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jaro 1628 - Dobruška se účastní 

povstání poddaných

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

SLEVA
i v dalších měsících 50%

Kč

00 

1

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%

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

www.gatenachod.cz

Lisovna umělých hmot
Slavoňov 86
Nové Město nad Metují

přijme do stálého pracovního poměru

Seřizovače vstřikovacích strojů
Požadavky:

- směnný provoz
- základní ovládání PC

- vzdělání strojírenského nebo elektro zaměření
- praxe v seřizování vstřikovacích strojů vítána

Operátorky pro obsluhu vstřikovacích strojů
Požadavky:

- směnný provoz
- základní ovládání PC

- manuální zručnost

Nástup možný ihned

V případě zájmu pište na e-mail: j.pribyl@novoplastpp.cz
nebo

pro více informací volejte: p. Přibyl  491 478 344 
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Rekonstruovaná chalupa v obci Česká Metuje, oplocená zahrada ....................................1 290 000,- Kč
Rodinný dům na okraji vilové čtvrti v Novém Městě nad Metují Krčín .............................5 500 000,- Kč
Zrekonstruovaný byt 4+1 v centru Náchoda na rohu Husova náměstí .............................1 250 000,- Kč
Rodinný dům s bazénem v příjemné lokalitě ve Velkém Dřevíčí ul. Na louce .....................2 495 000,- Kč
Rodinný pension v Broumově Olivětín, ubytování, kuchyň, 2 garáže ...............................7 990 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

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

Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

DOMÁCÍ BUCHTY, ZÁVINY 

– VŠE PODLE ČASU A NÁLADY
 Babička měla v  oblibě klasické domácí kynuté buchty. Aby ale nepekla 
pořád ty stejné, prováděla časté obměny. Z jednoho těsta totiž připravovala 
jednou buchty, podruhé záviny… 
 Připravíme si ¾ kg hladké mouky, 10 dkg cukru, 10 dkg tuku (namíchat 
máslo, sádlo), 5 dkg kvasnic, špetku soli, 1 dcl mléka a 1 vejce. 
 Ve  vlažném mléce rozmícháme kvasnice, přidáme špetku cukru, trošku 
mouky a připravíme si kvásek, který necháme vykynout. Poté v  míse smí-
cháme mouku, sůl, cukr a postupně přidáme vejce, vykynutý kvásek, rozpuš-
těný tuk a mléko. Vše důkladně propracujeme a necháme kynout. Vykynuté 
těsto rozdělíme na stejnoměrné dílky a plníme: tvarohem, mákem, povidly, 
švestkami, prostě podle chuti. Nejvíce na odbyt však u babičky šly ty buchty, 
které se plnily kakaem. Babička kakao smíchala s cukrem, nakapala rozpuš-
těné máslo a plnila. 
 Někdy však místo buchet udělala závin, samozřejmě ze stejného těsta, byl 
opravdu skvělý.  Na  poměr této dávky vyjdou 3 až 4 záviny. Babička těsto 
rozválela, posypala kakaem s cukrem a přelila máslem, nebo dělala makové 
záviny s kombinací švestek či višní. Ale samozřejmě můžeme plnit vším, co 
máme rádi 

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

Dnes nabízíme

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2013 uplynou dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

   Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona, vnoučata Dita, 
Karel, Kateřina, Romana a pravnoučata Melánie a Terezka

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna uplyne 6 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka s dětmi, sestra s rodinou, 
rodiče, známí a přátelé

VZPOMÍNÁME
Dne 22. dubna 2013 uplyne 10 smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý 

manžel, tatínek, bratr a dědeček, 

pan Pavel  Prouza  z Náchoda.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 

tichou vzpomínku.

Rodina Prouzova

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 26. dubna 2013 uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

Zdeněk Beneš z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Hana a sestra Jana

Sbor dobrovolných hasičů v Bělovsi
Zve členy, sponzory, spoluobčany a příznivce na
XI.ročník  soutěže devítičlenných družstev 

Mladých hasičů (starších a mladších žáků) 
v disciplínách CTIF pod názvem „MEMORIÁL JIRKY BEKA,“ 
a IV.ročník Běloveskýho kila - pohárové soutěže určené 
pro jednotlivce (dorostenky a dorostence).
Obě soutěže se konají v sobotu  27.dubna od 9 do 14 hodin 

na hřišti ÚAMK v Bělovsi.   Občerstvení je zajištěno po celý den.

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 květnu 

při následujících programech:

květen  2013

* čtvrtek  2. 5. od 14 hod.  

zveme příznivce krásných melodií  
na koncert orchestru 

Andre Rieu v Mastrichtu

*  čtvrtek  9. 5. od 14 hod.

přijďte na 

besídku ke dni matek, 
při které bude ukázka ručních 

prací p. Marie Rudolové z ateliéru 
Černá kočka

* čtvrtek  16. 5. od 14 hod.   
„Chápání smyslu života 

ve stáří“ 
na dané téma přijde pohovořit 

p. Josef Vít

m programové čtvrtky 

e sejdeme v květnu 

h:

středa  22. 5.   

odjezd na zájezd
v 6 hod. z ul. Za Teplárnou. Cílem 
cesty je zámek Štiřín, navštívíme 
pivovar Velké Popovice a Ladův 

památník v Hrusicích.

čtvrtek   23. 5. od 14 hod. 

„ pějme píseň dokola ..“ 
odpoledne s písničkami a s polský-

mi hosty z Kudowy Zdroju

čtvrtek   30. 5. od 14 hod.

hudební odpoledne 
s „Kleopatrou“.

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. 

Připomínka: kdo má zájem o zájezd 18. září, máme ještě několik volných 
míst. V programu je prohlídka hradu Bouzov, Konice, arboretum Bílá Lhota, 
Loštice-sýry.. Zájemci hlaste se po 19.h. na tel. 775 242 562 p. A. Polákové, 

nebo vždy ve čtvrtek odp. v klubovně Harmonie 2.
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

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

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

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

Za Měsícem 

na hvězdárnu
   Do Hvězdárny v Úpici se můžete 
vydat ve čtvrtek 25. dubna za zají-
mavým astronomickým úkazem. 
Pokud bude v  této době panovat 
jasné počasí, proběhne zde od  22 
hodin veřejné pozorování částečné-
ho zatmění Měsíce. 

