlévem 
a samostatnou stodolou. K domu náleží pozemky o celkové výměře 1,1 ha. Více než 
polovina je lesním pozemkem (1/2 mýtní porost, 1/2 smrková houština) dále zahrada a 
orná půda. Zajímavá investice s mnoha možnostmi využití. (obora, rodinné sídlo atp.) El. 
220/380V, plyn, vodovod + studna, kanalizace.                � Cena: 3 190 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

VZPOMÍNKA NA TATÍNKA
   Jmenuji se Jan a jsem nejmladší ze šesti 
sourozenc�. Jsem tzv. pohrobek. Ano, nar-
odil jsem se až po smrti svého tatínka, kte-
rý padl na �ece Piav� u rakouských hranic 
v bojích První sv�tové války. M�j otec byl 
italský legioná� a bojoval proti Rakousku 
- Uhersku. Vrchní velitel Rakušan� tehdy 
ujel na koni z bitvy a armádu ponechal 
jejímu osudu. Zbylí rakouští vojáci a naši 
legioná�i byli Prušáky zahnáni do �eky a 
tam nemilosrdn� post�íleni. Je o tom i pís-
ni�ka: „Na Piav� z ve�era je slyšet zrádná 
st�ela...“ Taková zabila i mého tatínka. V 
roce 2006 jsem byl s jednou cestovní kan-
celá�í na dovolené v Benátkách. Odtud 
jsme jel vlakem do m�sta Roveretto, kde 
je pochováno na 25 000 voják�. Je tam 
velký monolit, kde jsou jména legioná��. 
A jméno mého tatínka je tam také. Vzal 
jsem si z Roveretta hrst hlíny a dal ji na 
hrob mé manželky, která mi p�ed t�emi 
lety zem�ela.
Na tatínkovu a manžel�inu památku cho-

dím každý týden rozsv�cet sví�ky, dávat 
na hrob kytky a modlím se k Pánu Bohu 
a Panence Marii. Je mi 91 let a už m� to 
zmáhá, ale p�esto na tatínka nezapomínám. 
I když jsem ho nikdy nepoznal, je to p�eci 
jen m�j otec. Opravdu mrtvý je ten, na koho 
zapomeneme.                                Jan Fuka

   Jste zvyklí nesnídat a sp�chat do práce? V Irsku to ned�lejte!
Jinak byste totiž p�išli o to tém�� nejlepší z místní kuchyn�. Irská snídan� má minimáln� 
sedm chod�, které by leckterého �lov�ka zasytily na celi�ký den. V p�epestré snída�ové 
nabídce nechyb�jí uzeniny, t�eba bílé jemné páre�ky, kousky zvané white a black pudding 
podobné našim jitrnicím a jelítk�m, ope�ená  slaninka, vejce, grilovaná raj�ata a houby, 
bramborové placky, fazole, tradi�ní tmavý chléb, solené máslo, toasty, marmeláda, sladké 
pe�ivo, croissanty, pala�inky se sirupem a také káva nebo �aj, voda a ovocné š	ávy. Pro 
zbytek dne tvo�í základní suroviny brambory a vejce, ze zeleniny hlavn� zelí, cibule, pórek, 
�epa, kapusta, mrkev a celer, veškeré domácí ovoce (zpravidla ob�ích rozm�r�), cereálie, 
z masa zejména jehn��í nebo hov�zí a samoz�ejm� obrovský sortiment ryb, lasturovc� �i 
korýš�. Ze zajímavých specialit si v Irsku pochutnejte t�eba na ope�ených prstencích z 
kynutého t�sta s máslem nebo sýrem, v  mlhavém ránu vás osv�ží horká jehn��í �i hov�zí 
polévka, nebo snad zkuste irskou verzi bramborových placek. K masu si objednejte bu� 
va�ené brambory s �esnekem a kapustou, nebo bramborovou kaši s jarní cibulkou. Pilí-
�em irské kuchyn� je pokrm podobný guláši z jehn��ího masa, avšak s p�ídavkem mrkve, 
petrželky a brambor, zape�ený v troub�. V�hlasné jsou sladké dezerty, nap�íklad jable�ný 
kolá�. Strava je p�evážn� velmi výživná, n�kdy i trochu t�žší na strávení, irské kuchyni však 
nechybí sv�žest a �erstvost. Pot�šující je zárove� pohled na bohat� prost�ený st�l, který se 
prohýbá pod velkým množstvím r�zných pochoutek, jimiž se nasytíte hned po probuzení. 
Jaké by to bylo Irsko bez po�ádné whiskey? Pozor, nikoli whisky! Irská whiskey je oproti té 
skotské o jedno destilování nap�ed. Irové dále používají k sušení sladu pouze horký vzduch, 
zatímco Skoti slad vysoušejí pomocí rašelinového dýmu, díky kterému získává kou�ovou 
p�íchu	. Práv� ta irské whiskey chybí a díky tomu je tak jemná. Pro slabší povahy zde exis-
tují i „dámské“ alternativy, jednou z nich je Baileys, likér zjemn�ný smetanou. Také u nás se 
jist� najde jen málokdo, kdo do dnešního dne neokusil lahodnou chu	 irské kávy s whiskou, 
smetanou a cukrem. A kone�n� v�hlas mezi znalci p�nivého moku si nepochybn� získal 
Guiness, slavné irské pivo tmavé barvy, tém�� šleha�kové p�ny a nezam�nitelné ho�ké chu-
ti. Text p�ipravují žáci a pracovníci. Recepty najdete na www.novinyecho.cz

St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.
Recepty najdete na www.novinyecho.cz

Pozvání na irskou snídaniPozvání na irskou snídani

   Základní pou�ka profesionálních záchraná�� pro sv�dky vážných dopravních nehod 
- „jen ne hrdinství“ - zní ve stínu nesmrtelných hrdin� televizních seriál� p�inejmenším 
divn�. Má však svou logiku. Zbrklé hrdinství je risk, který také nemusí vyjít a mrtví 
záchraná� už nikomu nepom�že.
   V silni�ním provozu nebývá o t�žké dopravní nehody nouze. Prakticky každý se m�že 
ocitnout mezi prvními, kdo p�ijede k  dopravní nehod�. To, že je nejen morální povinností 
poskytnout postiženým neprodlen� první pomoc, víme, ale nem�lo by to být za cenu 
ohrožení vlastního zdraví. Za� xujte si proto n�kolik zásad, jak bezpe�n� postupovat, aby 
jste skute�n� pomohli a nestali se p�i tom zdrojem dalšího nebezpe�í.
Nejprve ze všeho musíte bezpe�n� zaparkovat své vlastní auto. Nezapome�te p�i tom 
na zapnutí varovných sv�tel. Po vystoupení si ihned oblékn�te re
 exní vestu (i když to 
pro neprofesionálního �idi�e zatím není povinné) a pak v bezpe�né vzdálenosti ozna�te 
trojúhelníkem místo nehody. Teprve pak zjiš	ujete, jak na tom posádky havarovaných 
vozidel jsou. Ke zran�né posádce co nejd�íve zavolejte profesionální záchraná�e tel. 155 
(záchranka). Operátorce popište situaci a ona sama p�ípadn� povolá i hasi�e a policii. Zra-
n�né nemusíte tahat za každou cenu ven. Riziko požáru a výbuchu není až tak �asté, jako 
v seriálu Cobra 11. V�tší nebezpe�í p�edstavují „nevybuchlé“ airbagy, respektive jejich 
pozdní iniciace, nap�íklad po dalším ot�esu vozidla. Pytel airbagu vyst�eluje dvousetki-
lometrovou rychlostí a neopatrného záchraná�e m�že i zabít. Zbrklé vyproš	ování m�že 
postiženému uškodit i jinak. 
P�i nehodách je totiž velké riziko poran�ní páte�e, zvláš	 té kr�ní. Když se budeme pacien-
ta s poškozenou páte�í snažit p�íliš narychlo a t�eba i za použití mírného násilí vyprostit
z auta, mohli bychom stav zran�ní snadno zhoršit. Bylo by však hloupé se jen tak na 
zran�ného dívat. Než dojede záchranka každá minuta je jak nekone�ná v��nost. Pokud je 
zran�ný v bezprost�edním ohrožení života, je nutné se pokusit zastavit tepenné krvácení, 
zahájit nep�ímou masáž srdce a um�lé dýchání.  Nejlépe je konzultovat postup telefonem 
s operátorkou dispe�inku záchranky.
Pro n�koho je pohled na zakrvavená zran�ní nep�ekonatelným problémem a pomoc nedo-
káže. U netrénovaného �lov�ka to je omluvitelné. Pro projetí kolem havarovaných vozi-
del bez zastavení, bez zavolání pomoci však omluva neexistuje.

