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březen 1841 - v zámku v Novém Městě 

nad Metují se provalila klenba konírny

  OTEVÍRÁME
19. dubna

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2013 50%

Hotel ELKO
nekuřácká restaurace Náchod

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

V Městském divadle 

Dr. Josefa Čížka 

v Náchodě se těšte na:

* 2. 4. v 19.00 hodin

Screamers
Předprodej vstupenek v ICC 

v Náchodě
* 12. 4. v 19.00 hodin

Bratři Ebenové
Pořádá agentura Savage 

Company s. r. o.
* 20. 4. 2013   Mistrovství 

republiky v benchpressu
Pořádá Lifting Thor Broumov

Jan Kalvín
 Křesťanská společnost Nový ži-
vot vás zve na přednášku „Jan Kal-
vín - srdce dávané v službu“, která 
proběhne 27. března od 18:30 hod. 
ve sborové budově NŽ v Raisově 
ulici 253, Náchod. Přednáší Mgr.
Dan Török.
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Prodej  pěkného, světlého bytu 3+1 v Hronově v Riegrově ulici ........................................895 000,- Kč
Pronájem sídla firmy, skladů a kanceláře v centru Náchoda,  ......................................25 000,- Kč/měs.
Nízkoenergetický rod. dům v Dobrušce, zimní zahrada, pozemek 662 m2 ........................4 980 000,- Kč
Rodinný dům ve Velkém Dřevíči se zahradou, bazén, jezírko, garáž ................................2 495 000,- Kč
Pronájem obchodu o výměře 170m2 v Náchodě  na Kamenici ................................ 39 000,- Kč/měs.+sl.

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP
RD s větším pozemkem v klidné 
části Náchoda v ul. Pod Montací. 
Disp.: 1.NP koupelna, WC, 3 po-
koje, sklípek a dílna. 2.NP vstupní 
veranda, kuchyň spojená s jídelnou, 
obývací pokoj a ložnice, soc. zařízení.Cena. 2 390 000,- Kč

VZPOMÍNKA
„Těžko jsem se s Tebou loučil, těžké je bez Tebe žít, láska 
však smrtí nekončí, v srdci  Tě maminko stále budu mít.“

Dne 26. 3. 2013 uplyne 17 let, kdy nás navždy opustila 
naše maminka,

paní MARIE WERNEROVÁ z Náchoda.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene syn Petr

VZPOMÍNÁME
Dne 16. 3. 2013 uplynul jeden smutný rok, kdy nás navždy 

opustila naše drahá maminka, babička, tchyně, 

paní Jana Neudíková z Náchoda.

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcera Eva Frintová 

a syn Karel Neudík s rodinami

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 

v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 

v dubnu při následujících programech:

duben  2013

* čtvrtek   4. 4.  od 14 hod. 

vám nabízíme 
„JARNÍ  VESELICI“,

s písničkami a tancem při hudbě 
p. Františka Čížka „FRČÍ“. 

Občerstvení bude zajištěno.

*  čtvrtek  11. 4.  od 14 hod.

„Japonsko“ 
2. část fi lmu, který ze své 
cesty doplní vyprávěním 

p. Libuše Lukášová

m programové čtvrtky

kde se sejdeme 

mech:

* čtvrtek  18. 4. od 14 hod  
„ co víte o včelích 

produktech“ 
– na dané téma pobeseduje 

a naše vědomosti doplní  
p.  Zdeňka Škodová

čtvrtek  24. 4. od 14 hod.   

„Izrael“ 
-  fi lm ze své cesty připravil  

a promítne p. Vlastimil Čejp.

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 

jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší 

členové výboru MO SD ČR.

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 

z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2013 uplyne 28 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

VZPOMÍNÁME
dne 22. března 2013 uplyne rok od náhlé smrti  

pana Vladimíra Brandejse 
z Náchoda-Babí.

Kdo jste ho znali a měli 

rádi, vzpomínejte s námi. 

zarmoucená rodina

Vzpomínka na Jaroslava Celbu
 Během několika dnů jsme my, Náchoďáci, ale i celý region a repub-
lika, přišli o dvě vynikající osobnosti. Jaroslava Celbu a Jaroslava Citu. 

 První z nich byl hudební skladatel a také 
oběť komunistického teroru, který si zažil 
osobně v  pověstné mučírně „Domečku“ 
i v uranových dolech. „Harýk“ byl přísluš-
níkem silné generace „Zbabělců“. Jména 
jako Škvorecký, Španiel, Suchý nebo Volný 
se nesmazatelně zapsaly do náchodské kul-
turní a  společenské atmosféry a  po  jejich 
odchodu po nich zeje velká mezera.

 Do  stejné generace patří i  druhý Jaro-
slav, který nás opustil v  těchto dnech. Jaro-
slav Cita. Ačkoli autodidakt, byl vynikající 
a  všestranný umělec. Autor kreslených vti-
pů, spisovatel, výtvarník, ilustrátor, fi lmař 
a  kouzelník. Byl autorem námětu, scénaře, 
výtvarníkem a  animátorem nejdelšího čes-
koslovenského večerníčku. I k němu hudbu 
napsal právě Jaroslav Celba. 
 Spojuje je tedy nejen Náchod, společná 
práce, ale, bohužel, i jejich odchod. Čest je-
jich památce.

Pavel Bělobrádek, Náchod,  foto archiv

a Jaroslava Citu

Okénko 
energetického poradce XIV. 

