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září 1896 - první školní rok 

Obchodní akademie v Náchodě

10 % z provize za tip
na prodávanou nemovitost 

Byt 3+1 v OV v Náchodě, ihned volný, EXKLUZIVNÍ NABÍDKA SLEVA 999 000,- Kč
DB 1+1 v Náchodě SUN (nová kuchyně, okna), ihned volný  690 000,- Kč
Krásná prvorepubliková vila v Opočně, EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 2 990 000,- Kč
Zařízená chalupa (penzion) v Orlických horách - Sněžné SLEVA 2 690 000,- Kč
Pronájem restaurace v centru Náchoda, EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 15 000,- Kč/měsíc
Pronájem obch. prostor v centru Náchoda, EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 90 000,- Kč/měsíc
Stavební pozemky - Václavice, možná realizace RD - EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 800,- Kč/m2

Stavební pozemek v Náchodě - EXKLUZIVNÍ NABÍDKA  990,- Kč/m2

Pronájem kanceláří (120 m2) v centru Náchoda- EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 9 000,- Kč/měsíc
Zemědělská půda 3 189 m2 v Novém Městě n. M., EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 239,- Kč/m2

Zemědělská půda 11 118 m2 v Novém Městě n. M., EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 49,- Kč/m2

Kontakt: 776 622 777, 776 622 776, info@reality-az.cz, www.reality-az.cz

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU! Náchod, Plhovská 695
(naproti Itálii) 

www.kramjeans.cz

TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJ
TÍLKA ..............99,- 
TRIČKA ............99,-
MIKINY ...........299,-
RIFLE ..............299,-

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- zastavíme exekuce (dražby nemovitostí, 
   srážky ze mzdy,  blokace účtů atd.)

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
 pro pobočku v Náchodě

 Společnost BATIST Medical a.s. ve 
spolupráci s Davidem Novotným si vás 
dovolují pozvat na � nálový večer sou-
těže BATIST NEJ SESTŘIČKA  2015, 
který se uskuteční 3. října v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. V 
porotě zasedne řada známých osobnos-
tí. Zvučná jména nebudou chybět ani 
během sobotního � nálového večera, na 

kterém vystoupí například Daniela Šin-
korová, Marcela Holanová, Miluška Vo-
borníková, Milan Drobný, Světlana Ná-
lepková, Marcela Březinová, Jan Bendig 
a další. Výtěžek z akce bude věnován pro 
Nadační fond Krtek a pro Hospic Anež-
ky České v Červeném Kostelci. Před-
prodej vstupenek: Městské informační 
centrum Náchod, Masarykovo náměstí.  

NEJ SESTŘIČKA 2015

Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                     N - 603 440 969
E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                     N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2015/2016 zahajujeme již pošestadvacáté

KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník)

němčiny (1. až 4. ročník) + konverzační kurz 

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky:
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VZPOMÍNÁME
Dne 27. září 2015 uplyne 10 let, co nás navždy opustil 

pan Zdeněk Pohl z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Jménem Ligy proti rakovině Náchod bychom chtěli 
věnovat vzpomínku na našeho dlouholetého člena 

Ing. Vlastimila Hurdálka, 

který po statečném boji podlehl těžké nemoci. Bude nám 
všem chybět.

Za LPR Náchod MUDr. Vladimír Müller

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
na měsíc říjen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při 

následujících programech:

ŘÍJEN 2015

čtvrtek  1.10. od 14 hod. 
„Vládci Egypta 

– Tutanchamon“ 
, I. část dokumentárního � lmu  

promítne p. Anna Poláková;

čtvrtek  8.10. od 14 hod. 
„Tři perly na Dunaji“  

- Vídeň, Bratislava a Budapešť, 
� lm ze své cesty promítne a bude 

vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek 15.10. od 14 hod. 
„Z mého srdce“ 

- Andree Rieu s orchestrem Johan-
na Strause opět z Maastrichtu  pro 

příznivce krásných melodií;

čtvrtek 22.10. od 14 hod. 
„ALPY“ 

– na snímcích  z Rakouska, Švý-
carska, Italie a Francie připravil 
a promítne p. Roman Krejčiřík;

čtvrtek 29.10. od 14 hod.  
„Na ptačích křídlech Asií 

a Austrálii“ 
– dokumentární � lm pro nás 
připravil a promítne p. Otto 

Mach.      

 Na naše programy zveme 
všechny zájemce starší 

generace, i když nejsou členy 
Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší
členové výboru MO SD ČR.

