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jaro 1942 - odbojáři z Červenokostelecka 

v kontaktu s parašutisty Silver A

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%

Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%

Paliva Jelen
Nový Hrádek

Při jednorázovém 
nákupu více jak 40 q 
hnědého ledvického

uhlí od 1.4. do 15.5.2013
získáváte slevu 200,-Kč 

na kominické práce.
Více na 

www.paliva-jelen.cz
tel: 724 236 398

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Z vlastních zdrojů
 Problematiku zkvalitnění pitné 
vody řešili v Červeném Kostelci. 
Nakonec se tamní zastupitelé při-
klonili k variantě vlastních zdrojů 
– nového vrtu a odmítli možnost  

napojení Červeného Kostelce  na 
přivaděč z Polické křídové pánve. 
Druhá varianta by totiž znamenala 
zvýšení ceny vodného i víceletou 
realizaci.

Z Josefova 

do Kuksu
se brzy  dostanete po zbrusu nové 
cyklostezce. Kolaudace díla v hod-
notě převyšující 56 milionů korun 
by měla proběhnout v dubnu, na 
15. května je chystáno slavnostní 
otevření celé trasy, která pro vyzna-
vače cykloturistiky propojí Hradec 
Králové – Josefov  a Kuks.

Přijmeme 

BRIGÁDNÍKY 

DO PROVOZOVNY 

v Náchodě

Ranní směna

Volejte: 736 767 580
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Byt 3+1 v družstevním vlastnictví v Hronově ul. Riegrova ve 2.NP ...................................895 000,- Kč
Rekonstruovaná chalupa v obci Česká Metuje, oplocená zahrada s posezením .................1 290 000,- Kč
Obchod, večerka s minibarem v blízkosti nádraží v Náchodě u Čedoku ............................1 350 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě – Pod Montací, okrasná zahrada, sklípek, dílna.........................2 390 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ...............................1 200 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP RD s bazénem v příjemné lokali-
tě ve V. Dřevíči ul. Na louce. Zděný 
dům z 90. let je z velké části podskle-
pen, pečlivě udržovaná zahrada, jezír-
ko a bazén, samostatná garáž. 

Cena. 2 495 000,- Kč

Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

JABLKOVÝ KOLÁČ ZVANÝ ŠTRŮDELNÍK
 Naše babička měla vždy upečeno. V létě i v zimě na stole ležel koláč nebo 
podobná dobrota. Ale protože práce v hospodářství byla vždy na prvním 
místě, musela si babička umět vaření a pečení zjednodušit tak, aby byl vý-
sledek vždy stoprocentní. A  proto místo štrůdlu vznikl koláč, který sice 
chutná jako štrůdl, ale štrůdl to není - prostě štrůdelník.
 Budeme potřebovat: 18 dkg másla nebo tuku na  pečení (babička při-
dávala ještě lžíci sádla), 3 celá vejce, 6 lžic cukru, citronovou kůru, ½ kg 
hladké mouky, 1 prášek do pečiva, trošku mléka, 1 až 2 kg jablek (oloupat, 
nastrouhat, nebo nakrájet na plátky).
 Nejprve smícháme mouku s  práškem do  pečiva, cukrem a  citronovou 
kůrou.  Přidáme vejce, rozpuštěný tuk, mléko a  připravíme hladké těsto. 
Necháme chvilku odležet, poté z něj vyválíme dvě placky. Jednu vložíme 
do pekáče, posypeme připravenými nastrouhanými nebo nakrájenými jabl-
ky a pocukrujeme. Ještě nasypeme nasekané ořechy, rozinky a skořici podle 
vlastní chuti. To vše překryjeme druhou plackou. Vrchní placku můžeme 
potřít vajíčkem. Když ho babička zrovna neměla, pomazala těsto cukrovou 
vodou a to se pak opeklo krásně dozlatova. Po upečení koláč pocukrujeme 
a máme hotovo. Teď už jen kávičku a dobrou chuť.

Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Dnes nabízíme

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 6. 4. 2013 uplyne jeden rok plný bolesti a vzpomínek 

od úmrtí nejlepšího přítele a kamaráda 

pana Miroslava Jablonského.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Přítelkyně Zdena a kamarádi

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
NOVINKY SPRO, DAIWA, CORMORAN

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853

I.patro

DUBEN -20% 
SLEVA NA 

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Miroslava Havla

CO BYLO DŘÍVE? 

 Již od raného dětství jsem se zabý-
val chovem ryb. Mým celoživotním 
koníčkem je láska ke zvířatům a nej-
bližší mi jsou právě ryby. A především 
ryby akvarijní a jezírkové.

 A TEĎKA? 
 Tento obor jsem si  k podnikání vy-
bral z prostého důvodu, který napad-
ne každého milovníka zvířat. 
 Láska ke  zvířatům. Je pravda, že 
dnes k nám chodí dva druhy lidí. Ti, 
co chtějí nakoupit s  jistotou a  také 
se něco k  danému zvířeti  dozvědět 
a  ti, kteří nakupují po  internetu. Je-
likož jsme zájmový obchod, chodí 
k  nám lidé převážně s  dobrou nála-
dou. Dnešní možnosti však vyžadují 
o mnoho více trpělivosti s  lidmi, než 
dříve. Ale větu …opravdu nemáme…  
říkáme minimálně. Není důvod, na-
bídky sortimentu jsou opravdu obrov-
ské. U nás v obchodě je legrace stále. 
Například s papouškem Arou Ararau-
nou jménem Bára, která baví všechny 

svým věčným zdravením všech ko-
lemjdoucích a  dalšími asi 50ti slův-
ky. Nebo s  miniprasátkem jménem 
Andělka. Na její kousky vzpomínáme 
se zákazníky již 2 roky. Pozůstatky 
jejích kousků jsou v obchodě stále vi-
ditelné. Moje fi lozofi e zní: S úsměvem 
jde i  podnikání v  ČR líp. A  relaxa-
ce? Odpočinu si nejlépe při rybaření 
a kutění, které se ale stejně týká mého 
oboru.  V našem obchodě naleznou 
zákazníci nejen toho svého domácí-
ho mazlíčka. Jen u nás koupíte celo-
ročně i  čerstvé ryby ke  konzumaci. 
Běžně prodáváme kapra a  pstruha, 
ale během roku míváme i  sumce, 
candáta, štiku apod.

Miroslav Havel
AKVÁRIUM TERÁRIUM 

NÁCHOD
Prodej živých konzumních ryb
Strnadova 48, 547 01 Náchod

Tel.: 777 780 299
e-mail: akta.havel@seznam.cz

www.akva.webgarden.cz

Víceúčelové 
hřiště
 Zastupitelé v  Polici nad Metují 
schválili v rámci rozpočtu na rok 2013 
výstavbu nového víceúčelového hřiště 
(v tamní lokalitě Malá Ledhuj). Hřiště 
bude disponovat multifunkční plo-
chou, díky které se zde bude možno 
věnovat řadě sportů: Malé kopané, há-
zené, tenisu, fl orbalu či volejbalu. Na-
víc bude hřiště osvětleno výbojkovými 
světly ze šestice stožárů. Sportování 
do večerních hodin (či při úplném za-
tmění slunce) tak nebude problém...

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům v klubovně Harmonie 2,

Rybářská 1819, kromě již avízovaných pořadů, výjimečně středeční akci:

duben  2013

středa  24. 4. od 14 hod.   

„Izrael“ 
-  fi lm ze své cesty připravil a promítne p. Vlastimil Čejp.

v klubovně Harmonie 2,

jimečně středeční akci:

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.                                                

-  fi lm ze své

Přijďte mezi nás v

neboť jso

Č

„Bojová 
zástava“
 Odpůrci těžby břidličných ply-
nů metodou hydraulické frakturace 
mají i vlastní vlajku – standartu Ko-
alice STOP HF. Právě tato vlajka byla 
k vidění na stožáru v Červeném Kos-
telci, který tímto aktem symbolicky 
podpořil mezinárodní konferenci 
Berounská výzva 2013. Do Berouna 
se totiž  sjeli kritici  nešetrné těžební 
metody HF z mnoha zemí světa. Be-
rounskou výzvu podpořila v našem 
regionu i další města – např. Jaroměř 
či Rtyně v Podkrkonoší. 

ACADEMIA MERCURII v Polsku za projektem COMENIUS
 Ve dnech 11. - 15.3 2013 proběhl 
první výjezd v rámci projektu Come-
nius 2012-2014 do  Polska. Akce se 
zúčastnilo 5 studentek 1. ročníku 
Academie Mercurii. Děvčata bydlela 
v rodinách žáků z hostující Przykony. 

V  místní škole v  angličtině prezen-
tovala spolu s  účastníky z  dalších 9 
zemí své prezentace na téma „Umě-
ní“ s následným workshopem.
 Součástí tohoto programu byl 
výlet do  bývalého hlavního města 

Polska Krakova s  prohlídkou Krá-
lovského hradu Wawel a  wawelské 
katedrály.
 Další prestižní památkou ze se-
znamu UNESCO, kterou početná 
mezinárodní výprava navštívila, byl 
dech beroucí solný důl ve  Věličce 
se svými neuvěřitelnými třemi sty 
kilometry chodeb v hloubce až 327 
metrů.
 Z  tohoto pobytu si nejen naše 
česká výprava odváží nová pozná-
ní z  oblasti kultury a  historie pol-
ského národa, ale i  nově navázaná 
mezinárodní přátelství se studenty 
zúčastněných zemí a poznání jejich 
zvyklostí.
 Ve výhledu tohoto školního roku 
čeká naše studenty druhý výjezd 
do španělského Alosna, a to 3. -7.6 
2013 s tématem „Literatura“.