HYDROIZOLACE STAVEB

SVAŘOVANOU PVC FÓLIÍ

www.LTIZOLACE.cz
Tel.: 736 603 169 * info@ltizolace.cz

střechy * terasy * balkony * základové 

desky * jezírka * bazény

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

Nevíte si rady se svými dluhy?

Přerůstají Vám přes hlavu?

Budeme za Vás jednat s věřiteli 

nebo Vám pomůžeme 

s oddlužením.

Tel.: 606 627 807

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Klempířství Rotter
Provádíme klempířské, 

natěračské a drobné 
pokrývačské práce.

Veškeré opravy střech 

a komínů.

Nátěry plechových střech včetně 
doplňků nejkvalitnějšími barvami 

za příznivé ceny. Montáž komínových 

klobouků, provedení nerez.

Přijedeme a poradíme ZDARMA.
Tel. 603 325 691

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

Petr Mazoch

Nádražní čp. 362, 

Nové Město nad Metují

Zahájení prodeje 1. dubna 2013

Otevírací doba:           
1.4.           8,oo – 12,oo 
Po – Pá    8,oo – 12,oo 
                13,oo – 17,oo
 So           8,oo – 12,oo 

Těšíme se na Vaši návštěvu.       

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují
přijme do jednosměnného provozu:

SEŘIZOVAČE
lisovacích a postupových nástrojů 

pro kovové součásti
Praxe min. 5 let podmínkou

BRUSIČE KOVŮ
pro rovinné broušení

Praxe v přesném broušení podmínkou

PRACOVNÍKA NA ŘEZÁNÍ KOVŮ
Praxe nebo vyučení ve strojírenství

Do třísměnného provozu přijmeme:
PRACOVNÍKA NA CNC 

FRÉZOVÁNÍ
Praxe min. 5 let podmínkou

Nástup ihned   Informace: pí Martínková 
491 403 113, eltn@eltn.cz

„Když počasí dovolí, 

sejdeme se v údolí“
 Otevírají se brány hradů a zámků 
a pokud to jen trochu půjde, vzhle-
dem k počasí, otevřenou se o Veli-
konočním víkendu i  brány mlýna 

v Babiččině údolí. A těšit se můžete 
na  domácí koláče, chléb se škvar-
kama, chléb s  tvarohem, podmáslí 
a další domácí lahůdky…..

 VÝPOVĚĎ “NEPOHODLNÝCH“ SMLUV
 Kdyby se vás někdo před několika lety zeptal na nejvýhodnější fi nanční produkt, asi by 
vaše odpověď zněla stavební spoření. Státní podpora až 4500 korun ročně, slušný a hlavně 
stabilní úrok, žádné daně z výnosů a po pěti letech jsou peníze pod střechou a můžeme 
smlouvu otočit, nejlépe na všechny členy domácnosti. Jenže od té doby se mnoho změnilo. 
Došlo ke snížení státní podpory, a to i u smluv sepsaných za starých podmínek, výnosy se 
začaly danit a ze superstar dob minulých jako by se stala škodná. A protože stále existují 
letité smlouvy o stavebním spoření s lukrativním úročením  vkladů, které se dnes někte-
rým stavebním spořitelnám nehodí do krámu, začínají tyto smlouvy rušit. Bohužel jsou 
to mnohdy ty samé smlouvy, u kterých sami obchodníci doporučovali klientům nyvýšit 
cílovou částku (za patřičný příplatek).

 OCENĚNÝ FORMAN A JEHO HOŘKÁ PRAVDA
 Sdružení amerických režisérů dekorovalo cenou za celoživotní dílo režiséra Miloše For-
mana. Muže, pod jehož taktovkou vznikla taková díla jako Amadeus, Přelet nad kukaččím 
hnízdem nebo Hoří, má panenko zařazujeme od IN i pro jeho výrok pro Vogue z roku 
2000, který je čím dál aktuálnější. „Situace v bývalých státech východního bloku byla jako 
v zoo: dá se tam pohodlně. Nikdo vás nenapadá, nemusíte tvrdě pracovat, a přesto nehla-
dovíte, protože vám vždycky někdo něco hodí. A to nejlepší: každý může ve své kleci úplně 
v naprostém bezpečí snít o nádheře pralesa. Najednou se však prolomí mříže klece a ty 
zjišťuješ, že svoboda džungle je nebezpečná, nespravedlivá a plná pastí. Mnoho lidí pak 
zatouží ocitnout se zpět v kleci. Komu je vlastně zapotřebí svobody?“

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, produktový specialista a naceňovač poradenské společnosti 

OPTIMAL - ENERGY. cz a.s., Brno 
kancelář Husovo nám. 22, 552 03 Česká Skalice 

mbors.optimalenergy@seznam.cz, tel.731 508 654 , www.optimal-energy.cz 

• Energetické poradenství pro fi rmy 
  a domácnosti
• Co nejnižší výdaje za energie každý rok 
  díky znalosti většiny dodavatelů energií
  a jejich produktů včetně servisních 
  služeb

• Individuální cenové poptávky 
   na dodávky plynu a elektřiny
• Pravidelná kontrola ročních vyúčtování
• Pravidelné informace o dění na trhu 
   s energiemi
• Dlouhodobá spolupráce s našimi klienty

VYSOKÁ PROFESIONALITA NA BOUŘLIVĚ SE VYVÍJEJÍCÍM ENERGETICKÉM TRHU
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Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Vladimíra Černohorského

CO BYLO DŘÍVE? 