Připomínáme!  Klub Lodních modelářů Náchod pořá-
dá ve dnech 19. - 21. 04. 2013, již tradiční 
zahájení modelářské sezóny na  rybníku 
Brodský u  Červeného Kostelce. Jedná se 
o  přátelské setkání lodních ale i  ostatních 
modelářů. Mimo jiných zde bude k vidění 
několik obřích plachetnic, modely letadel, 
vrtulníků,  trikoptrů.  Jezdit se bude po celý 
den až do soumraku, někteří odvážlivci bu-
dou jezdit i za tmy.  Celé modelářské setká-
ní bude doprovázeno modelářskou burzou. 
V místě je zajištěn kompletní servis.   

KLOM Náchod.

Canisterapie v mateřské škole
 Začátkem dubna navštívil naši 
mateřskou školu pan Homolka 
a  paní Erlebachová z  Občanského 

sdružení Canisterapie. Pan Ho-
molka s sebou přivedl i svoji fenku 
Acoru a  dětem vyprávěl o  tom, co 

všechno takový pejsek potřebu-
je ke  spokojenému životu, jak se 
o něho musí starat, jak se mají děti 
chovat při setkání nebo kontaktu se 
psem.
 Předvedl dětem, co všechno spolu 
s Acorou dokáží, jak je Acora vycvi-
čená a  poslušná, co umí. A  hlavně 
dovolil dětem Acoru hladit, krmit ji 
pamlsky a ty nejšikovnější děti zku-
sily Acoře na  tlapku přivázat stuhu 
a povelem ji přivolat k sobě.
 Dětem se program moc líbil, pro 
některé to byl první bližší kontakt se 
psem v životě. Už se těšíme na příští 
setkání.

učitelky z Mateřské školy, 
Náchod, Myslbekova 4

Odbor KČT Nové Město nad Metují pořádá v sobotu 4. 5. 2013 

již 14.ročník Turistického pochodu s cyklotrasami  

ŠMAJD  NOVOMĚSTSKEM 

Start i cíl celého šmajdu je od sokolovny v Novém Městě nad Metují. 
Pěší trasy jsou na 10, 15, 25 a 35 km, cyklo na 45 a 60 km.

Pochod je zařazen do celostátní  akce „Vystup na svůj vrchol“. 
Start bude průběžně probíhat od 7 do 10 hodin. Cestou si můžete 
vyšlápnout na Sendražský kopec  a přispět na podporu výstavby 
Bezručovy chaty v Beskydech. Odměnou každému účastníkovi 

bude pamětní list a dobrý pocit z příjemně stráveného dne.
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Okénko 
energetického poradce XVII. 

 Vážení čtenáři mého okénka, 
k 6. 5. letošního roku spouští poprvé 
naše kancelář po velmi dobrých zku-
šenostech s  fi remní klientelou v  roce 
2011 a  2012 individuální cenovou 
poptávku na dodávku plynu pro do-
mácnosti se spotřebou nad 10 MWh 
plynu ročně. 
 Našich 300 klientů z řad domácnos-
tí se to samozřejmě týká automaticky. 
Píši to hlavně pro ty z Vás, co si chtějí 
zajistit příští topnou sezónu co mož-
ná nejlevnější. Víte velice dobře, že 
ve velikosti je síla a pokud chcete do-
sáhnout na špičkovou cenu plynu, tak 
jako jedinec toho nedosáhnete. 
 Naše kancelář bude poptávat množ-
ství větší než 5 000MWh plynu na rok 
2014 pro naše klienty z  řad domác-
ností. Pokud se k  našim stávajícím 
klientům budete chtít přidat učiňte 
tak do 30.4. 2013. Vše je zdarma.  Po-
třebujeme od Vás pouze roční vyúčto-
vání plynu (ne starší dvou let) a pokud 
využíváte nějakého alternativního do-
davatele plynu (ČEZ prodej, Bohemia 
Energy, Centropol a  podobně), 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 nena-
jdete v žádných cenících.  

 Pro srovnání uvádím ceny 
za  MWh nejdůležitějších dodavatelů 
(bez DPH): 
RWE..............................1122,-Kč/MWh 

nové letní ceny po topné sezóně 
994,- Kč/MWh 

ČEZ Prodej..................1047,-Kč/MWh 
nové letní ceny po topné sezóně

982,-Kč/MWh
Bohemia Energy..........1062,-Kč/MWh 

nové letní ceny po topné sezóně 
zatím beze změn

Centropol.....................1052,-Kč/MWh 
nové letní ceny po topné sezóně

944,- Kč/MWh
 Současné ceny našich klientů: 
pod 850,-Kč/MWh
 Při spotřebě domácnosti ve výši 20 
Mwh/rok plynu chceme docílit úspory 
oproti výše uvedeným dodavatelům 
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 bu-
dete chtít zúčastnit s našimi stávající-
mi klienty, budeme také potřebovat 
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 

POSLEDNÍ VÝZVA PŘED POPTÁVKOU

T.J. Sokol Nové Město nad Metují

nabízí pronájem 
zavedeného klubu 

Dorazka 
nebytové prostory o celkové 

ploše 355 m2 

Vhodné jako vinárna, taneční 
klub nebo herna. 