Autorka článku: 
Bc. Veronika Manová

Krajina příběhů je v cíli
 Do  pomyslného cíle vstoupil 
rozsáhlý marketingový projekt za-
měřený na  rozvoj cestovního ru-
chu v  turistickém regionu zvaném 
Kladské pomezí. Projekt realizovala 
nezisková organizace Branka,o.p.s. 
se sídlem v Náchodě. Její existence 
je přímo závislá na  podpoře měst, 
obcí, grantů a dotací. 
 Projekt s  názvem Kladské po-
mezí-Krajina příběhů je nejroz-
sáhlejší v  historii organizace, která 
byla založena v roce 1997.  Za více 
jak dva roky realizace projektu se 
podařilo vydat přibližně 130  000 
kusů různých propagačních letá-
ků, zorganizovat několik studijních 
cest, účastnit se veletrhů, vydat pro-
pagační DVD, vytvořit strategické 
dokumenty, zmodernizovat webo-
vé stránky, uspořádat školení pro 
informační centra. Dvanáct měst 
na  území Kladského pomezí bylo 

vybaveno rolovacími reklamní-
mi stojany. Konferenci zaměřenou 
na rozvoj cestovního ruchu, která se 
konala v  listopadu minulého roku, 
navštívilo více než 500 návštěvníků. 

Celkové náklady přesáhly 3 miliony 
korun, z  toho 92,5 % bylo hrazeno 
Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.  

Markéta Venclová 

VZPOMÍNKA
Jak tiše žila, tak tiše odešla…..

Dne 10. 4. 2013 uplyne již šest let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Emílie Bártová z Náchoda.
Stále vzpomínají dcery Aleny a Hana

Prosím POMOC!
Hledá se Martin Králik z okolí 

Náchoda a Hronova.
Bližší informace prosím sdělte 

na tel. 777 603 632



 Středisko volného času Déčko v Náchodě uspořádalo v neděli  17. 
března 2013 rozloučení se zimou.  Průvod vynesl Morenu na Smrtel-
nou neděli z Náchoda a na lávce u Benzíny v Náchodě jí účastníci prů-
vodu svrhli  do řeky Metuje.  K akci se vracíme fotografi í Josefa PEPY 
Voltra.
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Okénko 
energetického poradce XV. 

VÝZVA 
 Vážení čtenáři mého okénka,
 K  6. 5. letošního roku spouš-
tí poprvé naše kancelář po  velmi 
dobrých zkušenostech s  fi remní 
klientelou v  roce 2011 a  2012 in-
dividuální cenovou poptávku 
na dodávku plynu pro domácnos-
ti se spotřebou nad 10 MWh plynu 
ročně. 
 Našich 300 klientů z řad domác-
ností se to samozřejmě týká auto-
maticky. Píši to hlavně pro ty z Vás, 
co si chtějí zajistit příští topnou 
sezónu co možná nejlevnější. Víte 
velice dobře, že ve velikosti je síla 
a pokud chcete dosáhnout na špič-
kovou cenu plynu, tak jako jedinec 
toho nedosáhnete. 
 Naše kancelář bude poptávat 
množství větší než 5  000MWh 
plynu na rok 2014 pro naše klienty 
z řad domácností. Pokud se k na-
šim stávajícím klientům budete 
chtít přidat učiňte tak do  30. 4. 
2013. Vše je zdarma. Potřebuje-
me od Vás pouze roční vyúčtování 
plynu (ne starší dvou let) a pokud 
využíváte nějakého alternativního 
dodavatele plynu ( ČEZ prodej, 
Bohemia Energy, Centropol a po-
dobně), tak i kopii smlouvy.
 Po zkušenostech z minulých let 
si troufáme tvrdit, že se dostaneme 

k hranici 800,- Kč/MWh bez DPH 
se stálým měsíčním platem 0,-Kč – 
50,-Kč. Takovéto ceny rozhodně 
nenajdete v žádných cenících.  
Pro srovnání uvádím ceny za MWh 
nejdůležitějších dodavatelů (bez 
DPH): 
RWE.........................1122,-Kč/MWh 

a stálý měs. plat 106,-Kč/měs.
ČEZ Prodej..............1047,-Kč/MWh 

a stálý měs.plat 90,-Kč/měs.
Bohemia Energy......1062,-Kč/MWh 

a stálý měs. plat 100,-Kč/měs.
Centropol.................1052,-Kč/MWh 

a stálý měs.plat 100,-Kč/měs.
Současné ceny našich klientů: pod 
870,-Kč/MWh a  stálý měs. plat 
od 50-100,-Kč/měs. 
 Při spotřebě domácnosti ve  výši 
20 Mwh/rok plynu chceme docílit 
úspory oproti výše uvedeným doda-
vatelům více jak 7000,-Kč/rok. 
 Při spotřebě domácnosti ve  výši 
30 MWh/rok chceme docílit úspory 
více jak 10 000,-Kč/rok.  
 Protože tato akce je organizačně 
a  časově náročná, tak pokud se jí 
budete chtít zúčastnit s našimi stá-
vajícími klienty, budeme také po-
třebovat vaší součinnost a znát vaše 
telefoní číslo a mail.
 Myslím, že touto akcí naplníme 
naše fi remní motto:  ,,Energetické 
dobro - Zlepšujeme situaci na trhu 
s energiemi.‘‘

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 

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ 
BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci DUBNU 2013 Více informací na www.beraneknachod.cz

* Neděle 7. 4. v 15.00 hodin
K. Herzinová: 

O dvanácti měsíčkách
Mladá scéna Ústí nad Labem

Vstupné: 60 Kč

* Středa 10. 4. v 19.00 hodin
J. Murrell: Ještěrka na slunci

Divadlo v Řeznické
Hrají: Hana Maciuchová a Jaro-

slav Satoranský
Vstupné: 270, 250, 230 Kč SLEVA

* Čtvrtek 11. 4. v 8.30 hodin
Strakaté bajky

Divadlo Láryfáry
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek 
v ceně 40 Kč lze zakoupit před 

představením v pokladně 
divadla

* Čtvrtek 11. 4. v 10.00 hodin
Kouzla a čáry tajemné Prahy

Divadlo Láryfáry

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek 

v ceně 40 Kč lze zakoupit před 
představením v pokladně 

divadla

* Úterý 16. 4. v 19.00 hodin
Violoncellový recitál s fi lmo-

vou vizualizací
Klenoty violoncellové literatu-

ry XX. století
Jan Škrdlík - violoncello, 

Renata Ardaševová - klavír
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 120, 100, 80 Kč SLEVA

* Čtvrtek 18. 4. v 19.00 hodin
B. Slade: Vzpomínky zůstanou

Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 450, 430, 410 Kč

* Úterý 23. 4. v 19. 00 hodin
Hana a Petr Ulrychovi 

se skupinou Javory

Vstupné: 260, 240, 220 Kč

* Středa 24. 4. v 19.00 hodin
Svět nikdy nebyl bez růží

Literárně hudební večer k 80. 
narozeninám Aleše Fetterse
Velký sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Informačním a cestovním 

centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: 

pondělí - pátek  8.00 - 17.00 hodin, 
sobota  8.30 - 11. 30 hodin, 

tel. 491 420 420. 

Sleva 30% na označené progra-
my pro držitele průkazů MěÚ 

v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy 
na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonic-
kém nahlášení na tel.: 491 426 531 

vstup zdarma.

Babská škola na lyžích
 Ve dnech 13. – 17. 3. 2013 se žáci 
ze školy na  Babí vydali do  Orlic-
kých hor na chatu Kačenku na  ly-
žařský pobyt.
 Někteří stáli na  lyžích poprvé, 
někteří už nějakou zkušenost měli 
a  největší skupinka dětí byla ta, 
která už na  hory jezdí pravidelně, 
a proto si jízdu na svahu užívala pl-
nými doušky. Počasí nás ze začátku 
trochu trápilo, foukal studený vítr, 
ale s  blížícím se koncem pobytu 
se obloha rozjasňovala, vítr ustá-
val, a  když jsme odjížděli v  neděli 
domů, byla obloha úplně vymete-

ná. Děti si užily mnoho legrace jak 
na  sněhu, tak večer na  chatě. Kdo 
tam byl, mohl vidět, jak se na kop-
ci proháněla na  lyžích nejrůznější 
strašidla, zvířátka, pohádkové po-
stavy, mořská panna, havajská ta-
nečnice a mnoho dalších krásných 
masek.
 Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat rodičům dětí, kteří tento 
pobyt zorganizovali, zejména panu 
Martinovi Sedláčkovi za  skvělou 
náladu, přípravu i  průběh celého 
pobytu.       

Čejna

 Volba nové hlavy státu nás při-
měla, abychom u  této příležitosti 
zapátrali i  v  našem redakčním ar-
chivu. Výsledkem je tento snímek 
(z  poloviny 90. let minulého sto-
letí), který dokumentoval zájem 
Miloše Zemana o anglickou mutaci 
našich novin s  názvem ECHO – 
international  business. Tyto no-
viny byly v  nákladu 5000 výtisků 
v  distribuovány prostřednictvím 
několika hospodářských komor 
ve Velké Británii a Severním Irsku. 
Heslem tohoto novinového projek-
tu bylo Nová Evropa – Nové mosty. 
Na  stránkách  ECHO – internati-
onal business byly prezentovány 
nabídky českých fi rem, které měly 
tehdy zájem o spolupráci s podni-
katelskými subjekty ve  Spojeném 
království.       (foto archiv ECHO)

Dne 5. 4. 2013 se dožívá 85 let

pan Jaroslav Stránský
dlouholetý předseda družstva VZOR - Náchod. 