 Práce v  textilním průmyslu, 
konkrétně pak v náchodské Tepně. 
Vzdělání textilní průmyslovka, pra-
covní zařazení mistr v provozu. Po-
tom sehrála v roce 1991 roli i  určitá 
náhoda, kdy se mě kamarád zeptal, 
jestli bych nechtěl prodávat nářadí. 
Asi zásadní bylo rozhodnutí mojí 
manželky, která mě v  této nové ži-
votní etapě velmi podporovala. Za-
čali jsme podnikat...

 A TEĎKA? 
 Společnost ČEKY se specializuje 
na stroje a nářadí. Vyznávám v pod-
nikání prvorepublikové motto, že 
zákazník je vždy na  prvním místě. 
I  když má zákazník jakékoli přání, 
nikdy by neměl odejít s  prázdnou, 
protože vzhledem k  šířce naší na-
bídky se vždy dá najít nějaká alter-

nativa, která je blízká jeho přání 
a  představě. Jestli doma či na  za-
hradě sám používám nářadí a stro-
je, které prodáváme? Samozřejmě, 
i  když mi někdy rodina říká, že 
v  kufříku s  nářadím pořád něco 
chybí. (s  úsměvem) Ale snad to 
nebude tak hrozné, abych musel ří-
kat, že kovářova kobyla chodí bosa. 
Odpočinek po  práci? Mám rád re-
gionální výtvarné umění, divadlo, 
cestování. A  samozřejmě se dobře 
odpočívá i při práci na zahradě. Se 
zahradní technikou z  naší nabídky 
to není práce, ale zábava a relaxace.

ČEKY – STROJE A NÁŘADÍ
velkoobchod a maloobchod 
nářadí, strojů, železářského 
zboží a zahradní techniky

Běloveská 168, Náchod
www.ceky.cz

Oslaďte si 
předjaří!
 Jaro se nezadržitelně blíží, podle 
kalendáře dokonce už začalo, ale při 
pohledu z  okna v  posledních dnech 
to tak příliš nevypadalo. Aby nám to 
čekání na jaro lépe uteklo a případně 
abychom si „obalili nervy“ na posled-
ní záchvěvy zimy, přinášíme Vám dva 
tentokráte sladké recepty.

Kefírový řez
Těsto:
40dkg polohrubé mouky, 30dkg cuk-
ru krupice, 1 vanilkový cukr, 2 vejce, 
20dkg oleje, lžíce jedlé sody, 2 lžíce ka-
kaa, 50dkg kefíru

Talíř plný chutí

a vůní
Náplň a ozdoba:
marmeláda nebo džem, čokoláda

 Všechny suroviny na  těsto smíchá-
me a  vyšleháme do  stejnorodé hmoty. 
Poté vlijeme do  předem vymazaného 
a hrubou moukou vysypaného pekáče. 
Pečeme v předehřáté troubě při teplotě 
170°C.Po upečení a vychlazení povrch 
potřeme marmeládou a  polijeme roz-
puštěnou čokoládovou polevou.

Dvoubarevný řez se zakysa-

nou smetanou

Těsto: 
25dkg polohrubé mouky, 25dkg moučko-
vého cukru, 1 prášek do pečiva, 5 vajec, 
10dkg oleje, lžíce kakaa

Pudink:
1 litr mléka, 8 dkg vanilkového pu-
dinku, 1 vanilkový cukr, 10dkg cukru 
krupice
Ozdoba:
60dkg zakysané smetany, 3 vanilkové 
cukry

 Všechny suroviny na  těsto, kromě 
kakaa, smícháme a  vyšleháme do-
hladka.2/3 hmoty vlijeme na  vyma-
zaný a  vysypaný plech. Zbytek smí-
cháme s kakaem a vlijeme na světlou 
hmotu. Před pečením do  hmoty vli-
jeme horký uvařený pudink. Pečeme 
při teplotě 180°C.
 Po  upečení ihned potřeme rozmí-
chanou zakysanou smetanou, smícha-
nou s vanilkovým cukrem. Povrch mů-
žeme posypat strouhanou čokoládou.

Text připravili: David Jeřábek 
a Mgr. Tereza Syrová, Střední škola 

hotelnictví a podnikání SČMSD, 
Hronov, s.r.o.

Cyklostezka Pasa
   V  návaznosti na  stávající rekon-
strukci komunikace mezi Broumo-
vem a Policí nad Metují (nový stou-
pací pruh v  lokalitě Pasa) by měla 
proběhnout i  výstavba cyklostezky, 
která by ekologicky propojila obě 
sídla Broumovského výběžku. Pro-
blém komplikuje skutečnost, že pro 
výstavbu cyklostezky bude nutné 
vykoupit některé lesní pozemky. Cy-
klostezka, původně plánovaná jako 
efektivní doplněk nového stoupacího 
pruhu, narazila  na  trasu plynovo-
du. Původní záměr se tak prodraží 
o částku cca 1,5 milionu korun. 

RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ

Prořez v blízkosti domů 
a el. vedení
Odvětvování a jiné úpravy
Ostatní služby dohodou

Tel.: 
605 435 350

b

435 350

Na cestách s Jirkou Havrdou – zastavení III. (závěr) 
- Lotyšsko a Ukrajina 
 Náchodský sportovec Jirka Havr-
da dosáhl evropských i světových ti-
tulů v disciplíně benchpress a s jeho 
sportovními úspěchy se pravidel-
ně setkáváte i  na  stránkách novin 
ECHO. Jaké je však zákulisí cest 
na šampionáty v zahraničí? Jak vidí 
Jirka Havrda Lotyšsko a Ukrajinu?