Více na webu: 
sokol-novemestonm.webnode.cz

Email: sokol_novemestonm@
centrum.cz

Telefon: 606 662 086

Motorest U Lípy 
ve Svinišťanech

Vás srdečně zve 
ve dnech 20. a 21. 4. 2013

od 10 do 22 hodin na

ŘÍZKOVÉ HODY
V sobotu 20.4. od 19 hodin

Hudba k tanci a poslechu
Country skupina 

„TAK JAKO DŘÍV“
Těšíme se na Vaši návštěvu

Rezervace na tel.: 739 078 003

Revoluce v kosmetice
Přijďte, ošetříme Vaše ruce zdarma
Kamenice 106, Náchod 

(průchod u Kooperativy)
Možnost konzultace 

Mobil +420 777 842 348
Provozní doba 

Po, Út 9-17, St 9-18, Čt, Pá 9-17, So 9-11

KOSMECEUTIKAKOSMECEUTIKA 
- kosmetika 
s léčebnými 

účinky

STAVEBNÍ FIRMA nabízí
Kompletní stavby • základy • základ-
ní desky • hrubé stavby • omítky • 
betony • stropy • opravy stavební • 
zámkové dlažby • obruby • oplocení 
• okrasné zídky z kb.bloků • opěrné 
zídky ze ztraceného bednění • de-

moliční práce • terénní úpravy

Tel. 608 211 148

1. Nová forma výuky – e-learning ve studijních oborech Cestovní ruch, 
     Ekonomické lyceum, Gymnázium (studium založené na maximálním využití 
     počítačů, řízené samostudium, on line konzultace, on line testy je vhodné 
     pro výkonné sportovce, handicapované osoby, studenty pobývající 
    dlouhodobě v zahraničí apod.).
2. Možnost přestupu do 1. ročníku od září 2013 ve studijních oborech 
     Cestovní ruch, Ekonomické lyceum a Gymnázium.
3. Možnost přestupu do vyšších ročníků oborů Cestovní ruch 
     a Ekonomické lyceum.
Kontakt: tel.:  491 426 893, e-mail: info@academiamercurii.cz

ACADEMIA MERCURII Náchod 
- školní rok 2013/2014
www.academiamercurii.cz

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

CO BYLO DŘÍVE? 

 Vystudoval jsem Pedagogickou fa-
kultu v Hradci Králové obor historie 
– psychologie – pedagogika. Šest let 
jsem působil na  gymnáziu v  Nácho-
dě. Přitom jsem trénoval mládežnický 
oddíl házené a jako předseda vedl Fil-
mový klub při náchodském kině Ves-
mír. Postupem času jsem na vše v klu-
bu zůstal sám, což bylo velice náročné 
a musel jsem tedy skončit.

 A TEĎKA? 
 V  roce 1997 jsem opustil náchod-
ské gymnázium a vstoupil do fi nanční 
sféry. Jsem sám svým pánem jako oso-
ba samostatně výdělečně činná. Jako 
hypoteční makléř se specializuji na fi -
nancování bydlení. Mou výhodou je, 
že spolupracuji s  velkým množstvím 
fi nančních úvěrů, což mi umožňuje 
najít každému klientovi nejvýhodněj-
ší varianty fi nancování. A mě samot-
nému to dává nezávislost. Samozřej-
mě se snažím každému klientovi vyjít 
maximálně vstříc. Bohužel, výjimkou 
nejsou situace, kdy klient nesplňuje 
podmínky (nedostatečný příjem, níz-
ký odhad nemovitosti  v zástavě) a vy-
hovět mu nemůžu. Zkrátka není vždy 
řešení pro každého. Občas se setkám 

s  něčím, co mě překvapí. Například, 
když jsem zpracovával úvěr pro kli-
enta, který se narodil v rodišti Moha-
meda Kadífího. Jako člen městského 
zastupitelstva v Náchodě stanu občas 
na  Městském úřadě coby oddávající. 
Příjemné je setkání se snoubenci, kte-
rým jsem v  nedávné době zpracová-
val úvěr nebo naopak. Snoubencům 
stvrdím novomanželský slib a  oni 
mě v  brzké době náhodně navštíví 
za  účelem sjednání úvěru. V  obou 
případech se dá s  úsměvem říci, že 
mám jejich životy doslova ve  svých 
rukou. Moje práce je časově dost ná-
ročná. Přesto se snažím, převážně 
o víkendech, trochu zvolnit. Koníčky 
jsem musel „prořezat“ a  tak si nyní 
najdu chvíli alespoň v zimě na běžky 
a  v  létě na  kolo. Někdy zajdu v  roli 
diváka na  nějaký zajímavý zápas há-
zené.  Pozice hypotečního makléře je 
zajímavá, tvůrčí, ale zároveň únavná. 
Proto nevylučuji, že bych se někdy ne-
vrátil zpět za katedru na střední škole.

Mgr. Miroslav Jindra 
Hypo.jindra@seznam.cz

739 698 148
Kancelář: 

Krámská 29, 547 01 Náchod

KVĚTNOVÁ  VÝSTAVA  CHOVATELŮ

Pozvánka na výstavu

 Jarní chovatelská výstava je již vži-
tou tradicí – nejinak tomu bude i letos  
- náchodští chovatelé připravují pro 
své příznivce a  širokou veřejnost jar-
ní okresní výstavu drobného zvířec-
tva. Bude se konat v areálu U Cihelny 
ve Starém Městě  o víkendu 11. a 12. 
května.
 Součástí programu výstavy bude 
okresní soutěž chovatelů králíků o pu-
tovní pohár, přehlídka dalších dru-
hů zvířat – drůbeže, holubů, morčat 
a  ostatních drobných hlodavců. Ne-
bude chybět ani prodejní expozice 
exotického ptactva a  ukázka chovu 
koz a ovcí.
 Významnou součástí  výstavy bude 
v neděli 12. 5. přehlídka společenských 
a služeb-ních plemen psů - „Náchod-
ské psí korzo“, spojená s ukázkou vý-
cviku služebních psů a psího parkuru 
– agility. Přihlášky a zápis psů v neděli 

od 8:30 hodin.  Vedle psů oceněných 
na kynologických výstavách s průkazy 
a  rodokmeny jsou vítáni a uplatní se 
i začínající chovatelé a nová plemena, 
i bez průkazu CM.
 Občerstvení pro diváky bude zajiš-
těno, na výstavě si budou moci zakou-

pit chovná zvířata, kuřice, chovatelské 
potřeby, květiny a  sadbu, shlédnout 
ukázku dravců, děti se mohou projet 
na koni,…
 Přijďte posoudit práci náchodských 
chovatelů a svou přítomností podpořit 
jejich činnost.     Ing.Pavel Schneider