Přejeme mu hodně zdraví, stále veselou mysl 
a hodně štěstí do dalších let.

přeje rodina Stránských 
a Trojovských

Poděkování
Děkujeme touto cestou lékařům a sestřičkám 
z chirurgické ambulance Oblastní nemocnice 
Náchod za jejich vstřícnost, lidskost a úsměvy, 
především pak paní Janě Kynterové, která je 
pro nás opravdu sestřičkou andělem.
              
                      J. a H. Horákovi z Náchoda

DĚKUJEME MONIKO !!!
Děkujeme za odbornou i přátelskou 

pomoc při snižování nadváhy

MONICE FORMANOVÉ
děvčata i chlapi z kurzu STOB v České Skalici

- za 3 měsíce jsme snížili naši váhu 
celkem o 105 kilogramů

P.S. Opravdu to funguje – zkuste to taky :-) 

Dopravní omezení 

v  Kudově Zdróji 
 V souvislosti se zahájením sta-
vebních prací na modernizaci kraj-
ské silnice č. 387 na území Kudowy 
Zdroju  - ul. Zdrojowa – v úseku 
od křižovatky se státní silnicí č. 8 
po křižovatku s Alejí Jana Pawla II, 
bude automobilový provoz na této 
komunikaci v období od 2. dubna 
do 30. června 2013 omezen na mi-
nimum. 
 V období zvýšeného turistického 
ruchu ve dnech 26. 4. – 5. 5. 2013 
bude umožněn omezený průjezd 
opravovanou komunikací. 



náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Lenka Remetová

Generální reprezentant
Mobil: 776 202 921
Email: lenka.remetova@mpss.cz

Kancelář Modré pyramidy

Pasáž Magnum
Kamenice 113, 547 01 Náchod
Středa 9-17

Mimořádná akce duben 2013

• Zpracování hypotéky ZDARMA

• Úrok 2,99%

• Uzavření stavebního  spoření ZDARMA 

   pro všechny do 10 let a od 35 let výše

• Při založení Dětského a Studentského 

   účtu dostáváte odměnu 300,-Kč

• Spotřebitelské úvěry
• Investiční produkty
• Půjčky na auto
• Pojistky nemovitostí
• Životné pojištění

Finanční plány ZDARMA

Obec:  Kramolna
Okres: Náchod
Prodej rovinaté, opl. 
zahrady o celk.vým. 
520 m2 v krásné, 
přírodní lokalitě 
u lesa. Na poz. je 
velký skleník a zděná, 
podsklep. chata /bude 
zapsaná kolaudace/. 

V chatě je  veranda, pokoj, WC, v podkroví ložnice 
a balkon. V přízemí započata přístavba kuchyně. Voda 
veř. na poz., 2 komor. septik, 230/400V, topení lokální. 
Vhodné k rekreaci, zahradničení apod.

Zn.: 13H216                                 CENA:  339.000,-Kč

Obec:  Studnice 
Starkoč
Okres: Náchod
Prodej rovinatého, 
pěkného pozemku 
v atraktivní lokalitě, 
okrajové části obce 
o celkové výměře 
7 565 m2 / z toho 
288 m2 les/. Pozemek 

nyní kvalifikován jako orná půda- možnost po změně 
územního plánu pro výstavbu rodinných domů. Možné 
řešení inženýrských sítí - zpracován projekt. Zajímavá 
investice!!!  
Zn.: 12Z184                                 CENA: 295,-Kč/m2

Obec: Náchod                                       
Okres: Náchod
Pronájem zajímavých 
prostor pro kanceláře 
v centru, o výměře 67 
m2 v 2.NP cihlového 
domu bez výtahu. 
Dispozice – chodba, 
kuchyňka, sprch.kout, 
WC a 3 místnosti /

možnost průchozí/. Sítě veř., ÚT dálkové, 230/400V. 
Prostory jsou udržované. Vratná kauce 10.000,-Kč, cena 
bez služeb. Ihned volné – atraktivní lokalita.

Zn.: 12P191                                    CENA: 5.000,-Kč
 

Obec: Náchod  
Okres: Náchod
Pronájem restaurace 
v 1.patře na náměstí, 
s výhledem na zámek 
o celk.vým.cca 326 
m2. Dispozice – res-
taurace s barem, tech. 
a soc. záz., toalety 
pro hosty, 2 separé 

salonky, kuchyň, sklad a letní terasa. Vše v dobrém stavu. 
Ideální spojit pronájem s vinárnou v přízemí – jídelní 
výtah. Cena bez služeb. Možnost pestrého využití, parko-
vání. Zajímavá, lukrativní lokalita.

Zn.: 13P209                                 Cena: 23.000,-Kč/měs.

Obec: Náchod                                                              
Okres: Náchod
Příjemný byt 1+3 
v os.vl. o výměře 
69 m2, ve 13.NP 
panel.domu s novým 
výtahem a větší 
lodžií s výhledem 
na zámek. Dispozice 
– chodba, kuchyň 

s linkou a sporákem /plyn/, 3 pokoje, Koupelna, WC 
a spíž. V ceně sklepní koje. Sítě veř., ÚT dálkové, 
plast.okna, nové rozvody apod. Klidné a příjemné 
bydlení, volné srpen 2013.

Zn.: 13B212                                 Cena: 765.000,-Kč

Obec: Kleny u Rozkoše                                                                                 
Okres: Náchod
Dobře zavedený 
motel EDISON / 
v provozu/, hlavní 
tah na Polsko s poz. 
o celk. vým. 2 132 m2. 
V přízemí restaurace 
s barem, salonek, cca 
60 míst, soc. záz., 

kancelář, kuchyň a 6 místností tech.záz. V patře 5 
pokojů, apartmán, tech. místnost. Na poz. venkovní terasa 
s udírnou a parkování. Sítě veř., v jednání o fotovoltaické 
panely. V ceně  kompletní vybavení motelu.Výborný stav.
Zn.: 12P146                                         CENA: 7.450.000,-Kč

Obec: Červený 
Kostelec Horní
Okres: Náchod
Prodej mírně svažitého 
pozemku na slun-
ném  místě, v okrajové 
části obce s dobrým 
příjezdem o celkové 
výměře 3 648 m. 
Pozemek je možno 

využít na stavbu rodinného domu, případně rekreačního 
objektu. Voda z veřejné sítě a elektřina na hranici pozemku. 
Zajímavá cena- ihned volný!

Zn.: 09Z451                                         CENA: 220,-Kč/m2

Obec: Nové
 Město nad Metují

Okres: Trutnov
Pronájem továrního 
objektu s výborným 
příjezdem pro nákl. 
auta, v okrajové 
části obce. V přízemí 
jsou haly 400 m2 vč. 
šatny, sprchy, 3x WC. 

V patře cca 600 m2 kancelář. a výr. prostor, kuchyňka 
a 3x soc. zařízení. Areál je oplocený, sítě veř., 2x plyn.
kotel. Vše v dobrém stavu. Vhodné k výrobě, skladování 
ap. Cena bez služeb. Velmi dobrý stav. 

Zn.: 12P157                         CENA: 25.000,-Kč/měs.

Obec: Zbečník                                                                                    
Okres: Náchod
Pronájem přízemního, 
zděného objektu 
s dobrým příjezdem 
po zpevněné ko-
munikaci nedaleko 
centra obce. 2 propo-
jené - průjezdné haly 
o výměře 690 m2, nová 

střecha, světelná výšku cca 6 m a pevné podlahy. El.230V. 
Vhodné ke skladování a opravy.  Ihned volný !!

Zn.: 12P139                            CENA: 8.000,-Kč/měs.

Obec: Náchod Plhov
Okres: Náchod
Pronájem atraktivních 
prostor –  v cen-
tru sídliště v Náchodě 
Plhov s dobrým 
příjezdem a parko-
váním. V přední části  
prodejna, šatna, WC, 
chodba a přístřešek 

na popelnice. Celkem cca 25m2, sítě veř., topení elektrické.  
Vhodné pro všestranné využití – služby, kancelář, obchod 
apod. Uvedená cena bez  služeb / el.+ vodné 200,-Kč/.Kauce 
10.000,-Kč. Volné IHNED.

Zn.: 12P175                           CENA: 5.000,-Kč./měs

Obec: Náchod                                                                     
Okres: Náchod
Velice pěkné, 
udržované, kance-
lářské prostory cca 
40 m2 vč. malého 
úložného prostoru, 
v atraktivní lokalitě – 
centrum, ve  3.patře 
zděného domu s vý-

tahem.  K užívání kuchyňka a WC. Topení dálkové, 
sítě veř. Cena bez služeb, kauce 10.000,-Kč. Možno 
odkoupit starožitné vybavení. IHNED VOLNÉ !!

Zn.: 13P206                            CENA: 5.000,-Kč/měs

Obec: Náchod                                                    
Okres: Náchod
Pronájem většího bytu 
1+2 v 3.NP zděného 
domu o vým. 58 m2 
s balkonem, bez 
výtahu. Dispozice 
– kuchyň /s linkou, 
sporák/, 2 pokoje, 
koupelna s WC, 

chodba a komora. Sítě veř., topení ÚT dálkové. Byt je 
udržovaný v atraktivní lokalitě – centrum. Vratná kauce  
10.000,-Kč. Cena bez služeb. Ihned volné.

Zn.: 13B217                               CENA: 4.500,-Kč/měs

Obec: Náchod 
Okres: Náchod
Příjemný byt 
1+3 v osob.vlast. 
s balkonem o vým. 
cca 65 m2 v 9. patře 
s výtahem.
Dispozice – chodba 
s vest. Skříní, kuchyň 
s linkou a sporákem, 

vstup na krytý balkon a koupelna s WC. Dále obývák 
a 3 pokoje. Byt je standardní, bez větších úprav. Sítě 
zavedeny veř., topení ÚT dálkové. Dům je zateplený, 
ihned volný.