 Když jsme cestoval na  východ, 
byl jsem samozřejmě zvědavý. První 
dojem byl dobrý. Hotel v  Lotyšsku 
zvenčí pěkný. Mramor... Říkám si, 
paráda.Výtahem do  třetího patra 
a  potom to přišlo: Rudý koberec, 
růžový umyvadlo, růžová vana. Tro-
chu skanzen socialismu. Říkáš si, 
spravím si chuť u  snídaně. Vajíčka 
míchaná na vodě. Plavalo to, drželo 
se to divnejch studenejch párečků  
a jíst se to nedalo. Tak jdeš ven a lidi 
příjemný. Turisty si považují. Dřevě-
ný baráčky se suvenýry i dobré hos-
pody. Pár dolarů a jídlo nosili na stůl 
doslova v mísách. Vážně v mísách... 
A pak zase ten socialismus v hotelu 
schovaný pod mramorem, vajíčka 
kraulující ve  vodě a  na  závodech 

jeden záchod pro všechny.  Asi svaz 
nějak šetřil, nevím... Ukrajinský 
Lvov? Lepší dojem, než jsem čekal. 
Určitě ne ty ukrajinské mafi e, jak 
o tom doma člověk často čte. Uby-
tování příjemné. Jen, když chceš po-
řádnou fl ákotu, steak, dají ti mleté 
maso. Co mi ale vadilo, je fakt, že 
zajdeš za  roh a z normální ulice se 
dostaneš na  smetiště nebo nějakou 
malou skládku. V noci jsme se báli 

jít ven, ale asi to bylo zbytečné. Když 
to srovnám s Amerikou, kde to bylo 
bezpečné a  happy, je to  jiný svět. 
Ale špatné zážitky z cest na východ 
nemám. Jen by bylo dobrý, kdyby 
v hotelích trochu vygruntovali, svi-
nuli rudé koberce a  nějakou jinou 
barvou přelízli růžové vany a umy-
vadla...“ 

zaznamenal Mirek Brát, 
foto archiv JH  

Potápění mezi kajmany

Kajman hladkočelý je druh pocházející z Jižní Ameriky.

V nádržích tropické řeky se velmi dobře daří želvám. 

 V rámci shromažďování reportáží pro nový knižní projekt, který by v bu-
doucnu navázal na jeho   trilogii Mare Nostrum (trojice publikací, kterou 
v letech 2007 – 2012 vydalo pražské nakladatelství Naše vojsko), uskutečnil 
náš redakční kolega Mirek Brát zajímavou misi do podvodního světa ZOO 
Dvůr Králové n.L. Jejím výsledkem bylo potápění v systému tzv. tropické 
řeky v  tamním areálu Vodní svět. Jeho společníky byli pod vodou nejen 
býložravé piraně,  čichavci a další druhy ryb, ale i velcí plazi – želvy a tři 
exempláře potenciálně nebezpečného kajmana hladkočelého.

Foto archiv Mirka Bráta

Přijďte si zacvičit!
Naklápěcí vibrační plošina

Přístroj, co „cvičí za vás“
Nemusíte cvičit, hubnete pouhým 
stáním na vibrační plošině.
• Jedna lekce cvičení 
   jen 30 minut
• Během 10 minut spálíte 
   350 kilokalorií                
Volovnice 141, Náchod 547 01, 
www.vibruj-hubni.cz

Tel. 774  982  727
!!! Tento kupon 
použijte na jednu lekci zdarma !!!

POMLÁZKOVÁ 
ZÁBAVA

Hospoda „U NOVÁKU“ Lipí
Sobota 30. 3. 2013

Hraje: OK STYL
Začátek 20.00 hodin
Domácí kuchyně

Srdečně zvou 
Štěpánovi

Tel.: 728 079 640

Toulání jarem
je název velikonoční výstavy, kte-
rá je až do 31. března ke shlédnutí 
ve  Výstavní síni Městského úřadu 
v  Červeném Kostelci. Jejím po-
řadatelem je Vlastivědný spolek 

a tamní městské kulturní středisko. 
Obsahem výstavy jsou kraslice ne-
jen z Čech a Moravy, ale i zahraničí 
(ze sbírky A.Rusové)

Mezi závody se najde občas i chvíle na relaxaci na pláži 
(Jirka s manželkou Lenkou)