OP - hasici@tiscali.cz

JEN NE HRDINSTVÍ!

CO S HOSPODÁ�SKÝMI BUDOVAMI V RATIBO�ICÍCH?
Babiččino údolí je turisticky atraktivní místo, které každoročně 
navštíví velké množství jednotlivců, skupin a hromadných zájez-
dů, nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí. Kromě historických 
památek mohou návštěvníci každoročně v měsíci červnu vidět  
oživlé postavy ze známého literárního díla Babička od spisovatel-
ky Boženy Němcové. V prosinci před vánočními svátky se mohou 
návštěvníci seznámit se starodávnými zvyky při týdenní akci 
Advent na zámku, v Ratibořicích a Babiččině údolí.
  Tento úvod nám při-
pomíná tu hezkou 
stránku Ratibořic. 
Bohužel, je nutno se 
podívat i na tu druhou, 
negativní stranu. Jedná 
se o současný nevábný 
a značně chátrající stav 
přilehlých hospodář-
ských budov, které stojí 
poblíž historických 
objektů zapsaných na 
seznamu památek. 
Některé jsou skutečně 
v katastrofálním stavu 
a budí ostudu Ratibo-
řickému zámku, mlý-
nu, Starému bělidlu 
a dalším stavbám v 
údolí. Je faktem, že někteří návštěvníci si tohoto stavu všimnou, 
nehledě na skutečnost, že na to upozorní občas i média (nedávno 
ČT v  pořadu: Babička by zaplakala, aneb zapomenuté Ratibořické 
údolí). Původní podnikatelské záměry fi nanční prostředky nepři-
nesly, naopak vzhledem k „nulové“ údržbě se objekty dostaly do 
havarijního stavu.
   A jsme u otázky. Jaký osud nyní čeká nevyužité hospodářské 
budovy v Ratibořicích? Její zdárné řešení nyní hledá řada institucí, 
jmenovitě NPÚ (Národní památkový ústav)
- územní pracoviště Josefov, Správa státního zámku v Ratibořicích, 
Lesy ČR, SCHKO Broumovsko, Město Česká Skalice, Muzeum 
Boženy Němcové a vlastníci ostatních budov v Ratibořicích.
   V polovině minulého měsíce se uskutečnila v  českoskalickém 

penzionu Olga, již podruhé beseda pro veřejnost, v rámci projektu 
„Soulad ochrany přírody s kulturním dědictvím“. Besedu svolalo 
občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice.
Vedoucí památkářů z Josefova Jan Čiháček zde konstatoval, že v letoš-
ním roce Ministerstvo kultury uvolní na nejnutnější opravy vstupní-
ho objektu hospodářského dvora - kavalírhausu (na snímku), celkem 
8 milionů Kč. Památkáři mají na tomto eminentní zájem. Celková 
oprava hospodářského dvora má činit 90 - 95 milionů Kč. V dezo-

látním stavu jsou napolo 
zřícené stropy, porušená 
střešní krytina, zdi, kde 
v průrvách prosakuje 
voda, dále jsou poru-
šeny korunní římsy, 
včetně klempířských 
prvků. O tom všem Jan 
Čiháček z NPÚ hovořil 
a pochopitelně se zmínil 
o dalších objektech, kte-
rým je Panský hostinec. 
Kdysi velmi navštěvova-
né restaurační zařízení, 
je rovněž ve špatném 
stavu a jeho oprava, 
včetně přilehlých kiosků 
a kuželny, je odhadová-
na na 35 milionů Kč.

  Pro pozdější využití se pak naskýtá několik možností, jak využít 
opravené objekty. Mohou zde být ateliéry, depozitáře, muzejní pro-
story, atd. Jsou i úvahy o hotelových službách, ale tato varianta se 
prozatím zamítá. Jednalo se i s Vojenským historickým ústavem.
  Zazněly úvahy o zakonzervování těchto budov. Českoskalický  
městský úřad je proti tomuto opatření, neboť v Ratibořicích je nut-
nost rozvíjet život, podotkl místostarosta Josef Daňsa.
Podpořil tím myšlenku architekta Viktora Vlacha z Náchoda, který 
ve svém dopise zdůraznil celoroční žití v Ratibořicích a okolí.
  Čas a hlavně fi nanční prostředky ukáží co bude dál. Věřme, že se 
situace výrazně zlepší a objekty budou dány do původního stavu k 
odpovídajícím účelům. 

Text a foto Ivan Vávra

Zají�kova koleda

   Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zají�ek,

utíkal jsem podle vody,
nesu kopu vají�ek.

   Potkala m� koroptvi�ka,
cht�la jedno �ervené,
že mi dá lán jetelí�ka,
a já �ekl „ne, ne, ne!“

   Na dvore�ku za potokem
mám já strýce králí�ka,

tomu nosím každým rokem
malovaná vají�ka.

ŠD Komenského Náchod p�ipravuje 
od 1. do 8.dubna 2009 ve školní druži-
n� DNY VELIKONO�NÍCH TRA-
DIC, ZVYK� A VÍTÁNÍ JARA.
   V tento �as s d�tmi vyrábíme rozmani-
té jarní a velikono�ní dekorace. R�znými 
technikami zdobíme vají�ka, malujeme 
ku�átka, zají�ky..., které aranžujeme v r�z-
né ozdoby.
P�ipomínáme si básni�ky, �íkanky o jaru, 
velikonocích a koledy.