 Rádi bychom Vás tímto pozvali 
na novou výstavu v Regionálním mu-
zeu Náchod s názvem Květen 1945 
na  Náchodsku pohledem sovět-
ských vojáků. Výstava bude zahá-
jena 3. května v 17. hodin, v budově 
„staré“ radnice, Masarykovo náměstí 
č. 1, v 1. patře ve výstavním sále. A co 
bude k  vidění? Řada nových, dosud 
nepublikovaných fotografi í, troj-

rozměrné modely bojové techniky 
a  dioráma bitvy v  Bělovsi, sovětské 
militárie, zbraně a uniformy, zajíma-
vý dokument s  komentářem vnuka 
generála Zajončkovského a  mnohé 
další. Součástí výstavy bude i  křest 
nové knihy Od  Leningradu do  Ná-
choda, kterou si budou moci zájemci 
zakoupit. V  pátek 3. května budou 
návštěvníci během, vernisáže moci 

ochutnat i  něco z  ruské gastrono-
mie. Výstavu budete moci shlédnout 
i  v dalších dnech, vždy od 10 do 18 
hodin. Výstava potrvá do 12. května 
2013. Bližší informace na  webových 
stránkách RMN: www.rmn.wz.cz, 
nebo na telefonech 776 803 306 (Ri-
chard Švanda), 491  423  248 (Regio-
nální muzeum Náchod).

Vzpomínka 
na generála 
 V  letošním roce si Nové Měs-
to nad Metují připomíná 120. let 
od  narození armádního generála 
Karla Klapálka, držitele 37 českých 
a  zahraničních vyznamenání. Ge-
nerál  Klapálek se aktivně účastnil  
první světové války, v  druhém ce-
losvětovém válečném  konfl iktu si 
vydobyl uznání jako jeden z velite-
lů československých zahraničních 
jednotek. Nechyběl například ani 
při známé obraně severoafrického 
Tobruku. Jeho jméno nese novo-
městský atletický stadion. 

Hospůdka „Na návsi“ 
ve Velkém Dřevíči 

Vás zve k venkovnímu posezení 

na více letních terasách. 
Připravujeme pro Vás venkovní grilování, 

opékání vuřtů přímo na ohni. Pro děti máme 
pískoviště, houpačku, koloběžky.

Plánujeme posezení s kytarami a ještě 
jedno překvapení pro děti.

Od 1.května 2013 máme otevřeno každý 

den od 11.00 do 22.00 hodin, pouze 

v pondělí zavíráme v 15.00 hodin.

Denně vaříme jak hotovková, 
tak minutková jídla.

Sledujte naše stránky www.za-navsi.cz, 

kde Vás budeme včas informovat 
o všech připravovaných akcích, 

které se budou odvíjet od počasí.
Udělejte si příjemný výlet do Dřevíče, 

a to jak pěšky, na kole, vlakem i autobusem.

Těší se na Vás kolektiv Hospůdky „Na návsi“

Tel.: 733 710 949, 733181 918
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SEZNÁMENÍ

* 40 letý rozvedený rocker hledá ženu z Nácho-
da  nebo blízkého okolí. Pěkný vztah. 175/83. Tel. 
721 655 611

* Prodám světlý DB 3+1, balkon s  krásným 
výhledem v  N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 
777 602 884. Cena: 949 000,- Kč
* PRONAJMU BYT 2+1,V RODIN.DOMĚ V JA-
ROMĚŘI-U KARSITU-1-2 OSOBÁM-ZA 6.800,- 
Kč VČ. SLUŽEB. INFORMACE TEL. 737 580 660
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, os. vlastnictví v No-
vém Městě nad Metují. Tel. 777  602  884. Cena: 
2 190 000,- Kč

* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1  - Ná-
chod Branka. Cihlový dům, družstevní vlast-
nictví, klidné prostředí. Nájem 5500 Kč + 
energie. Volný on 1.5.2013. Kauce 15000 Kč. 
Tel.: 725 194 243

* Pronajmu byt 3+1 v centu Náchoda  ul. Komen-
ského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena: 
6 000,- Kč/měs. + sl.
* Prodám světlý DB byt 2+1 v Náchodě  na Plhově 
ve 3.NP. Tel. 777 602 884. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám větší zděný byt 2+1 v Náchodě  u Sla-
vie v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884. Cena: 
690 000,- Kč

Nabízím pronájem nového bytu 2+KK v cen-
tru Náchoda.  Nájemné bez energií 5  200 Kč. 
Byt vybaven kuchyňskou linkou s  digestoří 
a  sporákem, předsíně, WC a  koupelny. Byt 
je dále vybaven vnitřními dveřmi, stropním 
osvětlením a  podlahovou krytinou. K  bytu 
také náleží sklepní kóje. Kontakt na e-mail: no-
vebyty11@gmail.com nebo mob. 776 855 749.

* Prodám větší zděný byt 2+1 v Náchodě  ul. Čes-
kých Bratří v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884. 
Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v  Náchodě ul. Raiso-
va  v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884. Cena: 
899 000,- Kč
* PRONAJMU  3+kk v  Náchodě, Borské ul., 
 zděný dům, 3.patro, lodžie, pěkné bydlení, ná-
jem 5.000 Kč, služby + komplet energie cca 
3.500 Kč, kauce 8.000 Kč, nekuřák, bez zvířat. Tel.: 
777 123 156
* Koupím byt 2+1 nebo větší 1+1 v přízemí  nebo 
patro s  výtahem. Hotovost ! TEL.: 775  777  073 
Děkuji.
* P R O N A J M U větší byt 1+1 (43m2) v centru 
Náchoda,  klidný zděný dům, 1.patro, pěkné bydle-
ní pro 1-2 osoby, nájem 4.000 Kč, komplet energie 
cca 2.000 Kč, kauce 7.000 Kč, nekuřák, bez zvířat. 
Tel.: 777 123 156
* Pronajmu byt 3+1 v  České Skalici, 93 m2, za-
hrada a  garáž. Cena 6.000,- Kč+energie. Tel. 
723 921 983
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 47,77m2 ve  2.
NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájem-
né 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 18.000,-Kč, tel. 
608 903 050.
* Pronájem zateplených bytů v Č.Skalici-krásný,-
podkrovní,zděný byt 3+kk (67 m2) a velký panelá-
kový byt 3+1 (87 m2), cena se službami cca 8.500,-
Kč, kauce 15.600,-Kč, tel.602 204 002.
* Pron.dlouh. podkrovní byt 1+kk, 27m2, 2.NP, 
v NA-Šafránice 368, náj. + zál. 5500Kč + kauce 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. 4.000Kč + voda + el. + plyn + kauce, 
tel.608 903 070