Zn.: 12B193                                            Cena: 793.000,-Kč

Obec: Opočno Čánka 
Okres: Semily
Prodej velmi pěkného, 
rovinatého a část. op-
loceného pozemku 
v klidnější části obce 
s dobrým příjezdem 
o výměře 1 212 m2. 
Pozemek je určen  buď 
k výstavbě rekreačního 
objektu nebo rodinného 

domu. Elektřina na pozemku, voda z veř. řádu v dosahu, 
plyn cca. 200 m. Na pozemku je skleník, kolna. králikárna 
a chlévy. Příjemná lokalita, dobrá cena! 

Zn.:10Z519                CENA: 290,-Kč/m2

Obec: Dědov                                                               
Okres: Náchod
Pozemek o výměře 
1398 m2 v pěkné 
přírodní lokalitě, 
nedaleko Teplických 
skal. Voda z veř. řádu 
cca 60 m a elektrika 
cca 80 m. Pozemek 
je mírně svažitý, po-

rostlý stromy a nálety, s dobrým příjezdem. Vhodný ke 
stavbě rekreačního objektu.  

Zn.: 08Z367                       CENA: Cena: 199.000,-Kč

Obec: Náchod     
Okres: Náchod
RD v klidné části 
obce, s opl.poz. 
o celk. vým. 591 m2. 
V přízemí nový byt 
3+kk, koupelna /
topení v podlaze/ 
s WC, spíž a tech.záz. 
V podkroví sprch.

kout, WC, 3 pokoje, balkon, půda. Sítě veř., ÚT plyn + 
horkovzduch – krb. Přístřešek na auto, zám.dlažba, letní 
sez. Plast.okna, rozvody, podlahy apod. Připraveno na so-
lár.ohřev. Příjemné bydlení.

Zn.: 13D213                             Cena:  1.893.000,- Kč

Obec: Lhota pod 
Hořičkami 
Okres: Náchod
Větší, zem. usedlost 
na okraji obce s  poz. 
7.348 m2. Objekt 
tvoří dva domy, nová, 
komerční přístavba, 
stodoly a chlévy. 
V domě je nový 

byt, koupelna, WC, dlažba apod. V druhém domě je 
připraven další byt k dodělání. Voda veř., el.230/400V, 
topení plyn + pevná, trativod. Vhodné k bydlení i k pod-
nikání. Pěkná lokalita.

Zn.: 12D128                                         Cena: 2.940.000,- Kč

Obec: Horní 
Radechová                                                                
Okres: Náchod
Řadový, koncový RD 
v příjemné lokalitě, 
s opl. zahr. o celk.
vým. 445 m2. Na poz. 
pergola a kolna. 
V suterénu garáž /33 
m2/, dílna, 3 sklípky. 

V patře zádveří, WC, velký obývák s volnou disp., 
kuchyně, vstup na zahradu. V 2.NP koupelna s WC, 
šatna, 3 pokoje, balkon, větší půda. Voda veř., spol. 
ČOV,  el. přímotopy, krb. kamna. Dobrý stav. tech. stav..

Zn.: 12D148                                     Cena: 1.835.000,- Kč

Obec: Rokytnice 
v Orl. horách                                                           
Okres: Rychnov nad 
Kněžnou
2 podl. objekt na náměstí  
ve výborném stavu 
s poz. 1 378 m2. V 1.
NP velká dílna + sklady, 
šatna, sprchy, WC o celk.

vým. 318 m2. V 2.NP je dílna, sklady, kancelář, šatny, jídelna 
a soc. záz. o celk.vým.470 m2. Kamen. sklepy, velká půda, 
nákl. výtah, kotelna, uhelna, nouz. východ – ocelové schodiště. 
Sítě veř., ÚT pevná. Střecha měď.šablony + et.šabl. Vhodné 
k všestran. využití – výborná investice !!!

Zn: 13P215                                     Cena:  1.515.000,-Kč

Obec:  Náchod 
/za Rybárnou/                                                                     
Okres: Náchod
Zděná, řadová garáž 
o výměře 18 m2 
s dobrým příjezdem. 
Plechová střecha, 
zavedena elektrika – 
nezapojená. Dobrý 
stav, vhodné i pro 

skladování. Ihned volné !!!

Zn.: 13P214                                      Cena:  89.000,-Kč

Zbavíme Vás starostí s prodejem nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA vyřeší Vaše problémy za výjimečných podmínek. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, 774/ 202921 nebo mail: reka.na@seznam.cz  www.reka-na.com
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NEJV TŠÍ VÝROBCE PLASTOVÝCH OKEN V ESKU

Prodejna: Náchod, Strnadova 48  Tel.:491 423 485, 491 427 690  e-mail: nachod@svet-oken.cz

VELKÁ SLEVA
až 61%platí do 28. 2. 2013

PRACOVNÍ DOBA 
Po a St: 

08,00 - 12.00 
12,30 - 17.00 
Út, Čt a Pá: 

08,00 - 12,00 
12,30 - 15,30

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

ELEKTRO TRÁVNÍČEK
Elektroinstalace domů, bytových 
a nebytových prostor
Opravy a úpravy elektroinstalace
Opravy el. sporáků a bojlerů
Tel.: 602 473 883

 V sobotu 30. března 2013 se konalo, stejně jako loni, v areálu Skalice ve Střel-
ských Hošticích, nedaleko Horažďovic, mistrovství České republiky v přespol-
ním běhu. 
 Nejlepší běžci ve všech věkových kategorií ze všech koutů republiky uvítala 
s velkou péčí připravená, přesto místy rozbahněná trať, která spolu s chladným 
počasím důkladně prověřila připravenost závodníků. Z mé tréninkové skupiny 
z Náchoda se tohoto mistrovství zúčastnila trojice nadějných atletů.  Nejdříve 
se na start mladšího žactva postavila dvojice závodníků / z celkového počtu 33 
přihlášených atletů / z tréninkové skupiny, a to Petr Bárta, který celkově skončil 
na 24. místě a Kryštof Regner doběhl na 26. místě. Ve starším žactvu se před-
stavil Martin Bárta a celkově skončil na 12. místě ze 42 závodníků. 
 Byla to především obrovská zkušenost pro další závodní činnost těchto mla-
dých nadějných atletů . 
Foto: zleva hlavní trenér, Martin Bárta, Kryštof Regner, Petr Bárta, Jirka Von-
dřejc ml. - trenér a závodník extraligy mužů      

Jiří Vondřejc

Beseda
 Ve středu 10. dubna od 17 hod. 
se v ODASu v Náchodě uskuteč-
ní beseda pořádaná SZdP Náchod. 
Jejím protagonistou bude Mirek 

Brát, který zde představí  svoji 
knižní trilogii věnovanou vodnímu 
prostředí. Beseda bude doplněna 
projekcí fotografi í. 

Stanovisko Města Nové Město nad Metují k otevře-

nému dopisu Ing. Václava Zilvara a členů petičního 

výboru adresovaného starostovi ze dne 8. 3. 2013

 Vedení města Nové Město nad 
Metují se důrazně ohrazuje proti 
útokům na představitele samosprá-
vy města a proti řadě nepravd, kte-
ré tento otevřený dopis obsahuje. 
Jsme připraveni na otevřenou dis-
kusi o dané problematice se všemi 
občany, kteří zájem o tuto diskusi 

projeví. Tato možnost byla Ing. Zil-
varovi a členům petičního výboru 
opakovaně nabídnuta. Diskusi však 
nepovedeme přes média, neboť ten-
to způsob komunikace považuje-
me za nešťastný, neefektivní a pro 
značnou část veřejnosti nesrozumi-
telný.             Petr Hable, starosta

Mladí hokejisté Jaroměře 

vybojovali bronz
 Mladí hokejisté HCM Jaroměř 
vezou z kvalitně obsazeného Ve-
likonočního turnaje v Nymburce 
bronzové medaile. Hrálo se 2 x 15 
minut, týmy se utkaly ve dvou tří-
členných skupinách, z nichž první 
dva postupovaly do bojů o medaile. 
Svěřenci trenérů Radima Syrovátka 
a Kamila Šestáka nejprve ve sku-
pině porazili Nový Bydžov 7:2. 
V dalším utkání nestačili na Mla-
dou Boleslav, které podlehli 0:4. 
Stačilo jim to ale k postupu do 

semifi nále, v němž potrápili Vim-
perk – deset minut před koncem 
vedli o dva góly, soupeř ale v závě-
ru otočil na 5:7. Boj o bronz mladí 
Jaroměřáci zvládli, Mělník přehráli 
jasně 4:1. Z prvenství se nakonec 
radovala Mladá Boleslav, stříbrné 
medaile si z Nymburka odváželi 
na Šumavu hráči Vimperka. Vojta 
Záliš (HCM Jaroměř) byl s osmi 
góly vyhlášen nejlepším střelcem 
pěkného turnaje. 