Klub vojenských důchodců 
Pořádá ve středu 14. října 

2015 výlet do Prahy na natá-
čení programu v TV Barran-
dov. Odjezd v 6 hod. od Tep-
lárny. Cena dopravy 330,- Kč.
Informace u p. Stryala na tel. 

608 283 908 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v centru Náchoda, 
vlastní parkovací místa a garáže. 
Konstrukce stavby, množství různě velkých 
místností, umožňuje velmi variabilní adap-
taci pro nejrůznější možné účely (ubytová-
ní, internetový velkoobchod, firemní sídlo 
se zázemím).Cena: 3 990 000,- Kč

Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 6 990 000,- Kč
Novostavba rodinného domu  v klidné vilové čtvrti ve Žďáře nad Metují .............................. 2 790 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

 V  Městské knihovně v  České 
Skalici je do  23. září uzavřeno od-
dělení pro dospělé. Důvodem je 
výměna knihovních regálů v tomto 
oddělení v rámci celkové revitaliza-
ce knihovny. 

Knihovna 
s omezením 

 Odpověď na  otázku z  našeho 
titulku získáte na  besedě s  výtvar-
níkem, animátorem a � lmařem Ja-
roslavem Nyklem. Beseda se usku-
teční v  Kolárově divadle v  Polici 
nad Metují, 29. září od  19 hodin 
a bude doplněna i promítáním.  

Jak se dělá 
kreslený � lm? 

Fair Credit FAJN půjčka
půjčte  si od 4 000 do 50 000 Kč

• Rychlost v pohodlí Vašeho domova
• Férovost
• Individuální zákaznický přístup
• Transparentnost 
• Profesionální jednání
• On-line přehled nad svým účtem
• Pojištění schopnosti splácet 

800 888 120
bezplatná linka

www.faircredit.cz 

Nabízíme k prodeji 
armované panelové desky 

vhodné pro příjezdové 
cesty, dvorky, zemědělské 

objekty atd. Desky jsou 
různých rozměrů, velikosti 
od 70x50cm po 180x50cm. 
Tloušťky 10-18cm. Celkové 

množství přes 500ks.

Ceny od 50Kč/ks. 
V případě zájmu

 volejte 724 134 431.

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu,

 ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem podmínkou, práce vhodná pro muže.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu,

 vyučen v oboru a praxe min. 5 let 
podmínkou.

Elektrikáře do jednosměnného provozu,
řidičský průkaz podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Střední odborná škola sociální Ná-
chod Vás zve na  pohádkový les, 
který se  uskuteční dne 24. září od 8 
do 11 hodin. Pro děti předškolního 
věku je  připravena kratší trasa kolem 
řeky Metuje se startem u prameníku 
Idy. Starší děti čeká trasa v Montaci 
se startem u hájovny. Jsme připrave-
ni i pro deštivou variantu. Pokud by 

v tento den v 7,30 h ráno pršelo, celá 
akce se uskuteční v budově naší ško-
ly na adrese Kladská ul. 335, Náchod.  
Akce je určena veřejnosti, MŠ a prv-
nímu stupni ZŠ (školy prosíme o ob-
jednání předem). Vstupné je 5,-Kč/
dítě (výtěžek půjde na  charitativní 
činnost). Těšíme se na setkání! Žáci 
a učitelé SOŠS Náchod

POHÁDKOVÝ LES

 Zvoněnka byla první miniškolkou 
v  Náchodě. Opravdu byla, protože 
od září se změnila na Základní a Ma-
teřskou Montessori školu v Náchodě. 
Se změnou názvu se změnilo i její síd-
lo. Během dvou měsíců prázdnin se 
dvěma vílám ze Zvoněnky podařilo 
spojit síly s dalšími nadšenci ze svého 
okolí a zrekonstruovat na Běloveské 
ulici v Náchodě prostor vhodný pro 
toto školské zařízení. Byly to dva mě-
síce stresů, telefonování, zařizování 
a  hlavně dřiny při vyklízení, malo-
vání, úklidu a  stěhování, ale víly to 

s nebývalým nasazením a podporou 
všech zúčastněných zvládly a 1. září 
přivítaly do  školy šest nových prv-
ňáčků. Ani školka nezůstala pozadu 
a  v  ten samý den v  ní odstartovalo 
nový školní rok patnáct dětí. 
 Vílám ze školky tím začala dal-
ší práce. Práce na kterou se po celé 
prázdniny těšily. Těšily se na  ote-
vřenou dětskou mysl, na  možnost 
pomáhat v rozvíjení dětské fantazie, 
na možnost ukazovat a vést děti při 
získávání informací a  učení se no-
vým věcem.  (red)

Znáte Zvoněnku? 