Já jsem malej kolední�ek
   Já jsem malej kolední�ek teti�ko,

p�išel jsem k vám pro �ervený vají�ko.
Pro vají�ko �ervený, pro kolá�ek bílý,
jakpak vám ten kolední�ek je milý?

   
  krásné Velikonoce 
 a svátky jara 

p�ejí vychovatelky ŠD

HERECKÉ LEGENDY NATO�Í V NÁCHOD� FILMHERECKÉ LEGENDY NATO�Í V NÁCHOD� FILM
 Od druhé poloviny dubna do konce kv�t-
na se bude v Náchod� a v jeho okolí natá�et 
nový �eský � lm Pam�tnice. Film poprvé pre-
zentovali v Náchod� režisér snímku Vlado 
Štancel (�erné ovce, Testoviny, Mezi námi 
p�áteli), autor scéná�e a jeden z herc� Tomáš 
Magnusek a mim a herec Jaroslav �ejka (na 
snímku všichni s imitátorem Václavem Fal-
tusem). Ve � lmu dále hrají Libuše Švormová, 
Stanislav Zindulka, Dalibor Gondík, Kv�ta 
Fialová, Josef Somr nebo Lubomír Lipský. V 
originálním projektu se tak spole�n� sejdou 
nejvýznam�jší žijící �eské � lmové legendy. 
Pam�tnice je p�íb�hem o r�znosti pojetí stá�í, 
soužití dvou zcela odlišných lidí a o posled-
ním školním sraze. Do kin by m�l jít snímek 
na podzim tohoto roku. O pr�b�hu natá�ení 
vás budeme více informovat v dalších �íslech 
novin Echo, kde vám poskytneme i rozhovo-
ry s p�edními �eskými herci.                     kp



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

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... VIII.
  V dnešním zastavení naší dopravní rubriky si více všimneme 
práv a povinností chodc�. „A za�neme p�ísn�?“, ptáme se pana
Ji�ího Volhejna z Autoškoly Náchod. „Velmi p�ísn�, protože p�ís-
ná je i novela zákona �. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. Bodový systém hovo�í velmi jasn�: Máte 3 body v 
p�ípad� nezastavení vozidla p�ed p�echodem pro chodce.
P�i této eventualit� �ekejte, že vaší pen�žence m�že policie
odleh�it �ástku od 2500 do 5000,-K�. A zákon navíc �íká, že
zákaz �innosti od jednoho m�síce do šesti m�síc� se uloží tomu,
kdo tento p�estupek spáchal v období dvanácti po sob� jdoucích
kalendá�ních m�síc� dvakrát a vícekrát“, odpovídá pan Volhejn.
„A co chodci, ti nemají žádné povinnosti?“, namítají (n�kdy vel-

mi právem) �idi�i? Pan Volhejn vysv�tluje, že mimo p�echod pro chodce je dovoleno 
p�echázet vozovku jen kolmo k její ose.
P�ed vstupem na vozovku se chodec musí p�esv�d�it, zdali m�že vozovku p�ejít, aniž 
by ohrozil sebe i ostatní ú�astníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí 
p�echázet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy p�ijížd�jících 
vozidel nedonutí jejich �idi�e k náhlé zm�n� sm�ru nebo rychlosti jízdy. Jakmile vstoupí 
chodec na p�echod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezd�vodn� zastavovat 
nebo zdržovat.. A my dopl�me jednu zajímavost - a to, že chodec musí dát vždy p�ednost 
tramvaji. A jak je to, pane Volhejne, s tou diskutovanou povinností, zda se musí p�ed p�e-
chodem pro chodce zastavit �i zda sta�í jen zpomalit? „Tady je to na Vás, zákon �íká snížit 
rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo p�ed p�echodem pro chodce. A tak se rozhodn�te v�as 
a správn�.“ Hmm, tak snad, aby i chodci ob�as v�d�li, že �idi�, ten t�žkej chleba má... 

www.autoskolanachod.cz        

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

DO HLUBIN TROPICKÉ �EKY...... V HRADCI KRÁLOVÉ
Letošní zima byla přiměřeně dlouhá na to, aby se člověk opět 
těšil na dny, kdy zavládne teplo a slunce. Když se tak dívám 
na kalendář, říkám si však, že si ještě počkáme. A výlet za 
exotickým teplem? No, položím si katalog od cestovky pod 
hromádku složenek a účtů, zvědava, zda se na něho dosta-
ne. Chtělo by to exotiku teď a tady! A mně byly inspirací 
pro napsání pozvánky za exotikou pro každý všední den 
fotografi e, které z Hradce Králové přivezli Mirek Brát a 
Ivan Vávra. Týkaly se jejich návštěvy Obřího sladkovodního 
akvária v naší krajské metropoli. Právě tam se Mirek potápěl 
v rámci sbírání materiálů pro jeho druhou „vodní“ knížku 
Mare nostrum. A Ivan to pěkně vše zaznamenával z druhé 
strany akvarijního skla. A vypadalo to opravdu zajímavě.

Hejna exotických ryb včetně známých piraní, kousek Ama-
zonky takřka na dosah... Jak mi řekl Mirek: „Letošní zima 
byla přiměřeně dlouhá na to, abych si nenechal ujít tohle 
zajímavé potápění ve vodě o teplotě 27 stupňů...“. Mrknu 
na venkovní teploměr a raději si jdu napustit vanu. Hmm, 
Amazonka v Hradci Králové? To abych se raději ještě podí-
vala pod špunt, jestli tam není schovaná nějaká ta piraňa...“  

s úsměvem napsala Laďka Škodová
za fotoaparáty (na suchu) Ivan Vávra, pod vodou Mirek 
Brát, tropické ryby pod vodou krmila potápěčka Olga 
Jiroutová 
(videosekvence z potápění v akváriu najdete na stra-
nách www.marenostrum.cz)

� Arowana dvojvousá zachycená pod 
vodou objektivem Mirka Bráta.
Této ryb� se v Amazonii také �íká „vodní opice“, 
protože dokáže vysko�it až metr nad hladinu.

SV�T JE JEN 
JEDEN...

�íká senátor Jaromír Št�tina, který je voleb-
ním lídrem hnutí Starostové a nezávislí do 
�ervnových voleb do Evropského parlamentu. 
Senátor Št�tina, noviná�, spisovatel a zakla-
datel agentury Epicentrum se v rámci volební 
kampan� bude pohybovat i v našem regionu. 
Setkat se s ním budete moci na nám�stích 
m�st stejn� jako na p�ednáškách, Na nich se 
dozvíte mnoho zajímavého z noviná�ské �in-
nosti pana Št�tiny.

Sou�asný senátor totiž pracoval 14 let jako 
vále�ný korespondent a zú�astnil se dvace-
ti vále�ných kon
 ikt�. Besedy se dotknou i 
pal�ivého tématu energetické bezpe�nosti 
naší zem� i lo�ského útoku ruské armády na 
Gruzii. P�esto - nebo práv� proto, že Jaromír 
Št�tina prošel tolika ozbrojenými kon
 ikty, 
�íká: Sv�t je jen jeden... P�ij�te pana senátora 
podpo�it a vyslechnout si jeho vypráv�ní. V 
Jarom��i bude p�ítomen 8. dubna mítingu na 
nám�stí (mezi 14 - 17 hodinou), �eká jej zde 
rovn�ž p�ednáška v muzeu. Po velikono�ních 
svátcích bude p�ítomen rovn�ž na Náchod-
sku. O termínech a místech setkání s Jaromí-
rem Št�tinou se do�tete v p�íštím ECHU.   