Petr Záliš
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SEZNÁMENÍ

* Najde se sympaťák pro ženu 48/164? Ozvi se 
mi. Tel.606 847 418
* 67 letý nekuřák rozvedený se rád seznámí se 
ženou nekuřačkou přiměřeného věku. Záliby: 
příroda, kolo, ryby, zahrada. Náchod, Hronov 
a okolí. Tel.:606 533 099

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk (38m) na sídl. 
u nem.v Náchodě.Nájem+zálohy 6.500,-Kč.Ihned 
volný.Kauce nutná.Volejte od  17 do  19 hodin 
tel.608 770 988
* Prodám, pronajmu byt 3+1 v OV, sídliště SUN, 
ul. Bílá 8.podlaží. Případně vyměním za 1+1 v OV, 
pouze SUN. tel. 602 115 649
* Prodám byt 2+kk, Nové Město n. M., 57m2, 
1NP, zděný, plast. okna, zateplený, po rekonstruk-
ci. tel: 776 334 707
* Pronajmu dlouhodobě nový, zděný byt 2+kk 
v  centru Náchoda. Vybavená kuchyň, balkon, 
parkovací místo. Kauce, volný ihned. Volejte 
724 040 389.
* Hledám pronájem bytu na Plhově pro 4 člen-
nou rodinu, i zařízený. Spěchá.732 403 659
* P R O N A J M U 3+kk v Náchodě, Borské ul. 
zděný dům, 3.patro, lodžie nájem 5.000 Kč, služ-
by+energie (bez el.) cca 2.900 Kč, kauce 8.000 Kč, 
nekuřák, bez zvířat. Tel.: 777 123 156
* 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 dlouhod.byt 1+1 v os.vlast., 33 m2, 1 
NP, v nově zrek.domě, v NA-Bělovsi. pl.okna, za-
teplení, 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 centra. 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, zateplení. 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 byt 2+1 v České Skalici, po renovaci, 
částečně vybavený, volný od  dubna 2012, kauce, 
kontakt 608 662 882
* 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 zrekonstruovaný 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  Ná-
chodě ul. Bílkova. Tel. 774  311  404. Cena: 
695 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v centu Náchoda ul. Komen-
ského. Kauce podmínkou.Tel. 777 602 884. Cena: 
6 000,- Kč/měs. + sl.
* Pronajmu byt 2+1 v centu Náchoda ul. Komen-
ského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena: 
5 000,- Kč/měs. + sl.
* Pronajmu v Náchodě u nemocnice pěkný slun-
ný byt v 7 poschodí s krásným výhledem na Ná-
chod. Vana. Lodžie. Sklokeramický sporák. 38 m2. 
Kauce 10  000 Kč. Nájem + inkaso 6  500Kč. Tel. 
777 021 798
* Pronajmeme zařízenou garsonku (26 m2) 
v centru NA, 2 postele, pračka, lednice, šatní skříň 
atd. - vše nové. Nájem 3500,-Kč + energie. Tel.:739 
564 889
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s balko-
nem na  pěkném místě v  Náchodě. Volný ihned. 
Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 2+1 u  Nového Města n.M.. RK 
NEVOLAT! Tel.:602 875 447
* Pronajmu byt 1+1 na  Plhově v  Náchodě, za-
řízený. Vhodné pro 1 osobu nebo pár. 6000,-Kč 
vč.inkasa, vratná kauce 12 tis.Kč. Tel.: 731 533 280 
po 15.hodině. RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnicích u  Náchoda 
a  1+1 v  Náchodě, povinná kauce, volné ihned. 
Tel.:608 869 885
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v  RD s  vlastním 
vchodem v  Náchodě Bělovsi. Nájem 2500,-
Kč + 3200,-Kč energie, kauce 8000,-Kč. Tel.: 
776 57 88 26
* Pronajmu garsonku v centru Náchoda - 35 m2, 
I.patro, po rekonstrukci, k bytu náleží sklep, par-
kování u  domu, cena vč. služeb 5500,-Kč, kauce 
9000,-Kč. tel. 775 064 084 
* Pronajmu 1+kk se sklepem v Hronově u cent-
ra. Pěkný, nový byz, vestavěné skříně, kuch.linka, 
lednice. Nájem 3500,-Kč + režie. Kauce 7000,-Kč. 
Tel.:777 595 888
* Pronajmu byt 1+1, Náchod, Kladská 1523, 1. 
patro, 38,5 m2, dům zateplen, nájem 3.500 + 2000 
zálohy, kauce, volný ihned. Tel. 777 606 801
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmeme volný byt po celkové rekonstruk-
ci v 2.poschodí, cca 60 m2, Hronov Hostovského 
č.p.161. Tel.:736 687 284
* Pronajmu byt 1+kk cca 40 m2 v Náchodě sídliš-
tě u nemocnice, celkové náklady 5000,-Kč, vratná 
kauce 10 tis.Kč. Tel.:604 437 128
* Prodám byt 1+1 v  Novém Městě Městě n.M. 
na  Malecí, družstevní. Cena 499 tis.Kč. Tel.:
777 08 31 31
* Pronajmu od  1.5. byt v  Červeném Kostel-
ci 1+kk, zateplená fasáda, plast. okna, nájem 
4.000 Kč + kauce 12.000. Tel. 604 774 119

* Koupím RD nebo chalupu v okolí Police nad 
Metují. Tel. 774 959 018
* Prodám RD. Rekonstrukce nutná. Na Ná-
chodsku. Cena dohodou. RK NEVOLAT!!! Tel.č.
776 240 093
* Prodám nebo pronajmu nový RD v Polici n.M.. 
Tel: 603 525 531

* Koupím RD, nebo chalupu k celoroční rekreaci, 
pozemek výhodou. Za nabídky předem děkuji. Tel 
739 500 530
* Prodám garáž v Náchodě za Rybárnou.   Cena 
dohodou. Tel.:723 624 821
* Prodej řadového domu - Hronov - Příčnice. 
Cena 2 200 000,- Kč.   Tel. 737 746 266.
* Prodám RD Náchod Běloves.  Cena 1,6 mil.Kč. 
Tel.:720 158 913, 608 929 902

* Prodám RD v Č.Čermné, se stodolou, pozemek 
10 ar. Cena 690 tis. Kč.   Tel.777 130 410, RK ne-
volat!
* Prodám RD v  centru Hronova se zahradou  - 
klidné místo za divadlem. Tel.:608 748 973 volejte 
do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. Tel.:
724 214 538
* Pronajmu RD na pěkném místě u obory v No-
vém Městě nad Metují. Cema 8000,-Kč + režie. 
Tel. 731 655 265

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

* Prodej stavebního pozemku v Náchodě k.ú.Ba-
bí, p.č.54, plocha 508 m2, p.č.297/1, plocha 554 m2. 
Napojení na  inž.sítě z  přilehlé komunikace. Pří-
jezd po  asfaltové komunikaci. Cena 200.000,-Kč. 
Tel.:775 061 233
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu  na  okraji Dolní adechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

* Pronajmeme prodejnu 100 m2  v Běloveské ul. 
Náchod. Tel. 604 203 001
* Pronajmeme nebytové prostory  1-2 místnosti 
blízko centra v Náchodě. Tel.:776 339 339
* Pronajmu obchod v Náchodě na Kamenici, 80 
m2, volné od července 2013. Tel. 605 450 384
* Pronajmeme prodejnu s výlohou  v centru Ná-
choda.Tel.:602 890 915
* Pronajmeme prodejnu 100 m2  v Běloveské ul. 
Náchod. Tel. 604 203 001
* 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 pro-
story 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 plochách. 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 příslu-
šenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. Tel. 
608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S VÝ-
LOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ;  VHODNÉ 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 + ZÁLO-
HY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.

* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 1+ 1 a 2 + KK   
v Hronově a Velkém Dřevíči, kauce nutná. Ceny 
od 3.200 +inkaso.Tel. 602 133 173, email renestar-
kov@seznam.cz
*Pronajmu 1+1 35m2 v Hronově.  Byt je částečně 
zařízen, volejte 602 133 173
* Pronajmu byt v Č.Skalici - Na Kamenci, 3+1, 
volný ihned. Tel. 604 58 43 36
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě, ul. Běloveská. 
Tel.:604 133 536 volejte po 19.hodině
* Pronajmu byt 2+1 v Polici nad Metují. Na sídli-
šti. Tel. 777 60 35 62
* Pronajmu částečně zařízenou garzonku na Ma-
lecí v Novém Městě nad Metují, volná ihned. Tel. 
606 460 393
* Pronajmu byt 1+1 v  Polici n.M. Tel.:
777 121 717
* Prodám byt 3+1 v OV v cihlovém domě 70 m2 