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

BYTY

* Pronajmu byt 50 m2, v  přízemí RD, 2 km 
od  Nového Města n.M.. RK NEVOLAT. 
TEL.:602 875 447
* Pronajmu byt 3+ 1 s terasou v centru Hro-
nova. Čistý nájem 3500Kč. TEL.:736 671 052
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 u  nemoc-
nice v Náchodě, 2 patro. Balkón, výtah, sklep. 
Měsíčně 4.200+zálohy 2.300 Kč. Vratná kauce 
18.000 Kč. Perfektní stav, volný do týdne. Sleva 
při dlouhodobém pronájmu. TEL.: 604 806 370
* Pronajmu v  nově zrek. domě v  NA  poblíž 
centra byt 2+1 s  balk. 63 (+5,6) m2, 2.NP., 
sklep, rohová vana. Náj. 5.500,-Kč + inkaso + 
kauce., tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s  balkonem, 
47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti 
hospodě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 
18.000,-Kč, tel. 608 903 050.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, sídliš-
tě u  nemocnice. Cena nájmu včetně energií 
5500,- Kč. Kauce 15000,- Kč. Tel: 603 163 664
* Pronajmu dlouhod.byt 1+1 v  os.vlast., 
33 m2, 1 NP, v  nově zrek.domě, v  NA-Bě-
lovsi. pl.okna, zateplení, sklep,park u  domu, 
náj. 3.500Kč + voda + el. + plyn + kauce, tel. 
608 903 070
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP, plast.
okna, v  nově zrek.domě v  NA  poblíž cent-
ra. Náj.+zál. 5.500Kč+kauce 16.500Kč, tel.: 
608 903 070
* Pron.dlouh.byt 2+1, v  os.vl., 53m2, 1 NP, 
v NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, zateple-
ní Park u domu, náj. 4.000,-Kč + VAK + el. + 
plyn + kauce, tel.608 903 070
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  RD ve  V.
Srbské, se zahradou, park u domu. Vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchyň, koup., dřev.oblož.
dveře. Náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + kauce, 
608 903 070
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s bal-
konem na  pěkném místě v  Náchodě. Volný 
ihned. Tel. 732 167 291
* Prodám 2+kk v  centru Náchoda, rekon-
strukce koupelny, nízké měsíční náklady 
na  bydlední do  2,5 tis., cena 490.000 Kč. Tel. 
605 450 384
* Pronájem: zrek.byt 2+kk v  přízemí 60 m2 
ve  zděném, zatepl.domě. Plast.okna, balkon, 
špajz v centru Náchoda. Nájem 4500,-Kč + in-
kaso, kauce dohodou. TEL.:702 018 628
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v  Červe-
ném Kostelci nad Road barem, včetně par-
kovacího místa ve  dvoře. Tel. 731  533  700, 
731 533 701

* Nabízím pronájem zcela nového bytu 
2+KK v centru Náchoda (Raisova ulice). 
Nájemné bez energií 6 000 Kč. Byt vybaven 
kuchyňskou linkou s  digestoří bez dal-
ších spotřebičů, předsíně, WC a koupelny, 
balkonu a  sklepní kóje. Byt je dále vyba-
ven vnitřními dveřmi, stropním osvětle-
ním a  podlahovou krytinou. Kontakt na 
e-mail: novebyty11@gmail.com nebo mob. 
776 855 749.

* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 s balkonem 
v Náchodě na Brance, cihlová zástavba, pěkné, 
klidné prostředí. TEL.:732 167 291
* Rodina se dvěma malými dětmi hledá pro-
nájem vybaveného 4+1 nebo alespoň 3+1 
bytu nebo domu v klidné lokalitě v Náchodě, 
nebo blízkém okolí. Jsme pořádkumilovní sluš-
ní lídé, nekuřáci a máme rádi svůj klid a sou-
kromí. Možný začátek pronájmu pravděpo-
dobně červen - červenec, ale záleží na nabídce. 
Ledničku a  pračku máme, ale nábytek, apod. 
kupovat nechceme. Volejte na  733  698  201 
nebo pište na \“eva.klusakova@live.com\“.
* PRODÁM BYT 3+1 OV v Náchodě na SUN. 
Zateplený, moderní kuchyň se spotřebiči, nová 
okna, zděné jádro, 74 m2. Byt je v 1.NP, velmi 
pěkný, tel.731 134 298. RK nevolat.
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s  krásným 
výhledem v  N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 
777 602 884. Cena: 999 000,- Kč
* Prodám z  velké části zrekonstruova-
ný byt 4+1 v  os. vlastnictví v  Náchodě. Tel. 
777 602 884. Cena: 1 350 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, os. vlastnictví 
v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. 
Cena: 2 190 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v  osobním vlastnictví 
v Náchodě ul. Bílkova. Tel. 774 311 404. Cena: 
695 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v centu Náchoda ul. Ko-
menského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. 
Cena: 6 000,- Kč/měs. + sl.
* Pronajmu byt 2+1 v centu Náchoda ul. Ko-
menského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. 
Cena: 5 000,- Kč/měs. + sl.
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Ná-
chodě - 50 m2, výhled na zámek, ul. Purkyňo-
va, nájemné cca 6400,-Kč (včetně všech poplat-
ků). Kauce 15 000,-Kč. Volný od 1. března.Tel. 
777 770 254
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích u Náchoda 
a 1+1 v Náchodě, povinná kauce, volné ihned. 
TEL.:608 869 885
* Pronajmu byt 3+1 - Náchod Branka. Cihlo-
vá dům, družstevnívlastnictví, klidné prostředí. 
Nájem 6000 Kč + energie. Kauce 15000 Kč. Tel 
725 194 243

* Prodám v  Červeném Kostelci nedokonče-
nou novostavbu RD v žádané lokalitě, ing. sítě 
zavedeny, pozemek 700 m2, tel. 608 245 634
* Pronajmu garáž u Bonata v Náchodě od 1.4.. 
TEL.:607 280 862

* Prodám větší, pěknou chatu v  Novém 
Městě n/M., na  vlastním pozemku o  roz-
loze cca 800m2. Voda pitná i  užitková, 
el.220/380. Cena dohodou. Tel. 603 530 720

* Prodej stavebního pozemku v Náchodě k. ú. 
Babí, p.č.54, plocha 508 m2, p.č.297/1, plocha 
554 m2. Napojení na  inž.sítě z přilehlé komu-
nikace. Příjezd po asfaltové komunikaci. Cena 
200.000,-Kč. TEL.:775 061 233

* Prodám krásný slunný pozemek v Hro-
nově. Tel.:731 519 542

* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou 
- klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 934 
volejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!