Nabízím pronájem nového bytu 2+KK v cen-
tru Náchoda.  Nájemné bez energií 5  600 Kč. 
Byt vybaven kuchyňskou linkou s  digestoří 
a  sporákem, předsíně, WC a  koupelny. Byt 
je dále vybaven vnitřními dveřmi, stropním 
osvětlením a  podlahovou krytinou. K  bytu 
také náleží sklepní kóje. Kontakt na  e-mail: 
nebo mob. 776 855 749

* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  RD ve  V. Srb-
ské, 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
* Pron.dlouh. byt 3+1, 74 m2 ve 4.NP v Náchodě 
sídl.Branka. Nájemné 5.000,-Kč + inkaso 1.653,-
Kč + kauce, tel. 608 90 30 70.

Dlouhodobě pronajmu byt v  Náchodě 
u  nem. Velká lodžie, krásný výhled, v  kuch. 
keram. sporák, koupelna s vanou. Cena a kau-
ce dohodou. Tel. 777 021 798

* Pron.dlouh. byt 1+kk, 27m2 nově zrek. s velkou 
terasou v  1.NP bývalý obec.úřad v  D.Radechové, 
plast.okna, park.u domu. Náj.3.500,-Kč + inkaso, 
kauce, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 s balkonem - 77 
m2, ve III.NP v Náchodě - sídliště Branka, pěkné, 
klidné prostředí, kauce nutná. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 4+1 v  centru Náchoda, 3.patro, 
nová okna. Nájem 6000,-Kč + služby, kauce nutná. 
TEL.:774 120 712
* Prodám garzonku v  OV Náchod, sídliště pod 
Montací, panelový dům zateplen, po  rekonstruk-
ci balkonu a stoupaček, 2. NP, výměra 31 m2, sa-
mostatná komora a  sklep. Cena 450.000 kč. Tel. 
723 03 19 05
* Prodám byt 3+1 v Náchodě na SUN, po rekon-
strukci, tel. 608 581 233
* Pronajmu dlouhodobě byt 1 + kk v OV v No-
vém Městě n.M.-Malecí, nájem 3500,-Kč + 1500.-
Kč inkaso. Volný od 1. 5. 2013, tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 50 m2, v  přízemí RD, 2 km 
od  Nového Města n.M.. RK NEVOLAT. TEL.:
602 875 447

* 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. 
Příjezd po  asfaltové komunikaci. Cena 200.000,-
Kč. TEL.:775 061 233
* Prodám krásný slunný pozemek v Hronově.  RK 
nevolat. tel. 731 519 542
* Prodám RD. Rekonstrukce nutná.  Na  Ná-
chodsku. Cena dohodou.RK NEVOLAT!!! Tel.č. 
776 240 093
* Prodám krásný stavební pozemek ve  Stolíně 
u Červeneho Kostelce, komplet zasíťovaný, obec-
ní příjezdová komunikace, klidné místo vymě-
ra 2111m2 cena k  jednání 399Kč/m RK nevolat. 
TEL.:775 324 350

* Koupím pozemek na stavbu RD ve Velkém Po-
říčí, děkuji za nabídky. TEL.:775 324 350
* 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 nebo pronajmu nový RD v Polici n.M.. 
 TEl:603 525 531
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538

* Pronajmu obchodní prostory v Náchodě na Vo-
lovnici  o  výměře 90m2. Tel. 777  602  884. Cena: 
12 000,- Kč/měs.
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně 
poblíž centra, + WC, v  nově zrek. domě v  NA. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + vody + topení + 
kauce., tel. 608 903 070.
* Nabízím v Náchodě k pronájmu zavedený kio-
sek s občerstvením nedaleko centra, v těsné blíz-
kosti 2 školy, poliklinika, soud. Umístěno na par-
kovišti, všechny sítě k dispozici. Tel. 608 245 634
* Pronajmu obchod v Náchodě na Kamenici, 80 
m2, volné od července 2013. Tel. 605 450 384
* 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
* 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.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavár-
ny, jiných obchodních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služby. Pro-
story 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 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 NÁMĚS-
TÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATE-
LIÉR 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
* Pronajmu nebytové prostory v domě č.p. 1742, 
Palachova ul. Náchod (bývalé PVT), kanceláře, 
provozovny, ordinace apod., tel. 777 130 410

* Prodám výhodně bílé lamino desky, síla 22 mm. 
Rozměr 270x90 cm, 22 mm. Nové nepoužité, vět-
ší množství. Cena za  kus 499,-Kč včetně DPH, 
v případě odběru většího množství 10% sleva. Tel: 
491 421 007.
* Prodám nové řezivo trámy 14x12 cm, délka 
6 m - 27 ks, 5 m3 prken délka 4 m. Cena dohodou. 
TEL.:702 388 992
* Prodám vybavení kadeřnictví - 2 x mycí křeslo, 
2 x podsvícené zrcadlo - závěsné, 2 x židle a kom-
plet doplňky. Tel. 608 409 715, cena cca 20 000,-Kč.
* Prodám 2 stavební UNIMOBUŇKY, obložené 
dřevem, nutno vidět, Náchod, k  odvozu, dvoje 
akumulační kamna, regál na zboží cca 2x3 m, vše 
levně. Tel. 603 563 067
* Prodám cca 2000 plných cihel, očištěných 
z bouračky 1,50,-Kč/ks TEL.:603 266 454
* Prodám pozink. trubku 2 coule, 30 m, cena 
2.400 Kč a  další různý instalatérský materiál. Tel. 
732 456 095
* 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
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou.  Zájem-
ci volejte 720 581 277