+ 70 m2 sklepních prostorů v Novém Městě n.M. 
k tomu 8 parkovacích míst. Vhodné i ke komerč-
ním účelům. TEL.. 774 678 899
* Prodám garsoniéru v Náchodě, panelový dům 
pod Pod Montací, v OV, 31 m2, balkon, samostatná 
komora, sklep. Cena 450 tis.Kč. Tel.: 728 324 361
* Pronajmu byt 3+ 1 s terasou v centru Hronova. 
Čistý nájem 3500Kč. Tel.:736 671 052
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, sídliště u ne-
mocnice. Cena nájmu včetně energií 5500,- Kč. 
Kauce 15000,- Kč. Tel:603 163 664
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+1 o vý-
měře 81 m2 s nově vyrobenou kuchyňskou linkou, 
s  komorou a  balkonem, ve  2. poschodí v  Ná-
chodě nedaleko náměstí. Volný ihned. Nájemné 
do  6000 Kč měsíčně + zálohy na  služby. Kauce 
ve výši 3 měsíčních nájmů. Tel. 602 872 451
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 - I.kat., 
v Náchodě - Komenského ul., nájemné 3500,-Kč 
/měs. + služby + inkaso, vratná záloha na nájemné 
11500.-Kč. Volný ihned. Tel. 723 461 286
* Prodám 2+kk v  centru Náchoda, rekonstruk-
ce koupelny, nízké měsíční náklady na  bydlední 
do 2,5 tis., cena 490.000 Kč. Tel. 605 450 384
* Pronajmu byt v  bytovém domě ve  Velkém 
Dřevíči. Byt větší 1+1 je vybaven kuchyní. Volný 
ihned. Tel.:608 21 31 54
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v  Červeném 
Kostelci nad Road barem, včetně parkovacího 
místa ve dvoře. Tel. 731 533 700, 731 533 701
* 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 slušní lídé, 
nekuřáci a  máme rádi svůj klid a  soukromí. 
Možný začátek pronájmu pravděpodobně čer-
ven - červenec, ale záleží na  nabídce. Ledničku 
a  pračku máme, ale nábytek, apod. kupovat ne-
chceme. 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 pěk-
ný, tel.731 134 298. RK nevolat.
* 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, zateplen, 
plastová okna, výtah, možnost internetu. Nájem-
né 3600,-Kč + energie. Kauce 15000,-Kč. Volná 
ihned. tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 3+1 - Náchod Branka. Cihlová 
dům, družstevní vlastnictví, klidné prostředí. Nájem 
6000 Kč + energie. Kauce 15000 Kč. Tel 725 194 243
* PRONAJMU v NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 
1+KK, 32m2, balkon, po celkové rekonstrukci, ná-
jemné: 3500Kč + inkaso, 608 962 016
* Prodám byt 3kk, 70m2 v  centru Hronova. 
Více informací na  http://www.bezrealitky.cz/
nemovitosti-byty-domy/227130-nabidka-prodej
-byty-hostovskeho-hronov
* Prodám byt 2+kk 40m2, cihla v OV v Náchodě 
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
* Prodám domek + garáž v  obci Březová 
u Broumova. Cena 400.000 Kč. Tel. 491 482 182, 
720 217 652
* Pronájem bytu 3+1- nájemné 5000 +služ-
by 2000 a  2+kk - nájemné 4800 + 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 nedaleko 
centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného domu, 
má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, nová topi-
dla, 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 domem. Nájemné 4900,-Kč 
+ služby. Volný ihned. Tel. 723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 v  České 
Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez služeb), jistina 
Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nutné 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, nebo pronajmu pěknou krajní ga-
ráž v České Skalici. Plocha 21m2, asfaltová cesta 
možnost využít přilehlý pozemek. Vhodné i  jako 
sklad nebo zázemí pro rybáře. Cena 63 000,-. Tel.: 
721 435 426

* 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
* Pronajmu nebytové prostory v domě č.p. 1742, 
Palachova ul. Náchod (bývalé PVT), kanceláře, 
provozovny, ordinace apod., tel. 777 130 410

* Krmná mrkev 4kč/kg Náchod   tel.724 519 627
* Prodám piano značky BONHART  ve  velice 
dobrém stavu.   Mail-kolarova31@seznam.cz
* Prodám větší množství použitých matrací 
 o rozměru š.90 x d.200 x v.14 cm. v dobrém stavu.  
Cena dle dohody á 1ks 300,- 500,-Kč / dle odebra-
ného množství. Info. na tel 602 135 441

* Prodám zachovalý a  plně funkční černý 
klavír, krásný rustikální nábytek - dvě kože-
né sedačky (3+1+1 a 3+2), konferenční sto-
lek masiv a dvě skříně. Vše za rozumné ceny. 
Tel. 608 820 930 Náchod

* Prodám starší laserovou, barevnou, multi-
funkční tiskárnu zn. RICOH - AFICIO 1224C. 
Formát A3, a  A4 - kopie, tisk, sken. Hmotnost 
70kg cena k jednání 4.000,-Kč. Tel. 602 135 441
* Prodám starší ložnici leštěnou, psací stůl, pol-
strovanou lavici rozkládanou. Velmi zachovalé, 
levně. Tel.:732 409 024
* Prodám použité vybavení restaurace, bar, 
stolky, židle, vše mořeno na  třešeň. I  jednotlivě. 
Tel.:604 437 128
* Prodám palivové dřevo.   Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodáme zelenou čalouněnou sedací soupra-
vu a obývákovou stěnu za nízké ceny.   Dále ne-
cháme zdarma tmavou fl ádrovanou ložnici. Tel.:
723 769 406
* Prodám vybavení kavárny v černém provedení, 
cena dohodou (křesla, stoly, bar). Tel.:602 133 170
* Prodám krmnou řepu 200 Kč/q a  černou 
ředkev.  e-mail: vl.koucourek@seznam.cz, tel. 
732 381 524, Koucourek, Slavětín
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200Kč 
www.levnelihne.cz, tel. 733 483 672
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - trav-
ní substrát, ideální k obnově a zakládání nových 
trávníků, do skleníků a výsadbě, cena 470,- Kč/1 
m3, dále dřevní štěpku, vhodnou na  topení nebo 
jako mulč na  záhonky či zahradu, cena 350,-Kč/
m3. Dovoz zajištěn vozidlem Avia nebo LIAZ. Tel: 
775 959 962

* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše sta-
ré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MERKUR aj., 
různé plastové hračky, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím různé věci z Číny a dálného východu 
z 50.-60. let, knihy, plakáty, obrazy a různé deko-
rační předměty. Tel. 773 911 683
* Koupím les v okrese Náchod.  Tel.: 736 653 367
* SHÁNÍM STARÝ KOČÁREK LIBERTA 
S  OKÉNKY, POUZE V  DOBRÉM STAVU. Tel.: 
774 899 324
* Sběratel koupí do své sbírky pivní tácky a eti-
kety, možno i celou pozůstalost. Tel. 606 115 393
* Koupím housle, violu, cello, basu  i staré a pošk. 
Tel.:604 737 990
* Koupím staré pohlednice do  r.1950, dále vy-
znamenání, řády i socialist. Tel.:608 420 808
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Kdo věnuje dětskému elektrokroužku nepo-
třebné reproduktory, repreáky, audio - video 
elektroniku na součástky? Tel.: 775 293 431.
* Spokojený, doma krmený vepř na prodej, možno 
i v půlkách. Tel.:495 436 937, 722 51 51 31
* Daruji staré cihly-Náchod za odvoz, nutno vi-
dět. tel.725 725 831
* Nabízíme přivýdělek-brigádu,roznos letáků do 
domovních schránek ve vašem okolí. Odměna je 
vyplácena týdně. Tel.:723 917 250
* Vyučená švadlena nabízí šicí práce: opravy 
oděvů, výměny zipů, zakázkové šití atd. Po  do-
mluvě přijedu, vyzvednu a  přivezu hotové zpět. 
775 233 540

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

TEL.:606 270 421

B.A. v Náchodě hledá muže na pozici 
DETEKTIV – STRÁŽNÝ

Čistý trestní rejstřík

Tel.:777 609 442

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úpravy terénů i zednické práce

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

BYTY

NÁCHODSKO
776 353 038
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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 po rekon.,centrum (4+1)-klidná část......1.890.000,-Kč, Stárkov-Bystré-Stylová,poloroubená chalupa,poz.1368 m2 ........1,35 mil.Kč
N.Město n/M.-centrum-Dvougener.RD (4+kk a 3+1),garáž,terasa,v r.1987.kompl.rekon.,2010-nové topení,pěkná zahrada ......3,25 mil.Kč k jednání
N.Město n/M-Zděné byty 1+kk,2+kk, OV,kompl.rekon.,klid.místo,nutno vidět.....dohodou,Č.Skalice-RD 2+1+vestavba,stodola k podnikání .... 1,39 mil.Kč
Nahořany u N.Města n/M-Zděný byt 3+1,80 m2,1NP,v OV,balkón,k bytu zahrádka...710.000,-Kč,Broumov-Spořilov-Byt 2+1 (62 m2) ....579.000,-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) objektu,výroba i sklad (1265m2)......dohodou, Bezděkov u Police n/M-RD (3+1),2 garáže-k podnikání ........ 1,4 mil.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
Náchod,N.Město n/M,Č.Kostelec,Bohuslavice,Slavoňov,Jestřebí,Roheničky-Atrakt.pozemky k výstavbě RD,u Rozkoše-poz. k rekreaci .......více v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO 
JAZYKA  PRO ZAČÁTEČNÍKY I  POKROČILÉ 
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

* Prodám FIAT PUNTO r.v.2002, 3 dvéř., 1,9 di, 
6x airback, EURO 3, klima, el.okna., centrál, servo, 
CD, výborná spotřeba, naj.118 tis.km, černá meta-
líza. Cena 44500,-Kč. Tel.:774 935 200
* Prodám dodávku skříňovou.  Mercedes 310 D. 
Tel.:603 525 531
* PRODÁM 4 ks KVALITNÍCH LETNÍCH 
PNEU HANKOOK OPTIMO K  415 185/60 
R15,vzorek 6 mm. Cena za  1 ks 490 Kč. Celkem 
1960 Kč. Dobrý stav. Telefon 777 685 305
* Koupím Babetu typ 210 v  dobrém stavu. 
 Tel.:723 811 016
* 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., klimatizace, šíbr, udr-
žovaný, bez koroze, ake dribné kosmetické vady. 
Cena 15 tis.Kč, EKO daň zaplacena, rychlé jednání 
= nádrž benzínu! Tel.:774 288 174 

SPECIALISTA 
NA PRODEJ 

A PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ

www.realitykralovska.cz
mobil:  602 440 178

w w w . A l k a r e a l . c z

N EMO V I T O S T I
VÝKUP-PRODEJ

tel.608 245 634

P
R
O
D
Á
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dům se zahradou v Náchodě

Info: http://alenachod.sweb.cz

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

+ opravy  Tel. 602 380 709, 737 462 989

Kadeřnictví Natálka v Náchodě 

přijme KADEŘNICI 
s praxí a částečnou klientelou.
Pinkavová, tel.: 776 001 323

Přijmu 4 muže 
(duben a květen) na sázení 
stromků, z okolí Hronova. 
Tel. 604 84 41 42

AUTO - MOTO
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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

Lázeňskou péči
si může
dovolit každý
Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního
programu fi nancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pobyt v českých lázních je fi nančně dostupný téměř pro každého. Jako nezbytná sou-
část potřebné zdravotní péče je léčebný pobyt hrazen buď plně, nebo částečně zdra-
votní pojišťovnou. Díky rozsáhlým možnostem a široké nabídce ubytovacích zařízení
různých kategorií jsou české lázně fi nančně příznivé i pro samoplátce a všechny, kdo 
sem chtějí vyrazit za relaxací či na dovolenou. Výhodou je i to, že do lázní nemusíte 
nutně cestovat stovky kilometrů. Kvalitní zařízení najdete prakticky ve všech regio-
nech naší republiky. To ocení nejen pacienti, kteří míří na léčebný pobyt, ale i ti, kdo 
si vybrali lázně jako cílové místo pro dovolenou – oproti dalekým cestám do zahraničí, 
které jsou zdlouhavé a únavné, se do cíle dostanete rychle. 

fofrlinka      800 555 922 www.fofrpujcka.cz

AKCE 2 SPLÁTKY 
ZDARMA!