* PRODÁM CHALUPU k  celoročnímu obý-
vání v  obci Vysoká Srbská. ZP 82 m2, plocha 
pozemku 662m2. Tel. 602 177 905
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. 
TEL.:724 214 538

* Pronajmu obchod v Náchodě na Kamenici, 
80 m2, volné od července 2013. Tel. 605 450 384
* Pronajmeme prodejnu s  výlohou v  centru 
Náchoda.TEL.:602 890 915
* Pronajmeme prodejnu 100 m2 popř.s by-
tem 2+1 v domě v  Běloveské ul. Náchod. Tel. 
604 203 001
* Pronajmu levně, dlouhodobě nebytové 
prostory v centru Nového Města n.M (bývalý 
masážní salon SAWAN). Cena dohodou. Volné 
od 1.4.2013. TEL.:777 842 483
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Přízemí 
65 m2 za  3500Kč 260 m2 za  11500kč Jedná se 
o prostory na lukrativním místě v Jaroměři cca 
100m od  Tesca, které byly užívány jako dílny 
(možno přebudovat na  obchodní prostory). 
V I.patře se nacházejí kanceláře o různých plo-
chách. Plocha přízemí je 320m2. Plocha I.patra 
je rovněž 320m2. Kontakt 775 061 023
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s pří-
slušenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíč-
ně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, 
KONTAKTNÍ KANCELÁŘ APOD;NÁJEMNÉ 
3.000,-Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁ-
LOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě 
v  I.patře se samostatným vchodem. Investice 
do  zařízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám vybavení kavárny v černém prove-
dení, cena dohodou (křesla, stoly, bar). TEL.: 
602 133 170
* Prodám rohovou lavici červená koženka + 
2 židle + stůl bílé dřevo. Cena 2500,-Kč. + 2 
poličky mahagon á 300,-Kč. TEL.:731 242 196
* Prodám truhlářská ztužidla od  30 cm 
do  220 cm, cena od  200,-Kč /kus, stahováky 
čepů - knechty, délka stahování 150 - 230 cm. 
TEL.:725 036 018
* Prodám krmnou řepu 200 Kč/q a  černou 
ředkev. e-mail: vl.koucourek@seznam.cz, tel. 
732 381 524, Koucourek, Slavětín

* Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě n/Met. 
Byt je po rekonstrukci. Kauce 20000,-Kč. Volný 
od 1.5.2013. tel 608 323 373
* Pronajmu garsonku v klidné části Nového 
Města n/Met. Dům je po rekonstrukci, zatep-
len, plastová okna, výtah, možnost internetu. 
Nájemné 3600,-Kč + energie. Kauce 15000,-Kč. 
Volná ihned. tel. 608 323 373
* PRONAJMU v NOVÉM MĚSTĚ NAD ME-
TUJÍ 1+KK, 32m2, balkon, po celkové rekon-
strukci, nájemné: 3500Kč + inkaso, 608 962 016
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+kk na  okraji 
N.Města n.M. - Vrchoviny v  malém bytovém 
domě. Byt je nový, nadstandardní, bezbariéro-
vý, se vstupem na vlastní terasu. Klidné bydlení, 
vhodné pro nekuřácký bezdětný pár, bez zvířat. 
Nájem včetně energií 10.500,-. Kauce dva ná-
jmy. Volný od července. Tel: 608 608 227. RK 
nevolat
* Pronajmu byt v  bytovém domě ve  Velkém 
Dřevíči. Byt větší 1+1 je vybaven kuchyní. Vol-
ný ihned. TEL.:608 21 31 54
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Novém 
Městě n.M., nájem 8000,-Kč včetně inka-
sa, jeden měsíční nájem jako kauce. TEL.:
777 842 483
* Prodám byt 3kk, 70m2 v  centru Hronova. 
Více informací na http://www.bezrealitky.
cz/nemovitosti-byty-domy/227130-nabidka-
prodej-byty-hostovskeho-hronov
* PRONAJMU BYTY 1+1 A 2+KK v Hrono-
vě a  Velkém Dřevíči. Domy jsou po  celkové 
rekonstrukci. Ceny od  3.400,- Kauce nutná. 
Tel.602 133 173 email.renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodobě byt v OV 2+1 54 m2 

v Náchodě Bělovsi. Nová plast.okna a koupel-
na. Nájem 3500,-Kč + inkaso. Kauce 24  000,-
Kč. Volný ihned. TEL.:607 951 833
* Prodám byt 2+kk 40m2, cihla v  OV v  Ná-
chodě v  Nerudově ul.Nová kuchyň, plynový 
kotel, topení a plastová okna. Měsíční provozní 
náklady do 3tis. Kč. Při rychlém jednání sleva. 
RK NEVOLAT!!! tel. 777 084 912
* Pronajmu byt 1+1, Náchod, Kladská 1523, 
1. patro, 38,5 m2, dům zateplen, nájem 3.500 
+ 2000 zálohy, kauce, volné od  1.4.2013. Tel. 
777 606 801
* Pronajmu byt v  Hronově 3+1. TEL.:
736 537 033
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronájem bytu 3+1- nájemné 3900 + služ-
by 2000 a 2+kk - nájemné 3900 + služby 1800 
v  centru města Náchod u  Okresního soudu. 
Ulice Palachova 1457. Elektriku si platí sám 
nájemce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě neda-
leko centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného 
domu, má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, 
nová topidla, nové rozvody plynu. Je vybaven 
kuchyňskou linkou se sporákem. K bytu patří 
i  půda a  sklep. Veškerá občanská vybavenost 
v  dosahu 5 minut chůze. Parkování před do-
mem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. 
Tel. 723 745 040.
* Pronajmu garzonku v Hronově, přízemí. Tel 
608 66 77 30
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 v Čes-
ké Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 
72,09 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez slu-
žeb), jistina Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na  Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nut-
né dílčí opravy bytu. Cena 300 tis.Kč. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v  České Skalici, 
3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1 + 1 v  Náchodě, 
Bílá 1961, výměra 44,01 m2, 3. poschodí. Cena 
Kč 340 tisíc. Info: 733 131 189.