Realitní Kancelá� REKA - Doležal a Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Dolní Radechová - poz.1478 m2 ke stavb� rekr.za�ízení ..........................................297.000,-K�
Dolní Radechová - les o vým��e 5370 m2, smíšený, dobrý p�ístup .........................215.000,-K�
Provodov Kleny- velký d�m s 2+1, stodola,p�da,zahr.1083 m2 .......................... 1.525.000,-K�
Provodov Kleny- stav.poz. 1685 m2 s �erpací stanici LPG ......................................780.000,-K�
Hronov - pronájem 2+kk, 55 m2 ve 3NP, za�ízený, el.p�ímot ...................5.000,-K�/m�s.bez sl.
H.Radechová- 2 gener.RD po rekonstr. s opl.poz. 1300 m2 ................................. 2.880.000,-K�
Božanov - zem.usedlost, 3 byty 2+1, 2 stodoly, poz.2400 m2 ............................... 1.000.000,-K�
Broumov Oliv�tín - bytový d�m, 2x 3+1 + podkroví, garáž, 555 m2 ................. 1.980.000,-K�
Radvanice v �- zahrada 756 m2, chata,kolna,skleník, voda,el .................................197.000,-K�
Starko� - v�tší RD v rekonstr. + materiál, sit� nové,plyn,748 m-2 ....................... 1.760.000,-K�
Náchod - dr.byt. 1+3,75 m2 ve 2 NP, upravený - nadstandard .............................. 1.190.000,-K�
H.Králové - pronájem bytu 1+kk v OV, 33 m2, zasklený balkon ..............7.000,-K�/m�s. v�.sl.
�eská Skalice - opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky, sít� u poz_ ...............................950.000,-K�
Jarom�� - byt 1+2 v OV 66 m2, soc.záz.,plast.okna, ihned volný ............................895.000,-K�
Velký D�eví�- prodejna na vl.poz.1500m2, dobrý stav,plyn ................................. 1 .860.000,-K�
Vestec u Ho�i�ek- p�kný RD 4+1, stodola,garáž, sít�,1021 m2 ........................... 1.750.000,-K�
Velký D�eví� - v�tší objekt restaurace, v pat�e sál,po,675 m2  .............................. 1.850.000,-K�

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D�íveD�íve

NyníNyní

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří  � textilní rolety 
� vestavěné skříně � renovace dveří � venkovní rolety 

� sítě proti hmyzu � garnýže

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

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

�� Olga krmí pod vodou krotkého sume�ka.     Olga krmí pod vodou krotkého sume�ka.    

 Projekt MARE NOSTRUM podporuje �EKY 
Náchod - prodejce produkt� zna�ky BOSCH       





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

ÚVÌROVÉ CENTRUM
PÙJÈKY NA COKOLIV 

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ 

až 500 000,- bez ruèitele 

pøefinancování 
nevýhodných pùjèek a karet 

HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY 

AMERICKÉ HYPOTÉKY

i bez nutnosti odhadu

až do 100% ceny nemovitosti

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

i bez doložení pøíjmù

bez registrù

odhad zdarma

vyplacení úvìrù i exekucí

nemovitost mùže být i tøetí osoby

RYCHLÉ VYØÍZENÍ 
BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKÙ PØEDEM

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

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

AKCE NA BŘEZENAKCE NA BŘEZEN

NEPŮJČILI VÁM 
V BANCE?

TAK ZAVOLEJTETAK ZAVOLEJTE
NÁM!NÁM! TEL.: 723 920 377

TEL.: 723 920 377

NEBANKOVNÍ PŮJČKÝ PRO KAŽDÉHONEBANKOVNÍ PŮJČKÝ PRO KAŽDÉHO
BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮBEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
NEJNIŽŠÍ ÚROK V ČRNEJNIŽŠÍ ÚROK V ČR
PŮJČKY I PRO NEZAMĚSTNANÉ A ŽENY NA MDPŮJČKY I PRO NEZAMĚSTNANÉ A ŽENY NA MD
VYHODNOCENÍ ZDARMAVYHODNOCENÍ ZDARMA
100 000 ZA 1600 / MĚSÍČNĚ100 000 ZA 1600 / MĚSÍČNĚ
100% SCHVÁLENÍ PŮJČKY

�
�

�
�

�
�

�

PŮJČKY PRO VŠECHNY
NEJDEME DO REGISTRU

100% SCHVÁLENÍ PŮJČKY100% SCHVÁLENÍ PŮJČKY��

PŘIJMEME PŘIJMEME 
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKYNOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

ITÁLIEITÁLIE - Rosolina Mare - Rosolina Mare
  Léto 2009Léto 2009

Pronájem pln� vybavenéhoPronájem pln� vybaveného
Apartmá Pro 4 – 8 osobApartmá Pro 4 – 8 osob

Cena od 12000 - 15000 K�Cena od 12000 - 15000 K�      

www.katharina.czwww.katharina.cz
HOSPODA NA BAKOVĚHOSPODA NA BAKOVĚ

ZNOVU OTEVŘENA OD DUBNAZNOVU OTEVŘENA OD DUBNA

Na Vaši návštěvu se těší nový kolektiv.
Tel.:491 435 111, 774 092 345     www.hospodabakov.cz

� polední menu

� tradiční česká kuchyně

� výběr minutkových specialit

� svatební hostiny
� společenské akce

Máte volné fi nanční prostředky?
Nechte je vydělávat!Nechte je vydělávat!

      Máme projekt podporovaný a zaručený státem,
                  hledáme prostředky na dozajištění bankovního úvěru.

         Rádi vše vysvětlíme a podáme veškeré informace.
Sepsání návrhu smlouvy vámi zvoleným právníkem 

vám zajišťuje jistotu bez právních kliček.
Další informace na 737 624 607        

M�sto Náchod prodá obálkovou metodou:

Krámská 727 - volný p�dní prostor pro vybudování vestavby, vým�ra 
cca 80 m2, zájemce si musí zajistit projekt, stavební povolení a realizaci 
svým nákladem

Vyvolávací základní cena 2.000 K�/m2
Prohlídka bytu je možná ve dnech 2.4. a 9.4.2009 

vždy v 9:00 hod.
Nabídky v uzav�ené obálce ozna�ené v levém hor. rohu nápisem:

Výb�rové �ízení - p�da 727 - neotvírat
doru�it na M�Ú Náchod, odbor správy majetku a � nancování.

Uzáv�rka p�ihlášek 10.4.2009 ve 13:00
informace na tel. 491 405 233, 491 405 237

a http://www.mestonachod.cz/mu/uredni_deska/udeska.asp?id=965

Prodej pouze prvnímu v po�adí - p�i jeho odstoupení 
se �ízení ruší a opakuje.

Firma Jaroslava Kubcová, 
Poděbradova 211, 

Náchod 547 01

prodejna Quelle Shop

Otevřeno:
po-pa 8.30-17.00
Tel. 491 421 944

vám nabízí katalogy na 
letní sezonu 2009. 
Trička, obuv, šaty, 

plavky, povlečení, šicí 
stroje, hodinky atd.

Akce! 
Soupravy deky a polštá-
ře pro alergiky. Nářadí 
prokutily i profesionály 

fy Bosch.

NONSTOP KAVÁRNANONSTOP KAVÁRNA

Náchod, náměstí TGM vedle Hotelu BeránekNáchod, náměstí TGM vedle Hotelu Beránek

NOVĚ OTEVŘENO OD 1.DUBNA 2009NOVĚ OTEVŘENO OD 1.DUBNA 2009
���������� výherní automaty       ��  r�zné druhy kávy
���������� výherní terminály      ��  nealkoholické nápoje
��������  ruleta                                  ��  alkoholické nápoje
                                     pivo Plze�, Gambrinus 

Pro obchodní kancelá� v Náchod� 
p�ijmeme

DV� ASISTENTY/KY PRO PRODEJ.
Požadujeme komunikativní schopnosti,

p�íjemný vzhled i vystupování.
Informace: po-pá do 18 hod.