* Prodám družstevní byt 3+1 v 1. podlaží v Hro-
nově, zděný, plastová okna, volný ihned, cena 
900.000 Kč. tel. 776 882 498
* Pronajmu dlouhod. byt 1+1 v NMnM na Ma-
lecí, 35m2, 2.NP, sklep, plast.okna. Nájem 
5500 Kč vč. záloh. Kauce nutná! Volný ihned. Tel. 
774 117 864
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v centru Náchoda. 
 Tel. 724 050 449
* Pronájem bytu 3+1-Nájemné 3900 + služby 
2000 a sklepního bytu 1+1.  Nájemné 2500 + služ-
by 490 Kč 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.
* Pronajmu nebo prodám zařízený družstevní 
byt 3+1 u  nemocnice v  Náchodě.  Spěchá. Tel. 
606 625 907
* Pronajmu studentský pokoj v  RD v  Novém 
Městě n.M., zavedený internet. TEL.:775 00 93 93
* Pronajmu 1+1 35m2 v Hronově.  Byt je částečně 
zařízen, volejte 602 133 173
* 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: 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnicích u  Náchoda 
a  1+1 v  Náchodě, povinná kauce, volné ihned. 
TEL.:608 869 885
* 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
* Prodám byt 1+1 v  Novém Městě Městě n.M. 
na Malecí, družstevní. Cena 499 tis.Kč. TEL.:777 
08 31 31
* 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
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, sídliště u  ne-
mocnice. Cena nájmu včetně energií 5500,- Kč. 
Kauce 15000,- Kč. Tel:603 163 664
* 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.731134298. 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. Nájemné 
3600,-Kč + energie. Kauce 15000,-Kč. Volná ihned. 
tel. 608 323 373

* Prodám chatu v  zahrádkářské kolonii v  obci 
Stolín u Červeného Kostelce  v klidném prostředí 
u lesa.Bližší informace na tel.777 261 021
* Sháním rod. domek Náchodsko, Jaroměřsko. 
Tel: 774 777 073
* Prodej řadového domu - Hronov - Příčnice.  
Cena 2200000 Kč. Tel. 737 746 266
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku  v ceně 
do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 604 336 337
* Prodám starší přízemní domek ve vilové čtvrti 
v Červeném Kostelci.  Domek je po celkové vnitř-
ní rekonstrukci. 2 byty nezávisle na sebe, každý má 
svůj vchod. Byty možno spojit v  jeden. Rozměry 
bytů jsou 54 m2 a 96 m2. Nová okna, 2x dveře, to-
pení plynové, nová elektrika, voda, odpady, nová 
kanalizace, stropy, podlahy, 2x satelit, 1 x internet, 
2x kuchyňská linka. Nové oplocení, automatická 
brána, 2x garáž. Celkový pozemek 850 m2. Cena 
2.250 000,-Kč. TEL.:702 388 992
* Na jaro koupím chatu, chalupu v okolí Jaromě-
ře, Náchoda nebo na Trutnovsku. Tel:774 777 072

* Prodám stavební pozemek v klidné části města 
Police nad Metují- Slunečná ul.  Pozemek o celko-
vé výměře 742 m2 je určený k výstavbě rodinného 
domu. K pozemku vede asfaltová komunikace in-
ženýrské sítě se nachází na hranici pozemku: elekt-
řina, plyn, kanalizace, voda. Pozemek je ze tří stran 
oplocen a je velice pěkný. T. 605 590 073

* Hledám pronájem garáže v NA na sídlišti 
u nemocnice  nebo v blízkém okolí. Zn.: Dlou-
hodobě. Tel. 775 435 958

* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní adechové.  2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

* Prodám třídveř.šatní skříň světlé dřevo, tyč 
+ poličky š. 1,6 m, hl. 0,6 m za  300,-Kč. TEL.:
608 536 129
* Prodám použité vybavení restaurace, bar, 
stolky, židle, vše mořeno na  třešeň. I  jednotlivě. 
TEL.:604 437 128
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200Kč, 
www.levnelihne.cz, tel. 733 483 672

* Koupím vrtáky na  kov průměry od  12 mm 
do 30 mm.  Upínaní na kužel nebo stočenou stop-
ku. Tel. 604 437 128
* Koupím knihy Verna, May a  jiné dobrodružné 
nejlépe do 1948. TEL.:722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, Čína, Československo a  jiné. Dále staré 
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
* 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, hodiny, hodinky, fotoapará-
ty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porce-
lán, 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 housle, violu, cello, basu i staré a pošk. 
TEL.:604 737 990
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* 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

* Nabízím DOUČOVÁNÍ AJ na  úrovni A1 - 
B2 v  Náchodě.  Tel.: 732 207 391 nebo email: 
terezanycova@seznam.cz
* Přijmeme několik lidí v tomto regionu na prá-
ci z  kanceláře  popř. z  domova. Spěchá. Tel. 
603 731 609
* Přijmeme ženy a  muže na  rozvoz knih. 
 TEL.:777 803 359
* Nabízím správu eshopu, SEO optimaliza-
ci pro vyhledávače, plnění eshopu zbožím atd. 
775 233 540
* Daruji za  odvoz zeminu (Hronov).  TEL.:
724 348 091
* Nabízím doučování - výuku anglického jazyka, 
mám státní i mezinárodní zkoušky z Aj, VŠ. TEL.: 
737 515 785
* SOKOL H.Radechová hledá hráče/čku pro 
okresní přebor stolního tenisu.  TEL.:732 154 934
* Nabízíme přivýdělek - brigádu, roznos letáků 
do domovních schránek ve vašem okolí. Odměna 
je vyplácena týdně. Tel.:723 917 250
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid do-
mácností a domků  i po malování a rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, pra-
ní koberců. TEL.:737 564 496
* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO 
JAZYKA  PRO ZAČÁTEČNÍKY I  POKROČILÉ 
V POLICI NAD METUJÍ. Tel. 776 156 668
* KLÁVESY Pavel Svoboda.  Taneční hudba na ve-
čírky, oslavy, svatební hostiny. Tel. 606 982 010