CashGate_inzerce_126x184_zrcadlo.indd   1 07.03.13   13:50

MAXIMÁLNÍ 

SPOKOJENOST
JEDINĚ 
V JYSKU!

NEJNIŽŠÍ

CENY

500,-

SLEVA 
50%

POLŠTÁŘ Z PAMĚŤOVÉ PĚNY CONTOUR

30x50x7/10 cm
999,-

PLUS
KOMFORT 

A KVALITA

Nabídka platí od 21. března do 24. dubna 2013.
www.JYSK.cz

Nově otevřené 
květinářství PERLA

Červený Kostelec, Sokolská 692, tel. 606 030 115
Aranžování, svatby, smuteční fl oristika

Prodej a vazba květin 
Veškeré fl oristické práce
Květinová a fl oristická 

výzdoba sálů, obchodních 
a reprezentačních prostor

Aranžován



 Jednoznačným vrcholem le-
tošní zimy (a  dá se říci, že i  celé 
historie rychlobruslařů klubu BK 
Náchod) byla účast našich zástup-
ců v  týmu juniorské reprezenta-
ce ČR na  „Zimním evropském 

olympijském festivalu mládeže“ 
(EYOWF 2013) v rumunském Bra-
šově.  Soutěžilo  se ve všech zimních 
sportech, organizace v  Rumunsku 
byla perfektní, atmosféra  fantas-
tická. V  závodech se nám dařilo 

– v  individuálních startech si při-
psali nejlepší umístění  Tereza Ko-
lesáriková  (10. místo na  1000m 
a 500m)  a Michal Prokop (13. mís-
to na  1500m, 15. na  1000m). Nej-
lepšího výsledku pak dosáhli všich-
ni čtyři společně ve smíšené štafetě 
na 3000m, kde  v konečném pořadí 
obsadili krásné páté místo.  
 Kromě závodů v  Rumunsku 
jsme s  většími bruslaři  v  sezóně 
objeli i několik dalších závodů Ev-
ropského poháru (Drážďany, Bu-
dapešť).,
  Za velké plus letošní zimy považu-
ji  spojení  s oddílem z nedalekých 
polských Dušniků.  
 Pokud někdo máte chuť, zkusit 
si to s  námi, podívejte se na  naše 
stránky  www.bknachod.cz.   Bude-
me se na Vás těšit !!!   
  (redakčně kráceno) 

Pavel Prokop - trenér
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Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 
nabízí volné pracovní místo na pozici 

Fyzioterapeut/ka

Požadujeme: 

• odbornou způsobilost k  výkonu zdra-
votnického povolání podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 96/2004 
Sb., o  nelékařských zdravotnických 
povoláních, ve znění pozdějších před-
pisů) - vzdělání v  oboru fyzioterapeut 
nebo rehabilitační pracovník 

Náplň práce: 

• zajištění rehabilitační péče ve  spolu-
práci s praktickými lékaři a odbornými 
lékaři na základě jejich indikace

• provádění komplexních fyzioterapeu-
tických postupů bez odborného do-
hledu včetně diagnostiky funkčních 
poruch pohybového systému

Přihlášku zašlete, prosím, písemně na adresu organizace Domov důchodců 
a Ústav sociální péče Česká Skalice, Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice k rukám paní 

Šárky Kubíkové, vedoucí zdravotního úseku nebo e-mailem na adresu 
skubikova@dduspcskalice.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

Bližší informace podáme na telefonním čísle 491 401 885 nebo 606 608 978.

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

Petr Mazoch

Nádražní čp. 362, 

Nové Město nad Metují

NOVĚ OTEVŘENO

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.       

Prodejna
•Domácí potřeby

•Elektro
Plhovské náměstí  

(Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

www.dpna.czwww.dpna.cz

Vše do kuchyně:Vše do kuchyně:  varné konvice, varné konvice, 
sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, 

pračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečenípračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečení

Sáčky do vysavačů:Sáčky do vysavačů:
ETA, BOSCH, ZELMER….apod.ETA, BOSCH, ZELMER….apod.

Pro kutily: Pro kutily: těsnění, tmely, PV pěny, těsnění, tmely, PV pěny, 
šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, 

instalační a spojovací materiál….instalační a spojovací materiál….

Žárovky Žárovky 25,40, 60, 75,100 W25,40, 60, 75,100 W až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

k03-50x60_atyp_CB.indd   1 22.1.2013   16:36:32

Kamenictví Kudowa Zdrój 
 - kamenosochařství - dle požadavku
 - zhotovíme náhrobky a urnové pomníky 
   dle vašeho přání
 - praxe 15 let, provádíme 
   renovace a opravy
 - kamenické práce - obklady 
   schodů a stěn, parapety 
   a kuchyňské desky
 - příznivé ceny a krátké 
   dodací lhůty

tel.: +420 731 990 701

e-mail: kamenictvikudowa@gmail.com      

y a urnové pomníky

me

bklady
ety 

é é

701

Další úspěch malého sportu
 Stolní tenis v našem okrese má 
velmi dobrou úroveň. Několik 
mužstev nás již dlouhé roky re-
prezentuje v  krajských soutěžích 
mužů. Aktivně hrajících žen je 
však stále málo. Proto potěšil je-
jich další úspěch v letošní sezóně. 
Družstvo Jiskra Jaroměř A vyhrá-
lo jednoznačně krajskou soutěž 
před druhou Českou Skalicí, když 

vyhrálo všechna svá utkání. Zú-
častní se kvalifikace o postup do 2. 
ligy a  chce se vrátit do  soutěže, 
kam svojí výkonností patří. V  le-
tošním ročníku hrálo ve  složení 
Veronika Kučerová, Miroslava 
Špreňarová a  Ludmila Baštářová, 
které odehrály všechna utkání 
a obsadily prvá tři místa v žebříč-
ku úspěšnosti.

STARÝ  BAGR  2013
 V  neděli 18. května 2013 se  ve  Velkém 
Poříčí koná již IV.ročník Rybářských závodů 
Starý bagr 2013. 
 Prezentace bude probíhat  od  6.30 do  7.30 hodin 
a start  závodu je připraven na 7.30 hodin.  Po celou dobu 
závodu je zajištěno občerstvení. Pro závodníky jsou při-
praveny zajímavé hodnotné ceny. Vzhledem k omezené-
mu počtu míst k lovu zasílejte své závazné přihlášky včas 
na  e-mail honza.prouza@seznam.cz, nebo na  stránky 
www.honzaprouza.freepage.cz případně volejte na 
602 145 922, 491 482 408. I při náhlém odřeknutí účasti 
v závodu. Organizátor si vyhrazuje případné změny. 
 Na Vaši hojnou účast za každého počasí se těší a bliž-
ší informace Vám podá pořadatel závodu Jan Prouza

Gymnastky ze Sokola Náchod vstoupily 

do závodní sezony
 V  sobotu se v  bazénu v  Trutnově 
konala první soutěž desetiboje vše-
strannosti a to soutěž v plavání. Z ná-
chodského Sokola se tohoto závodu  
zúčastnilo 16 závodníků. 
 A že si vedli opravdu dobře, svěd-
čí i  to, že  z  bazénu vylovili hned 7 
cenných kovů a k tomu dva čtvrtá – 
bramborová místa.
 V kategorii žákyně I si domů zlato 
přivezla teprve šestiletá Barbora Fi-
cencová, v kategorii žákyně II zlatou 
medaili vybojovala Nikola Chvojková 
před Sárou Erbenovou ze Dvora Krá-
lové a Važanovou z Police nad Metují.
 Zlatá medaile v kategorii žákyně III 
patřila na 50 m kraul Pavlíně Vejrko-
vé, která zvítězila před Terezou Hu-
líkovou ze Dvora Králové a Denisou 
Rejmontovou z Police nad Metují.
 V kategorii žákyně IV si čtvrté mís-
to odvezla Karolína Andršová, stejně 
jako Zuzanka Tylšová v kategorii žá-
kyň I A.
 V  kategorii dorostenek si stří-
brnou medaili vybojovala Adéla 
Zákravská   a v kategorii dorostenců si 

stříbro odvezl Tomáš Vejrek. 
 Ženy patřily náchodským závodni-
cím,  zlato vybojovala na 100 m kraul 
Eliška Vondráčková před stříbrnou 
Míšou Adamu z  Náchoda a  Radkou 
Hulíkovou  ze Dvora Králové. 
 Tím náchodské gymnastky oprav-
du dobře nastartovaly svoji sezónu 
do  soutěže všestrannosti. Výborný 

je i  start ostatních děvčat a  chlap-
ců. Je hlavní, že děti plavou a  cvičí 
a všestranně se rozvíjejí, hlavně něco 
dělají, což moderní Sokol nabízí. 
Není důležité, aby všichni vyhráva-
li, ale aby měli radost s  pohybu, ra-
dost výborného kolektivů a  neseděli 
u  počítačů a  nebo dokonce nezačali 
s drogami.                                       Dop.