Tel.:777 345 132



plné desky. Hliníková konstrukce. Foto zašlu. 
P�vodní cena 3.900,- nyní 2.500,-K�. Nepouži-
tá. Sestavená.   Tel. 491 482 822, 777 200 452.  
* Prodám el. sporák se sklokeramickou deskou 
zn. Mora, barva hn�dá, stá�í cca 4 roky, poz�sta-
lost, dobrý stav. Cena 3000,- Náchod 775 233 540
* Prodám 3 prošívané pé�ové deky a 3 polš-
tá�e. Tém�ž nepoužívané. Dále prodám skládací 
jednol�žko - vestav�né do sk�í�ky. Tel. 737 97 
00 10
* Prodám truhlá�ské borové a smrkové fošny. 
Tel. 774 30 80 86
* Prodám elektrický mandl tovární výroby ší�e 
válce 150 cm. Tel. 603 266 454

 * Prodám dob�e zavedené ob�erstvení u 
cyklostezky: perfektn� vybavený p�ív�s 5,5 m, 
el. proud, studená voda, odpad, 2x ekol. WC, 
sezení pro cca 40 osob. Tel. 608 807 797

* Prodám traktor ZETOR 4011 + náhradní 
díly + vlek, t�ístranné skláp�ní, + 2 dvoukolo-
vé káry a ko�ská obrace�ka a nahrabova�ka za 
traktor. Cena 65.000 K�. Tel. 724 509 289
* Prodám 2 ekologická WC (kabinka). Výbor-
ný stav. Tel. 608 807 797

KOUP�
* FOTOAPARÁTY koupím, objektivy aj. 
TEL.:604 72 36 77
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428 
455
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v 
jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Slušné jedná-
ní platba v hotovosti. Tel. 603 549 451

* Koupím staré hodiny, hudební nástroje atd. 
TEL.:776 139 418

 * Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji 
�ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 
728, 602 735 593

* Koupím staré i poškozené hra�ky, nap�.
Kaden a jiné. Dále koupím staré plyšáky. 
TEL.:775 428 455

P	ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Sháníme muže i ženy na distribuci knih. 
Výd�lek až 30000,-K�. TEL.:777 803 359
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikovných 
student� pro provád�ní anketních pr�zkum� na 
téma zdraví. Možnost až 100 K�/hodinu. Tel. 
605 505 691, p. Zdvihal
* Práce z domova. E-mail: janijiraskova@
seznam.cz www.cinnostdoma.cz/j8
* Práce z domova nebo z kancelá�e, výd�lek až 
6000,-K�/týdn� mobil: 724 907 894
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 6000,-
K�/týden. TEL.:603 731 609
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S ADRE-
SOU na tel:732635109
 * Práce z domu. E-mail:ansorgovaj@obe-
mail.com,  www.cinnostdoma.cz/p1hoda

R�ZNÉ

* P�enechám zaplacený jazykový kurz v Heide-
lbergu (N�mecko). Délka 3-týdny, produkt Student 
Agency, vysoká kvalita intenzivní výuky n�m�iny, 
možno využít kdykoli v pr�b�hu roku 2009. P�v. 
cena 12 250,- p�enechám za 9000,-K� (rodin. 
d�vody), seriózní jednání, info na tel. 725 679907
* KDO PRONAJME GARÁŽ v N. M�st� n.M. 
nebo okolí, i vesnice. TEL.: 604 72 36 77
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jarom��e. 
Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu garáž v B�lovsi vedle hotelu Bona-
to, na dobu neur�itou, el. 220/380 V (vlastní 
hodiny). Pronájem od 1.4.2009. Cena dohodou. 
Tel. 777 206 881
* Provádíme veškeré zednické práce. 
TEL.:776 146 173

AUTO-MOTO

* Prodám Opel Astra combi, r.v.1996, benzin, 
1.4 ccm, 16 V, OTK 5/2010. Letní i zimní pneu.
Tel. 737 97 00 10
* Prodám ŠKODA FABIA COMBI 1.2, r.v. 
2003, první majitel, servisní knížka, 4x nové 
pneu + 2 zimní. Cena dohodou. �ervená barva. 
Tel. 605 849 334 Náchod

SUN. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 po kompletní 
rekonstrukci na Kamenici v Náchod�. Byt je 
ve výborném stavu, nová okna, dve�e, kuch.
linka koupelna, WC a další. Nájemné 6200,-
K� + inkaso. Kauce nutná. Pouze pro solventní 
zájemce, preferujeme dlouhodob�jší pronájem. 
Telefon na správce 777 152 750
* Koupím byt s dluhem, p�ed vyst�hováním, 
právní vadou, nebo nevypo�ádaná manželství. 
TEL.:604 206 419
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle nám�stí 
v Náchod�. Byt po nedávné rekonstrukci. Vel-
mi dobrý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. 
Nájemné 4000,-K� a inkaso. Kauce nutná. Tele-
fon správce 777 152 750

NEMOVITOSTI

* Koupíme chatu se zahrádkou v okolí Nácho-
da, tel.: 608 883 012

* Prodám rodinný d�m v Náchod� s výhle-
dem na zámek. 
Umíst�ní neda-
leko od restau-
race Hron, 5 
min. centrum, 5 
min. les Mon-
tace. Vhodný 
k podnikání, i 
jako rezidence. 
Zahrada 1.000 
m2, místo pro t�i 
garáže. P�ízemí 
-  5 místností, 
3 koupelny, 3 
WC, (3 bytové 

jednotky). Obyvatelný suterén, WC, koupelna 
1 místnost.  1. patro -  3 místnosti, terasa, 2. 
koupelny, 2. WC, (2 bytové jednotky). P�da 
s možností vestavby. UT topení, plynový 
kotel. D�m po �áste�né  rekonstrukci. Cena 
4.900.000,-K�. Tel: 776.468.702

* Nabízíme k prodeji stav. parcely ( v�etn� 
inženýrských sítí) pro výstavbu RD v p�kných 
lokalitách obcí Slavo�ov, Bohuslavice a Spy u 
N.M�sta n.M.. Další informace na tel. 602 204 
002.   
* Koupíme provozní objekt na Náchodsku do 
1,3 mil..Tel. 604 646 108
* Prodám v Klenech levn� stavební pozemek o 
vým��e cca 1600 m2, voda, el. na hranici pozem-
ku. P�íjezd po asfalt. komunikaci. Tel. 604 336 
337
* Hledáme d�m k bydlení do 1,5mil. v okolí 
Hronova (Stárkov, Zbe�ník, V.D�eví�). Tel.: 608 
667 734
* Prodám v Teplicích nad Met. RD 4+1, UT, 
možnost p�dní vestavby, stodola, pozemek 400 
m2, ihned k nast�hování. Tel. 608 245 634
* Pronájem výrobní haly (po dohod� i kance-
lá�í) o ploše 157 m2 v Novém M�st� nad Metují. 
Cena: 650,- K�/m2/rok. Tel. 777 602 884
* Prodám v Doubravici u �.Skalice RD 2+1, 
volná p�da, koupelna, WC, stodola, pozemek 
400 m2, sad 700 m2, cena 750.000 K� k jednání. 
Tel. 604 336 337
* Prodám RD v �erveném Kostelci, plyn. tope-
ní, nová koupelna, WC, nová st�echa, poz.1250 
m2 . 1, 8 mil.K�. TEL.:776 698 035