* Prodám pro Fabia (2. generace)  čtyři origi-
nál plechové disky se zimním obutím Matador 
Nordica 165/70 R14 81; pneu vhodné na  dojetí 
v  letních sezonách nebo na 1 zimní sezonu: cena 
za komplet 3190,-Kč; Prodám 2 ks ojetých letních 
pneu Goodyear Excellence 205/55 R16 91V; vhod-
né na  1 sezonu; cena za  pár: 590,-Kč; TELEFON 
602 140 859 
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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-u Rybárny,N.Město n/M,N.Hrádek,Zákraví u N.Města n/M-Udržované chaty na vl.pozemcích,pěkné porosty,klidná místa .od 350.000,-Kč
Česká Skalice-RD u náměstí (byt až 7+1) s komer.prostory (zisk z pronájmů)......2.99 mil.Kč,Náchod-centrum-RD (4+1),kompl.rekon 2,49 mil.Kč
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-Lipí-Nové,úsporné RD,slunné místo,poz.800 m2....k jednání,N.Město n/M-Vybavený byt 1+kk (33 m2),kompl.rekon.,balkón ...645.000,-Kč
N.Město n/M.-centrum-RD (4+1),histor.část-u náměstí..995.000,-Kč, Stárkov-Bystré-Pěkná,styl.,poloroubená chalupa,poz.1368 m2....1,195 mil.Kč
N.Město n/M.-centrum-Dvougen.RD (4+kk a 3+1),garáž,terasa,v r.1987.kompl.rekon.,2010-nové topení,pěkná zahrada .... 3.090.000,-Kč k jednání
N.Město n/M.-Zděný byt 2+kk,kompl.rekon.,klid.místo,zahrada..999.000,-Kč,N.Město n/M-Březinky-Nový byt 1+kk+terasa (49 m2) ...1.195.000,-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
Meziměstí-Zatepl.byt 3+1 (83 m2)-letos převod do OV....490.000,-Kč+Dvougener.RD s pozemky k výstavbě (0,75 ha),klidné místo ....995.000,-Kč
Dobruška-Prodej (pronájem) objektu,výroba i sklad (1.265m2)....dohodou, Bezděkov u Police n/M-RD (3+1),2 garáže-k podnikání ..... 1,1 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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

SPECIALISTA 
NA PRODEJ 

A PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ

www.realitykralovska.cz
mobil:  602 440 178

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

TEL.:606 270 421

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

NÁCHODSKO
776 353 038

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

MONTÁŽ A PRODEJ SATELITNÍCH 
KOMPLETŮ A DVBT ANTÉN. 
INFO NA TEL. 604 122 307

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

Zahrada Harta s.r.o. Středisko 
Náchod. Veškeré zahradnické práce: 

výsadby, údržba zahrad, řez ovocných 
stromů, kácení, arboristika, frézování 
pařezů. realizace zahradních jezírek 

tel: 728 176 115 
www.zahradaharta.cz

p

BYTY

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• 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

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.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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

* 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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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

Firma MAVET CZ s.r.o., 
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie,

přijme do trvalého poměru pracovníky na pozice: 

SAMOSTATNÝ MONTÁŽNÍK – MECHANIK, nástup možný ihned. 

SOUSTRUŽNÍK – FRÉZAŘ, nástup od 06/2013.

Jeli Vaším koníčkem „strojařina“, hledáme právě Vás.

Požadujeme zručnost, samostatnost a technické myšlení. Zkušenost v čtení a používání technic-
kých výkresů, nutná u profese montážník při kompletaci jednoúčelových strojů a linek z nerezavě-
jící oceli. U profese montážník je Svářečský průkaz na Argon výhodou. Podmínka řidičský průkaz 
sk. B, aktivní řidič. U profese Soustružník – Frézař požadujeme vyučení v oboru,  zkušenost v čtení 
a používání technických výkresů, schopnost pracovat na soustruhu i na frézce, praxi v profesi  
soustružník – frézař v délce alespoň 2 roky, prostorová představivost, přesnost, zručnost

Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností. Závodní stravování, 
masérské služby v závodě, pracovní doba od 7:00 do 15:30 h.

Pracoviště Rychnovek 55. Zájemci kontaktujte p. Bašovou, 

tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.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

Realitní Kancelář REKA - Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Náchod                                                 

Okres: Náchod

Pronájem restaurace v 1.

patře s výhledem na zá-

mek o celk. vým. cca 326 

m2. Dispozice – restau-

race s barem, kuchyň, 

sklad, tech. a soc. záz. 

pro personál toalety pro 

hosty, 2 separé salonky, kuchyň, sklad, možno letní terasa. V příz. vi-

nárna s kompl. soc. záz. cca 170 m2. Dobrý stav, jídelní výtah. Cena bez 

služeb. Možnost pestrého využití a parkování. Lze zřídit letní zahrádku 

na chodníku. Zajímavá atraktivní a lukrativní lokalita.

Zn.: 13P210                                                                          Cena:  35.000,- Kč/měs.

Obec: Náchod                                              

Okres: Náchod

Příjemný byt 1+3 v osob.

vlast. s balkonem o vým. 

cca 65 m2 v 9. patře s vý-

tahem. Dispozice – chod-

ba s vest. Skříní, kuchyň 

s linkou a sporákem, vstup 

na krytý balkon a koupelna 

s WC. Dále obývák a 3 po-

koje. Byt je standardní, bez větších úprav. Sítě zavedeny veř., topení ÚT 

dálkové. Dům je zateplený, ihned volný.

Zn.: 12B193                                                                          Cena: 793.000,- Kč

Obec: Náchod Kramolna                                     

Okres: Náchod

Prodej rovinaté, opl. za-

hrady o celk.vým. 520 m2 

v  přírodní lokalitě u lesa. 