Zimní bilance náchodského bruslení

Zeptali jsme se... 
Jaké novinky chystá Squash 
Centrum Náchod ?
odpovídá: Milan Fiedler j.r.

 V našem squash centru jsme připra-
vili pro naše stávající i nové klienty vý-
hodný systém permanentek - s  jejichž 
využitím vyjde cena 1 hodiny hry pro 
jednoho hráče na  zajímavých 40 Kč. 

Dále máme připraven atraktivní sor-
timent nápojů a müsli, pracujeme také 
na zútulnění šaten, aby se klienti cítili 
pohodlně. Připravujeme i doprovodné 
služby - například začínajícím sportov-
cům chceme nabídnout možnost vyu-
žití trenéra. Kromě toho všeho pracu-
jeme na  harmonogramu pravidelných 
turnajů pro amatéry. Čeká Vás i mno-
ho dalších změn, na  které se můžete 
v průběhu tohoto roku těšit a my je rádi 
budeme dělat pro Vaši spokojenost!  
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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

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

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

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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 2.4.2013 výběrové řízení č. HNA/54/2013

2. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku 

rodinný dům č.p. 576 v části obce Náchod postavený na pozemku 
st.p.č. 775, pozemek stavební parcela č. 775, pozemek pozemková 

parcela č. 1303/6 včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci 
Náchod. Min. kupní cena za nabízený majetek činí 1 270 000,- Kč.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na www.uzsvm.cz, 
úředních deskách MÚ a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

Navážeme spolupráci s místními stavebními a montážními 

fi rmami v oblasti prodeje a montáže našich výrobků

Okna plastová, dřevěná, střešní

Střešní schody, vikýře

Interiérové a exteriérové dveře

Garážové brány , automatika

Krátké dodací termíny

Atraktivní ceny

Zajišťujeme vlastní dopravu

Salon Sprzedazy Okien- Drzwi- Bram

Ul.Armii Krajowej 16 57-400 Nowa Ruda
www.nowabud.com   biuro@nowabud.com

tel.: +48 74 871 5987, +48 514 361 290

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

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

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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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

Správa budov s.r.o. 

Českoskalická 105 Náchod
Vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pozici

ADMINISTRATIVNÍ 

PRACOVNÍK  
- recepce Poliklinika Náchod

Nástup 1. 5. 2013
Strukturovaný životopis zasílejte 

na e-mail: mojzis@sbna.cz 
do 22. 4. 2013

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

Máte po dlouhé zimě pleť povadlou a unavenou?
Navštivte nás! My vyřešíme Vaše problémy - a ještě něco navíc...

Kosmetický salon „Aglaia“     

2.patro nad drogerií TETA, Náchod
* Ošetření všech typů pleti* Ošetření všech typů pleti - Kompletní ošetření 1,5 hod. - 495,-Kč
* IPL - lékařský laser * IPL - lékařský laser - kvalitní odstranění chloupků, akné, 
   tetování a žilek, redukce jizev a vrásek
* Diamantová mikroabraze* Diamantová mikroabraze - šetrné obroušení pleti vás 
   zbaví vrásek, zmenší póry, barevně sjednotí pleť

AKCE !AKCE !   - permanentní řasy 1000,-Kč (doplnění 400,-Kč)

piercing + píchání náušnic, biostimulační laser

Těšíme se na Vaši návštěvuTěšíme se na Vaši návštěvu
Rita Vachková  Rita Vachková  (zdravotní sestra + kosmetička)  tel. 776 75 12 00tel. 776 75 12 00 
Klára Nývltová  Klára Nývltová  (zdravotní sestra + kosmetička)  tel. 776 26 73 71 tel. 776 26 73 71

Město Nové Město nad Metují

Pronajme nebytové prostory 
bývalé rehabilitace 

v objektu čp. 415 (ul. 28. října). Celková výměra 337 m2

!! VARIABILNÍ VYUŽITÍ !!

Bližší informace o podmínkách nájmu na úřední desce 
Města Nové Město nad Metují, www.novemestonm.cz,

nebo na tel: 777 75 24 26 

www.gatenachod.cz

95,-Kč
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Jen to je krásné, co je zdravé
 Východ a západ nejsou jen dvě světové strany. Východ a západ jsou dva 
myšlenkové systémy. Nejde o to, aby se myšlenky střetávaly, ale aby spolupra-
covaly v zájmu lepšího a kvalitnějšího života. „Jen to je krásné, co je zdravé“, 
říká jedna východní moudrost. Stejný názor má i východní medicína, která se 
snaží vidět člověka v jeho celistvosti a občas (a ke škodě) se střetává s pojetím 
medicíny západní. Nyní je i v Náchodě možnost seznámit se s kosmeceuti-
kou (kosmetikou s léčebnými účinky) – a dalšími produkty majícími kořeny 
v Číně, Tibetu a dalších východních zemích. Tato možnost se jmenuje: Tian 
De (v překladu nebeská dokonalost)

Obchod Tian De v Náchodě nabízí kvalitní produkty v příjemném prostředí.

Obchod plný vůní
 „K  zájmu o  východní medicínu 
mě přivedla smutná zkušenost v ro-
dině, kdy jsem hledala ke  klasické 
medicíně metody alternativní léčby. 
Objevila jsem nesmírně zajímavý 
svět Východu a odtud byl už jen krů-
ček ke značce Tian De“, říká s úsmě-
vem majitelka obchodu této značky 
v  Náchodě paní Stanislava Proko-
pová. A  co všechno obchod značky 
Tian De nabízí? Především naplňuje 
fi lozofi i shrnutou pod označení: Spo-
lečnost krásy a  zdraví. Najdete zde 
produkty spojené například s aroma-
terapií. „Pro období jara, kdy na nás 
útočí různé respirační potíže se velmi 
dobře hodí vůně kombinující moř-
skou sůl a  naplavené dřevo. Najdete 
u nás i vůně a aromata snižující stres, 
uklidňující nebo naopak, nabuzující. 
Jedná se samozřejmě o čistě přírodní 
produkty“, vysvětluje paní Prokopová. 

Nebeská dokonalost
 V  náchodském obchodě Tian De 
najdete výrobky, které které pečují 

o vaše tělo od špiček prstů na nohou 
až po kořínky vlasů – vše v  souladu 
s  celistvým pohledem východních 
myšlenkových modelů na  člověka. 
Produkty Tian De můžete zkusit ne-
závazně „na vlastní  kůži“. Stačí přijít 
a  nechat si zde ošetřit vaše ruce – 
zdarma (celá procedura s okamžitým 

účinkem zabere jen 10 minut). Seri-
ózní zájemci zde mohou absolvovat 
i  celkovou diagnostiku na  přístroji 
až z  dalekého Tibetu.  Do  obchodu 
Tian De však lze přijít i na nezávaz-
né povídání a  konzultaci. Můžete 
posedět nad šálkem kávy, vnímat 
vůně a objevit čistotu produktů Tian 
De. Nebeská dokonalost nepřichá-
zí z  vnějšku, tu musí každý objevit 
sám v  sobě. Pokud ve  vás probudí 
produkty Tian De hlubší zájem, mů-
žete získat další podrobné informa-
ce i na  semináři, který se uskuteční 
13. dubna v Hotelu Hron v Náchodě 
(mezi 13 – 18 hod.) Místa si můžete 
rezervovat u  paní Prokopové na  te-
lefonickém či e –mailovém kontaktu 
v závěru tohoto materiálu. 
 Východ a  západ nejsou jen dvě 
světové strany. Jsou to dvě možnos-
ti propojení a obohacování v zájmu 
zdraví, krásy a  kvalitního života. 
A toto sladění má nyní i náchodskou 
adresu: 

Obchod Tian De, 
Kamenice 106, Náchod . 

„Přijďte se k nám podívat“, 
zve paní Stanislava Prokopová.

Otevírací doba: 
po, út: 9-17 hod., st: 9-18 hod., 
čt-pá: 9-17 hod., so: 9-11 hod.

Tel. 777 842 348 
e-mail: s.tiande@kosmeceutika.com

www.pyramidazdravi.cz

UVAŽUJETE O NÁKUPU 

nebo PRODEJI NEMOVITOSTI
A NEVYHOVUJÍ VÁM SMLUVNÍ PODMÍNKY 

REALITNÍCH KANCELÁŘÍ?

Nabízíme zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí 
včetně zajištění právního a smluvního servisu za podmínek, 
které maximálně vychází vstříc Vašim potřebám.

PLÁNUJETE REKONSTRUKCI nebo VÝSTAVBU 

NOVÉHO RD A NEORIENTUJETE SE 

DOSTATEČNĚ V TÉTO PROBLEMATICE?

Zajišťujeme poradenství, přípravu, organizaci a vyhodnocení 
výběrového řízení, provádíme stavebně technický dozor.

Komplexní služby v zastupování  investora v celém procesu výstavby.

Více než třicet let profesionálních zkušeností ve stavebnictví.

Obraťte se na nás.


INHAUSpro s.r.o.

Černčice 142
549 01 Nové Město nad Metují

Tel.:+420 602 178 320
e-mail: inhauspro@seznam.cz

www.inhauspro.cz
IČ 28788443, DIČ CZ28788443

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

K  obchodu Tian De se nejsnadněji dostanete z  nejživější náchodské tepny 
– Kamenice (průchod u Kooperativy)

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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