* V Broumov� prodám provozovnu o rozloze 
600 m2 s bytem 3+1 100 m2, pozemek 1250 m2, 
�áste�n� zpevn�ný, klidné místo. Tel. 775 15 29 
27
* Koupím RD v Náchod� a blízkém okolí. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 608 542 961
* Koupím stavební pozemek v �erveném Kos-
telci. Tel:608 124 409
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.K�. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�,který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra m�sta Hronov. 
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 
ur�itou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neu-
r�itou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K�,- e-mail: fnin-
vest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám garáž v N.M. nad Met. u slévárny, 
130 000,- tel. 602219526
* Prodám RD v Jarom��i 5+kk, cena 2,5 mil.
K�. TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.
cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K�. 
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské 
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. 
Tel. 606 951 546
* Prodám t�etinový podíl cihlového �inžovní-
ho domu v centru Náchoda. V dom� je celkem 
5 byt� a ke t�etinovému vlastnictví náleží také 
právo užívání bytu 2+1 ve III. poschodí domu a 
podíl na zisku z nájemného ze dvou byt�. Cena: 
1.650.000,- K� Tel.�. 6069 51 546

PRODEJ

* Výprodej se slevou - Prodám balkonovou vit-
rínu k p�stování kv�tin, nebo zeleniny. Velikost  
d.125 x š.70 x v. 170cm. Výpl� - nerozbitné 

Pot�ebujete 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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

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

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

Pro zam�stnance, maminky, 
d�chodce a podnikatele

LEVN�JŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RU�ITELE!

P�j�ky!

BEZ POPLATKU!

P	J�KY - HYPOTÉKYP	J�KY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
p�j�ky až do 300.000,- 

bez ru�itele
P�e� nancování drahých úv�r� a karet 

nap�. 200.000,- od 3.500,- K	/m�s.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úv�r až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na ú	tu
Do 50.000,- bez potvrzení o p�íjmu!

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

pro podnikatele i zaměstnance
� Žádné poplatky
� Solidní jednání

tel.: 775 979 589

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV//3. patro,
Náchod. � Cena 850.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 60 m2/DV/B/6.p.              
Jaroměř,možnost převodu.
� � Cena 1.190.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1/52m2/DV, Náchod.       
 �  Cena 990.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1/65m2/OV, Náchod.         
 � Cena 1.250.000 Kč
* Prodej bytu 2+1/58m2/OV, Úpice.                                             
� � Cena 1.150.000 Kč
* Prodej bytu 3+1, 78 m2/DV/L/3.p.,              
 Náchod.  � Cena 1.170.000 Kč
* Prodej bytu 3+1,76 m2/DV/ B/2.p.,  
Náchod. � Cena 1.200.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2/DV/B/3.p., Jaro-
měř.  � Cena 1.400.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 71,5 m2/OV/L/12.p., 
Náchod.  � Cena 1.300.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 72 m2/DV/L/2.p., Týniště 
n.O.  � Cena 1.250.000 Kč.
* Prodej 1/2 RD 3+1/OV,Náchod-Klínek s  
garáží.  � Cena 1.500.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.  � Cena 4.300.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce 
Bezděkov.  � Cena vč. vybavení.  
     1.780.000 Kč.
 

Pobočka Náchod:

mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

Zemní práce 
smykovým naklada�em

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

Dvorská 27, Hronov

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 

BYTY

* Prodám byt 2+1 71 m2 v OV Jarom��i veli-
ce p�kný. Klidná lokalita. Cena 1.650 mil. K�. 
Tel:733 386 573 e-mail:atrk@email.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� - Brance. náj. 
4000.-K�. Kauce podmínkou. Info 736 766 488, 
16 - 19 hod.
* Prodám byt 3+1 63 m2 v OV cihla Náchod. 
Cena 1.3 mil. K�. Tel. 733 386 573, e-mail:
atrk@email.cz
* Pronajmu byt 2+1 na SUN v Náchod�, �ást.
za�ízený, volný ihned. Nájem + inkaso dohodou. 
TEL.:736 467 067
* Prodám byt 3+1 76 m2 DV Náchod. Zd�né 
jádro velice p�kný. Cena  1.250 mil.K�. Tel:733 
386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodej bytu 4+1 70 m2 v Jarom��i. Byt a d�m 
po celkové rekonstrukci. Zd�né jádro nutno 
vid�t. Cena 2.070 mil.K�. Tel. 733 386 573, e-
mail:atrk@email.cz
* Sháníme byt ke koupi 1+1 v  Náchod�, hoto-
vost. Tel.: 773 55 90 14
* Prodej bytu 2+1 v OV v Náchod� ve 2.pat�e 
panelového domu. Cena 950.000,- K�. Tel.�.606 
951 546
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 2+kk v 
OV a p�kný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604 
336 337
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+kk v Náchod�, 
46 m2, v 1.NP poblíž centra. Nájem + zál. na 
eenrgie 6.700,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk 33 m2 s terasou, 
v Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájem + 
zál.na energie 5.500,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Prodám byt 2+1 v Novém M�st� nad Metují. 
Zateplený, nové stoupa�ky, komora, sklep. Oka-
mžit� volný. Tel. 608 031 070.
* Pronajmu byt v Náchod� - Plhov� , 3+1, K� 
celkem 7000,-. Tel.608 248 016
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� na 
Plhov�. Cena: 1 199 000,- K�. Tel. 774 311 404
* PRONAJMU 3+1 a 2+1: 3+1 velký 90 m2 
vol. ihned, 2+1 s lodžii 75 m2 vol. od 25.4., oba 
1.kat.po celk.rekonstrukci na atraktivním míst� 
v Náchod�. Kabel.TV,internet,telefon. P�da, 
sklep, dvorek. Kauce. Tel. 602 790 044
* Pronájem bytu 2+kk v Náchod� B�lovsi. 
Cena: 5 500 ,- K� + zálohy na služby. Tel. 774 
311 404
* Pronajmu dlouhodob� od 7/09 2+1, 45,70 m2 
ve 3. NP v Náchod� B�lovsi. Nájem 4000 K�. 
Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu byt 3+1 ve zd�ném dom� v Nácho-
d�. Nájemné 4500,- + spot�eby. Vratná kauce 
20.000,-K�. TEL.:721 343 806
* Pronajmu velké 1+1 v RD se zahradou v NA 
- B�loves. Náj.+ink. cca 6500,-. TEL.:737 411 
933
* Pronajmu byt 2+1 v os.vl.v Náchod�.nájem 
4500+ inkaso.Tel.776 109 064
* Pronajmu byt v Náchod�, Pražské ul. 1+1 
o 38 m2 s velkým balkonem  a protihlukovými 
okny na jih. TEL.:603 165 971
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� tel. 728 826 
486
* Pronajmu byt v OV v Novém M�st� nad 
Metují Na Františku. Cihla, lodžie, sam. plyn. 
topení, internet, nízké náklady, kauce. tel. 491 
473 830 ve�er   mobil 732 284 594
* Prodám DB 3+1 (77m2) v Broumov� na Spo-
�ilov�. Plastová okna, nová kuchy�, nové podla-
hy. Volný od 01.09. 2009.
Cena 900.000,- K�. Tel.: 777 865 782
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, poblíž 
centra,68má 1NP, 2 balkony, sklep, po celkové 
rekonstrukci. Volný od 1.4.09 Nájem 9tis v�etn� 
služeb. TEL. 775 642 460
* Dlouhodob� pronajmu 3+1 v Novém M�s-
t� nad Metují. Byt je po rekonstrukci, zateplen, 
plastová okna, možnost p�ipojení k internetu. P�i 
nástupu kauce. Volný od 1.6. Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk (30m2) v Novém 
M�st� n/Met. Garsonka je po rekonstrukci, vol-
ná ihned. P�i nástupu kauce. Tel. 608323373
* Pronajmu garsonku v Náchod� blizko cent-
ra. D�m je zateplen, plastová okna, balkon. Vol-
ná ihned. P�i nástupu kauce. Tel. 608 631 550, 
776 581 363
* Prodám DB 3+1 v Náchod�, Bílá. ul, zrekon-
struovaný, 1.190.000 K�. Tel. 602 133 170
* Pronajmu za�ízený byt 1+1 v Náchod� u 
nemocnice. Pouze neku�ákovi. Nájem 6000 v�. 
energií. Kauce 15.000 K�. Tel. 777 567 588
* Prodám p�kný sv�tlý DB v Náchod�, 3+1, 76 
m2, panel, po celkové nadstandard. rek. v roce 2008, 
cena k jednání 1 250 000,-K�. Tel. 607 77 13 21