Na poz. je velký skleník 

a zděná, podsklepená 

chata /bude zapsaná ko-

laudace/. V chatě je ve-

randa, 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: Náchod 

          Karlův kopec                                                                     

Okres: Náchod

Velmi pěkná chata se zdě-

ným suterénem a dřevě-

ným,zatepl. patrem s pod-

krovím. V 1.PP kuchyňka 

a komora, dále chemické 

WC a sprcha s průtok. 

Ohřívačem. V přízemí pokoj, v podkroví ložnice. Voda i el. zavedeny, 

odpady trativod. Poz. s terasou, letním sezením o celk. vým. 355 m2. 

Překrásné místo s pěkným výhledem! Cena vč. vybavení! 

Zn.: 13H198                                                                   Cena:  494.000,-Kč

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

► Prodej dr. bytu 1+3 v Č.Kostelci za 745.000,-Kč

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 22. 4. 2013 1. kolo výběrového řízení č. HNA/61/2013 na 

zjištění zájemce o koupi majetku 

 Jedná se o budovu č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 944,
 pozemky st.p.č. 944 a p.p.č. 2024 (MKC 500.000,- Kč) 

vše v k.ú. a obci Nové Město nad Metují.

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

 Náchodští basketbalisté zahájili play 
off  čtvrfi nálem s týmem Týniště nad 
Orlicí. Na stavebce vyhráli pouze o bod 
80:79 /45:37/, ikdyž na začátku posled-
ní části vedli již 77:57. BODY : Pfeifer 
15, Tondr 14, Sarpong 13, Vaněček 12, 
Čermák 11, Prislinger 8 a Prouza 7. 
V zápase o den později si Náchoďá-
ci rovněž s tímto soupeřem poradili i 
na jeho palubovce v Týništi a to 85:71 
/41:45/. BODY: Čermák 19, Pfeifer 17, 

Vaněček 12, Sarpong 9, Tondr 8, Pris-
linger 8, Prouza 6, Chvojka 4, Hubka 2. 
Díky těmto výhrám přes tohoto soupeře 
se dostali do tzv. FINAL FOUR, které 
hostí Nová Paka a právě tento tým bude 
soupeřem Náchoda v semifi nále Výcho-
dočeské ligy. Ve druhém zápase se utkají 
Jaroměř a Holice. Doufejme, že naši hrá-
či podají vynikající výkon a postoupí do 
fi nále. 

Předseda oddílu Pavel Prouza

Zahájení play off  na jedničku
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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“

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

realitní kancelář nabízí:
TRIGA REALITY

Zděná chata - Červený Kostelec 
„V Ráji“. Chata je podsklepena. Zastavě-
no 20 m2. Pozemky celkem 382 m2. 

CENA: 630.000,-Kč

Krásný  zděný byt 2+1 po rekonstruk-
ci v centru Náchoda, osobní vlastnictví, 
52,2m2, nízké náklady. 

CENA: dohodou

C h a l u p a 
a roubenka 
ve Slatině 

nad Úpou 
– Končiny. 

Jedná se o komplex dvou nemovitostí 
propojených stodolou. Možnost odpro-
deje pozemků cca 5 ha.            

CENA: 1.590.000,-Kč

Z d ě n á 
podsklepená 
chata -  
Velichovky 
„U Kostela“.

Zastavěno 16m2. Vlastní pozemek  
273m2 - sezení se shrnovací markýzou, 
udírna, kůlny, ovocné stromy a tůje. El. 
voda.                      CENA: 390.000,-Kč

Stavební pozemek – Nahořany, 1467 
m2. Stavební  povolení včetně projektu, 
el. přípojka na pozemku, voda a kanali-
zace u pozemku.    CENA: 630.000,-Kč

Prodej stavebního pozemku v Bezdě-

kově nad Metují. Inž. sítě na po-
zemku. Celková výměra 618 m2.  

CENA: 179.000,-Kč

R o d i n n ý 
dům - 
D o l a n y 

u Jaromě-

ře. Zasta-
věná část 190m2 na stavební parcele 
639m2 a  za stodolou je dalších 1253m2 
(je v územním plánu obce).

CENA: k jednání

Dřevěná chata - Náchod - V Kalhotách. 
Elektřina 230/400V, voda veřejná, vytá-
pění krbem. Pozemky celkem 336 m2. 
Oploceno.             CENA: 469.000,-Kč

Dům se dvěma apartmány a bytovou jed-
notkou 2+1 v obci Litoboř. Dům prošel 
větší rekonstrukcí v r. 2010. Pozemky cel-
kem 1402 m2.    CENA: 2.380.000,-Kč

Náměstí TGM, č. p. 82

Dvůr Králové n./L.

tel.: 774 777 072

tel.: 774 777 073 www.trigareality.cz

ELEKTRO TRÁVNÍČEK
Elektroinstalace domů, bytových 
a nebytových prostor
Opravy a úpravy elektroinstalace
Opravy el. sporáků a bojlerů
Komplexní dodávky vč. revize

Tel.: 602 473 883

cz

cars.cz

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

TURBOSERVIS
AUTOKLIMATIZACE

WWW.GTcars.CZ

20%
SLEVA

NA JARNÍ 
PREZUTÍ PNEU

Náchod, Bìloveská 637, tel.: 775 047 428
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C D S  N á c h o d
připravilo pro Vás, majitele všech kategorií vozidel, jarní akci

prodej a montáž pneu všech 

druhů a rozměrů
předsezonní kontrola, 

dezinfekce, doplnění 

a revize klimatizací 

vozidel

A TO VŠE ZA VELMI VÝHODNÝCH CENOVÝCH PODMÍNEK

DÁREK 
letní koncentrát Berner do ostřikovačů na 4 litry 
- pouze při využití servisu klimatizací 
   a pneuservisu

Kontakty:  CDS s.r.o. Náchod 

e-mail: petrek@cdsnachod.cz

                nosek@cdsnachod.cz

mob.:   602 416 975, 

                602 415 723 

Kde nás najdete:

v centru Náchoda, vedle 

autobusového nádraží 

v Náchodě.

Provozní doba:

Po - Pá: 6 - 18 hod

         So: 6 - 12 hod 

y 

v

PNEUSERVISPNEUSERVIS KLIMATIZACEKLIMATIZACE
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