* Prodám stavební pozemek 2833 m2 
ve Slatině n.Úpou, vhodný pro stavbu RD 
i k rekreaci. Slunné místo na cestě k Bou-
šínu, nedaleko Babiččina údolí. TEL.:
728 124 224

* Prodám RD Náchod, Kašparák, 6+1+ 
šatna, 2 koupelny, prádelna, sklep, garáž 6 x 
10 m, zimní zahrada, bazén. Vytápění - pára, 
klimatizace, krbová kamna, nízké náklady 
na  vytápění. Okrasná zahrada. 4,5 mil. Kč, 
tel.: 602 302 897. RK NEVOLAT!!! foto: http://
adire12313.rajce.idnes.cz/Nachod

* Prodej 2 objektů zařízených pro opra-
vu aut včetně pozemků v  Náchodě. Mi-
nimální cena 1,8 mil. Kč. RK nevolat. Tel.
607 57 99 90

* Prodám domek + garáž v  obci Březo-
vá u  Broumova. Cena 400.000 Kč. Tel. 
491 482 182, 720 217 652
* Prodám chatu u  rybníku Špinka. Tel. 
724 155 165

* Krmiva a šroty pro drobná hospodářská zví-
řata. (pšenice, kukuřice) Tel: 737 187 910
* Prodám sedací soupravu (gauč + 2 ks křes-
lo), kombinace dřevo, béžové čalounění s květi-
novým vzorem. Cena 3.000 Kč. Tel. 723 588 711
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200Kč 
www.levnelihne.cz, tel. 733 483 672
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k  obnově a  zakládání 
nových trávníků, do skleníků a výsadbě. Cena 
470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962

* Koupím trubkové lešení i  malé množství. 
Tel. 603 900 795
* Koupím housle, violu, cello, basu i  staré 
a pošk. TEL.:604 737 990
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lah-
ve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. 
Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankov-
ky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím knihy Verna, May a  jiné dobro-
družné nejlépe do 1948. TEL.:722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky, Čína, Československo a jiné. Dále sta-
ré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré hračky zn. ITES, KDN, 
IGRA, a  jiné i na bowden, vláčky apod. TEL.: 
724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Vyučená švadlena nabízí šicí práce: opravy 
oděvů, výměny zipů, zakázkové šití atd. Po do-
mluvě přijedu, vyzvednu a přivezu hotové zpět. 
775 233 540
* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉ-
HO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY I  PO-
KROČILÉ V  POLICI NAD METUJÍ. Tel. 
776 156 668
* Nabízíme přivýdělek - brigádu, roznos 
letáků do  domovních schránek ve  vašem 
okolí. Odměna je vyplácena týdně. Tel.: 
723 917 250

* KLÁVESY Pavel Svoboda. Taneční hud-
ba na večírky, oslavy, svatební hostiny. Tel. 
606 982 010

* Nabízím doučování - výuku anglického ja-
zyka, mám státní i mezinárodní zkoušky z Aj, 
VŠ. TEL.: 737 515 785

* Prodám FORD ESCORT COMBI 1,8 16 
V, r.v.1998, naj.153 tis.km, STK do  11/2014, 
1.majitel v  ČR od  r.2004, tažné zař., klimati-
zace, šíbr, udržovaný, bez koroze, ake dribné 
kosmetické vady. Cena 15 tis.Kč, EKO daň 
zaplacena, rychlé jednání = nádrž benzínu! 
TEL.:774 288 174
* Prodám Citroen Berlingo Multispace 1,6i 
16v, r.v.2005, najeto 85600 km, nehavarová-
no, 1.majitel, super stav, cena 100.000Kč. Tel. 
608 476 920
* Prodám FIAT PUNTO 1.1 55 SX 5 dvéř., 
černá barva, r.v.1996, bez koroze, centrál, střeš-
ní okno, el. okna, zachovalý, ekodaň zaplacena, 
malá spotřeba, naj. 149.000 kmcena 18.500 Kč. 
Tel. 777 104 584

* Čivava - daruji za cenu očkování starší fen-
ku do klidné rodiny, nebo důchodci. Vychova-
ná, velice milá. Tel. 603 206 743 