* Pronajmu byt 1+1 
v Jarom��i, nájemné 
3500,-K� + inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Nabízíme Vám 
prodej p�kného pro-
storného bytu 1+1 o 
rozloze 44m2 blízko 
centra Jarom��e. Byt 
se nachází v 1.NP 
cihlového domu v 
klidné �ásti m�sta. 
Ve m�st� je veškerá 
ob�anská vybavenost 
cena 890.000K�. Tel: 
773 268 500,775 061 
233 nebo e-mail: 
elfaeu@seznam.cz
* Pronajmeme byt 
1+kk v Náchod� na 

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ

*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

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

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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Byty 1+1 a 2+1 OV 
v N.Městě n.Met.

Byt 1+1 (38m2) v 2NP,2+1 (48m2) v 1NP v klidné 
části-Krčín,po rekonstrukci-plast.okna,obklady..., 
společ.půda,zahrádka,nízké náklady na provoz.   
Cena: 569.000,-Kč a 775.000,-Kč

RD s garáží v Dobřanech v O/h.

Větší dům (6+1) s 2 samost.vchody na pěkném 
místě,s bývalou prodejnou-velký chlad.box, garáž 
k rekonstr.V obci devítiletá škola,obchod.

Cena: 790.000,-Kč

Pěkný RD v Teplicích n.M.-
Zdoňově

Je po část.rekonstr.,v 1NP 2+1 s koupelnou a WC
dílna,spíž,2NP 2 pokoje s novou koupelnou a WC,
vel.terasa,na poz.581 m2 je zděná kolna.

Cena: 1.350.000,-Kč-Výrazná sleva!

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

Nemáte 
kde prodávat zboží?

Nabídněte ho do komise, 
budeme ho prodávat za vás.

Máme velké obchodní prostory 
v ulici Na Kamenici (pěší zóna) 

v Náchodě. 
(mimo oděvů - second hand a potravin)

Tel. 491 428 647, 724 062 072 

PO-PÁ 9-17 hodin



VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE V POLSKU!

Tel. 602 103 775

PNEUSERVISPNEUSERVIS
OPRAVY ALU DISKŮ

auto-moto

Zden�k Brož, P�í�ná 112
549 32 Velké Po�í�í

Tel. 608 541 313

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

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P
ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro�  digitální sestavy pro satelitní

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
�eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém 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.

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, t�íd�ním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.

P�istavíme kontejner a odvezeme.

ul.17.listopadu                                                                 PO, ST, PA  8 - 14.30 hod.
�ervený Kostelec                          www.srot.tk                     ÚT, �T  8 - 16.30 hod.
tel. 491 462 543                                                                            SO  8 - 12      hod.

T�šíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro � rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

� prodej nábytkového a stavebního kování
� plošných materiál� � kuchy�ských desek

� parapet� � bytových dopl�k�
� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

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

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro
 l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro
 l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe
 cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro
 l
šestikomorový pro
 l

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

DISTRIBUCE KNÍŽEK
NÁVOD� K OBSLUZE

NA VOZY FORD

Svatební Svatební 
 fotografie fotografie

Mirek BrátMirek Brát

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

Ivan VávraIvan Vávra
607 504 812607 504 812

SOKOLSKÁ ŽUPA PODKRKONOŠSKÁ - JIRÁSKOVA
tel. 491 423 380,e-mail:zpodkrkonosska@seznam.cz

P O Z V Á N K A
na seminá�

„VYROVNÁVÁNÍ SVALOVÝCH DYSBALANCÍ 
v  rehabilita	ní a východní praxi „

Termín: ned�le 19.dubna 2009
Prezence od 9.30 - 10.00 hodin

Vstup na pr�kaz �OS ZDARMA, kursovné pro ne�leny 50 K�, 

Program od 10 do 15 h ( s polední p�estávkou)

Místo: sokolovna v Náchod�

Rámcový program :
Prezentace výb�ru cvik� a zp�sob jejich provedení v rehabilita�ní

praxi pro všechny v�kové skupiny, dopln�ná o poznatky 
z jógy, tai-chi a kung-fu. 

Program bude rozd�len do �ty� blok�.
Vzít si sebou: vhodný úbor a obuv na cvi�ení, lehké jídlo

P�ihlašování k ú�asti na tomto seminá�i posílat na výše uvedenou 
e-mail adresu zpodkrkonosska@seznam.cz 

nebo telefon do st�edy 15. dubna 2009

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

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je 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  

Náchod – byt 2+1 v os. vl. ve zd�ném dom�…1.125mil. a byt 3+1 v OV ve zd�ném dom� .............................1.3mil. 
Náchod – byt 2+1, 75m2 ve zd�ném dom�…...1.350mil. a byt 3+1 po celk. modernizaci ........................950 000,-K�
Náchod – prodej zavedené trafiky u hlavní cesty se stálými zákazníky, volné po dohod� ............................... dohodou
Náchod – byt v os. vl. 3+1, za Penny……...1.350 000,-K� a zd�ný byt 1+1 v OV, 3.NP .........................850 000,-K�
Náchod – zd�ná garáž u Rybárny….130 000,-K�, Nové M�sto n/M. – byt 1+kk v OV............................765 000,-K�
Studnice u Náchoda – �RD 3+1,garáží..1.990 000,- a zd�ný domek k bydlení i rekreaci ........................490 000,-K� 
P�epychy u Opo�na – zd�ný domek se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci .........................................840 000,-K�
Velký T�ebešov - velký RD 5+1 nebo 1+1 a v pat�e 3+1+možnost p�dní vestavby ................................2.200 000,-K�
�ervený Kostelec –starší RD s novou nadstavbou v�.st�echy(1-2 samost.byt.jednotky) .........................1.890 000,-K�
Náchod – RD 2+1+možnost p�dní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr ...............................1.590 000,-K�
N.M�sto n./Met. – stavební rovinatý slunný pozemek o vým��e cca 1 000m2 ............................................. 900,-K�/m2 
Náchod – podsklepený �RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod� ................................2.840 000,-K�
Náchod – RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání .......................................2.880 000,-K�
Vestec u Ho�i�ek – rodinný d�m se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ...............................................990 000,-K�
Hronov - prodej  patra �inžovního domu 224m2 nebo jenom �ásti na vestavbu bytu ....................................Info v RK 
Náchod – B�loves – velký RD s nebyt. prostory a dv�ma byty+ p�da na vestavbu .................................4.740 000,-K� 
�ervený Kostelec – RD – 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra ..........................1.795 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, p�kné místo ................................4.200 000,-K�
Hronov – RD na rekonstrukci 3+1 s možností další p�dní vestavby a zahradou 534m2 .........................1.590 000,-K�
Nové M�sto n/Met. – �RD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem .........................3.790 000,-K�
Náchod - domek s možností dvou samostatných byt� 1+1 a 2+1 s menší  zahradou ...............................2.200 000,-K�
Babí u Ná – chalupa..190 000,-K�, Sendraž – p�edh��í Orl. hor – chalupa na rekonstr ............................175 000,-K�
Horní Radechová - velký zd�ný d�m vhodný k víceú�elovému využití s poz. 1 565m2 .......................3.800 000,-K�

NABÍDKA PRACOVNÍ
P
ÍLEŽITOSTI

POZOR

- není pot�eba mít ŽL
- možnost na p�ivýd�lek
- dle Vašich schopností
výplata následný m�síc

Vítám

osobní

sch�zku.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

603 816 907
e-mail:

jana.snaj@atlas.cz

spol. s r.o.

od � rmy KJ MAX spol. s r.o.od � rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, HronovHostovského 247, Hronov

tel.:491 482 484, 777 273 503tel.:491 482 484, 777 273 503

spol. 

�� bytový nábytekbytový nábytek
�� vestavěné skříněvestavěné skříně
�� kuchyně na mírukuchyně na míru

od návrhu od návrhu 
po realizacipo realizaci
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Nezlobte se, že se ptám ješt� jednou na v�c uvedenou v jednom z  p�ed-
chozích Vašich p�ísp�vk�. Tam jste uvedl, že da� z p�íjmu fyzických 
osob �iní 15 % ze základu dan� sníženého o od�itatelné položky. Od 
této dan� se pak ode�ítají další položky. Znamená to, že od základu 
dan� si ješt� p�edtím, než spo�ítám da�, m�žu ješt� n�jaké položky ode-
�íst? Pokud ano, které to jsou?                            V.J., �ervený Kostelec
     Ano, je to možné. Naleznete je v ustanovení $ 15 zákona �. 586/1992 
Sb. o daních z p�íjm�. Dále Vám je ve stru�nosti uvedu, upozor�u-
ji však, že jejich uplatn�ní má pom�rn� p�ísná pravidla, a p�ed jejich 
uplatn�ním je vždy nezbytné se podrobn� seznámit se zn�ním zákona v 
uvedeném paragrafu, a v p�ípad� nejasností ho podrobn� konzultovat. 

Práv� v této oblasti se vyskytují �asto chyby, a jsou p�edm�tem výrazných dom�rk� ze strany 
správc� dan�. Na druhou stranu se tyto položky od�itatelné od základu dan� mohou významn� 
dotknout kohokoliv z nás (da�ové úspory bývají zna�né) a bylo by škoda jim nev�novat pat�i�-
nou pozornost.
     Od základu dan� tak lze ode�íst: hodnotu dar� poskytnutých vybraným subjekt�m (práv-
nickým i fyzickým osobám uvedeným v zákon�) na vymezené ú�ely - podrobn� jsem tuto pro-
blematiku popsal v p�ísp�vku za�átkem roku 2009), zaplacené úroky ze stavebního spo�ení, 
hypote�ního úv�ru na stanovené ú�ely, p�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní (ve stanovené výši), 
p�ísp�vek na životní pojišt�ní (za stanovených podmínek), p�ísp�vky odborové organizaci (do 
stanoveného limitu), úhrady za zkoušky ov��ující výsledky dalšího vzd�lávání (do stanoveného 
limitu).

Ing. Otakar Svatoš, da�ový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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�edkvi�ky, mrkev a pórek nakrájíme na 
slabá kole�ka. Žlutou papriku na kosti�-
ky, stejn� jako oloupané jablko a ledový 
salát.
Osolíme, opep�íme, vmícháme Italský 
dresink - s �esnekem a parmazánem, oli-
vový olej a konzervu tu�ákového masa. 
Podáváme s tmavým toustovým chle-
bem. Tak, a	 Vám chutná...

p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
TALIÁNSKÝ TALIÁNSKÝ 

TUŇÁKTUŇÁK

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

H
le

dá
m

e 
no

vé
 tv

á�
e!

 Z
áj

em
ci 

a 
zá

je
m

ky
n�

 h
la

st
e 

se
!

Ag
en

tu
ra

 S
IN

D
Y 

s.
r.o

. H
ra

de
c 

Kr
ál

ov
é

te
l. 

49
5 

21
5 

25
9,

 7
75

 9
44

 4
70

, 7
75

 9
44

 4
71

, 7
77

 9
44

 4
16

NabÌzÌme V·m pojiötÏnÌ bytov˝ch dom˘ vËetnÏ 
administrativnÌch budov u pojiöùovny Generali 
a.s., se kterou m·me uzav¯enou exkluzivnÌ 
smlouvu. Vy¯eöÌte tÌm pojistn· nebezpeËÌ, kter· 
mohou postihnout v·ö d˘m: poû·r, p¯Ìm˝ ˙der 
blesku, v˝buch, kou ,̄ ˙nik vody. Samoz¯ejmÏ 
tÌm ¯eöÌte i ökody zp˘sobenÈ vich¯icÌ, krupo-
bitÌm, tÌhou snÏhu Ëi p·dem stromu. VY budete 
bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu
� nabÌdka zkuöenostÌ 

   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

SD - klub seniorů HARMONIE II přivítá jaro hned několika akcemi.

� čtvrtek 2.4. od 14 hodin - Aprílové pousmání - výběr nahrávek
� čtvrtek 9.4. od 14 hodin - Hudební odpoledne Andrew Rieu -

                   výběr nahrávek
� čtvrtek 16.4. od 14 hodin - beseda s lékárnicemi z lékárny U

                             Itálie „Jak si pomoci?“
� pátek 17.4. od 15 hodin - JARNÍ VESELICE v restauraci Pod
     Montací, zatančit si a zazpívat při hudbě Františka Čížka

� čtvrtek 23.4. od 14 hodin - vzpomínky na cestu Jižní Afrikou.
                                                              Paní Lukášová své vyprávění doplní videem

� čtvrtek 30.4. od 14 hodin - odpoledne s fi lmem D.Steel „TÁTA“

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme pěknou zábavu, 
výbor MO SD

Michaela Klímová, Náchod - výjezd 
z náměstí, 

REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19, so 9 - 11

NOVÉ TURBO SOLÁRIUM
  

   OD 27. 2. 2009 
     S KLIMATIZACÍ

NOVÉ TRUBICE !!!
��3XSOLÁRIUM 

� PERMANENTKY

� DÁRKOVÉ ŠEKY

� SOLÁRNÍ PŘÍPRAVKY

� LUXUSNÍ NOČNÍ 

      KOŠILKY

� SPODNÍ PRÁDLO

Profesional 
solárium      

 

VŠEHOTRHY
a MOTOBURZY

Parkoviště 
KINO SVĚT JAROMĚŘ

vždy v sobotu 
od 7.00 hodin

4.4.              18.4.
2.5.              16.5.

30.5.

Hledáme spolehlivého 
distributora novin

pro oblast PROVODOV - ŠONOV
TEL.602 103 775

e-mail: echo@novinyecho.cz

ŽIVOT JE HRA...ŽIVOT JE HRA...
BUĎTE HRÁČEM!BUĎTE HRÁČEM!

SQUASH CENTRUM SQUASH CENTRUM 

NáchodNáchod

Ricochet + Squash Ricochet + Squash 
+ stolní tenis+ stolní tenis

Házenkářská hala  - HamraHázenkářská hala  - Hamra
tel. 602 886 577tel. 602 886 577

VTIP DNES NA STRAN� 2