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-ul.Šafaříkova-Větší RD, garáž, klid.část, poz.523 m2........1,6 mil.Kč, Náchod-Kramolna-Zateplený RD (4+1) z r.1995, bazén .......2.395.000,-Kč
Náchod-centrum-RD (4+1), kompl.rekon..2,49 mil.Kč+Náchod-Nadst.RD-novostavba (6+kk+posilovna), zast.pl.157 m2-nutno vidět ........5,4 mil.Kč
N.Město n/M-RD u náměstí (4+1)-histor.část.......1.080.000,-Kč, Stárkov-Bystré-Krásná, stylová, poloroubená chalupa, poz.1368 m2 ..........1,35 mil.Kč
N.Město n/M-centrum-Větší,dvougener.RD (4+kk a 3+1), garáž, terasa, v r.1987.kompl.rekonstr., 2010-nové topení, pěkná zahrada ......3.250.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-RD+chalupa+pozemky 2.658 m2 k výstavbě RD i provozovny..1,79 mil.Kč, Broumov-Spořilov-Byt 2+1 (62 m2) ........599.000,-Kč
N.Město n/M-Zděný byt 2+kk,kompl.rekon.,klid.místo,zahrada....1,05 mil.Kč, Č.Skalice-RD 2+1+vestavba,garáž+stodola k podnikání. ...1,39 mil.Kč
Č.Skalice-poz.pro výstavbu RD (400,-Kč/m2) a pro zahrádky......100,-Kč/m2,  Č.Skalice-Pronájem větších zatepl.bytů 1+1-3+1 ........od 2.700,-Kč/měs.
Meziměstí-Zatepl.byt 3+1 (83 m2)-letos převod do OV....490.000,-Kč, Broumov-pronájem atrakt.kanceláří u náměstí ....od 1.200,-Kč/m2/rok+služby
Dobruška-Prodej (pronájem) rekonstr.objektu, výroba i sklad.(1.265m2)......dohodou, Benešov u Broum.-Hrubá stavba RD,nová střecha ......559.000,-Kč
Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota, k rekreaci i ubytování..........1,9 mil.Kč+Pěkný RD s 2 byty po 90 m2-možnost pronajímání .........2.590.000,-Kč
N.Město n/M.,Nový Hrádek- Rekr.chaty+poz.(490-1048 m2),klidná místa....400.000,-Kč,N.Město n/M-Pěkná,slunná zahrada+sklep .....195.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

HLEDÁME TECHNOLOGA 
do elektrotechnické výroby. 

Místo práce Nové Město n/Met.. 

Znalost NJ výhodou. Zájemci

volejte +420 776 802 256

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

+ opravy  Tel. 602 380 709, 737 462 989

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

SPECIALISTA 
NA PRODEJ 

A PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ

www.realitykralovska.cz
mobil:  602 440 178

P
R
O
D
Á
M

E

dům se zahradou v Náchodě

Info: http://alenachod.sweb.cz

Rychlé půjčky. 
24 hodin denně. 

Žádné skryté poplatky.
Tel. 722 732 992

Squash 
centrum 
Náchod

(házenkářská hala Hamra)
Chystáme pro Vás 
příjemné změny
Přijďte se překvapit!

www.squash-centrum.unas.cz

tel.: 602 886 577
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AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Uklidíme

a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!
ceny!!!

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
250,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.dvere.inu.cz

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

      PRODÁM 

    TREZOR 

      60x70x60, 
       váha 800 kg,   

     použitý. 
Cena 22 tis.Kč.
Odvoz v ceně. 

Tel. 602 145 222

PRODEJNA NÁPOJŮ
ČERVENÝ KOSTELEC

» Prodej alkoholických a nealkoholických nápojů

» Stáčené Moravské víno od soukromníka

» Prodej lahvového a sudového piva

» Zapůjčení stáčecího zařízení

» Tabákové výrobky a doplňkový prodej

Těšíme se na Vaši návštěvu a připravili jsme pro Vás malý Velikonoční dárek v podobě kupónu na:

Naši prodejnu najdete na adrese:
5. května 666, Červený kostelec 

Tel.: 491 463 140
Po - Pá:   8 - 12 & 13 - 17

So   8 - 11
www.napojecervenykostelec.cz

1 LITR STÁČENÉHO MORAVSKÉHO VÍNA
K nákupu nad 250 Kč

V týdnu od 25. do 30. 3. 2013

Po předložení tohoto kupónuZDARMA

Obecní úřad Zábrodí a přátelé cestování Vás srdečně zvou na
XII. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

Cestománie
Sobota 6. dubna 2013 od 16:00   Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)

Program:
16:00 Etiopie  – spaghetti tour od severu k jihu (diashow, Petr Šupich - 40´)
          Omán – za vůní kadidla (diashow, Petr Ludvík – 45´)
18:00 Turecko – cesta ve stínu minaretů (diashow, Dominik Zerzán - 55´)
          Toskánsko – neznámá Maremma (přátelé cestování – 5´) 
19:30 Indonésie – za sedmero sopkami a devatero džunglemi (Pavel Černý – 40´)
          Velikonoční ostrov - střípky z Pupku světa (diashow, Iveta Raková - 25´)

Doprovodný program:
• Divácká soutěž o zajímavé ceny
• Občerstvení s již tradiční ochutnávkou exotické kuchyně
• Slack-line (volně k dispozici všem návštěvníkům)

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

ZAVEDENÉ NUTRIČNÍ CENTRUM 
přijme 3 nové spolupracovníky. 
Tel.+420 773 654 798
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Jednorázové zpracování a prùbìžné

 vedení úèetnictví a daòové evidence
Úèetnictví on-line (24hod./365 dní)

Prodej a správa úèetních SW
Vedení mzdové agendy

Individuální pøístup
Pøíznivé ceny

  Kamenice 107, 547 01  Náchod
  Tel.: 491 424 924,  606 789 999    

   Spoleènost s dlouholetou praxí v oboru úèetního 
a ekonomického poradenství nabízí zájemcùm z øad

podnikatelù fyzických a právnických osob tyto služby:

ez po
EKONOMICKÉ
PORADENSTVÍ
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