 Po  téměř půlroční rekonstrukci 
je Náchodská ulice v Novém Městě 
nad Metují opět průjezdná. Silnice 
třetí třídy, která má velký význam 
pro tranzitní dopravu, je díky inves-
tici 35 milionů korun bezpečnější 
a zlepší se na ní plynulost silničního 
provozu.  Práce na  úseku dlouhém 
860 metrů začaly již v  půlce břez-
na, skončily s  letními prázdninami 
a probíhaly za plné uzavírky. Součás-
tí akce byla také rekonstrukce mostu 
přes železniční trať, který byl v  ne-
vyhovujícím stavebně – technickém 
stavu.  „Cílem provedených oprav 
bylo zvýšení bezpečnosti motoristů 
i  chodců a  také zlepšení plynulosti 
silničního provozu. Nové výškové 
a směrové řešení komunikace kolem 

nadjezdu umožní současný průjezd 
vozidel po mostě. Přestože se jedná 
o  silnici třetí třídy, je na  ní velice 
hustý provoz, protože přes okrajo-
vou část Nového Města nad Metují 
převádí tranzitní dopravu ze silnice 
I/14,“ vysvětlil význam skončené 
rekonstrukce náměstek hejtmana 
Karel Janeček, který je odpovědný 
za oblast dopravy.   Náchodská uli-
ce však doznala významných změn 
nejen v  blízkosti železničního nad-
jezdu. V zastavěné části města se zú-
žila o nový parkovací pruh. Součástí 
stavby je také nová silniční kanaliza-
ce v délce 60 metrů, přeložka vodo-
vodu v  délce 120 metrů a  přeložka 
sdělovacího vedení. 
 (Michal Friček, KHK)  

Špunt v Náchodské
ulici je minulostí 

Hostinec Na Králíku,
 Zblov 19

Vás srdečně zve na:
TO NEJ Z NAŠICH HODŮ

od soboty 26.9. do pondělí 28.9.

ŘÍZKOVÉ HODY
od soboty 10.10. do neděle  11.10.

POSVÍCENÍ
od soboty 24.10. do pondělí 26.10.

SVATOMARTINSKÉ HODY
od  soboty 7.11. do neděle 8.11.

tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz 

VZPOMÍNKA
Dne 31.8.2015 uplynul 1 rok od doby,

 kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc a bratr, 

pan Bohumil Filounek z Jaroměře.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Rodina

SOKOL v Náchodě  zve na akce v rámci
 celoevropského projektu Move week:

I. na KOLEČKIÁDU.
Děti od 2 do 15 let vezměte své odrážedlo, tříkolku ,kolo-
běžku nebo kolo a  přijďte si zazávodit ve  středu 23. září  
v 16 hodin na hřiště za sokolovnou
3 nejlepší v každé kategorii( celkem 13 podle věku a použitého  
vozidla) dostanou věcnou odměnu .

II. na TESTOVÁNÍ ZDATNOSTI.
Ať jste mladá nebo starý, zjistíte, jak jste  zdatná nebo zdat-
ný, když  přijdete  ve čtvrtek 24. září v době od 16 do 18 ho-
din do sokolovny v Náchodě
Absolvování jednotlivých testů je volitelné, na příklad ten, kdo 
má problémy s koleny , nemusí skákat  nebo běhat.
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 V květnu letošního roku vyhlásila 
Střední škola propagační tvorby a po-
lygra� e ve  Velkém Poříčí kreativní 
soutěž pro základní školy s  názvem 
Vytvoř a vyhraj školní kalendář. Žáci 
ZŠ měli za úkol vypracovat 13 výtvar-
ných prací určených pro tisk svého 
vlastního originálního kalendáře. 
 Protože se do  soutěže přihlásilo 
13 škol, nebylo pro odbornou poro-
tu snadné vybrat ty nejlepší návrhy 
splňující všechna kritéria pro tisk, ale 
nepostrádající také výtvarnou inven-
ci a  kreativitu. Na  termín vyhlášení 
výsledků vítězných prací byl naplá-
nován na  konec prázdnin zajímavý 
seminář určený pro výchovné porad-
ce i učitele výtvarných výchov základ-
ních škol. Zúčastnění měli možnost 
prohlédnout si vystavené soutěžní 
práce a  svými hlasy také zasáhnout 
do hodnocení. 
 Na  základě  podnětu pedagogů 
základních škol proběhne ve  spole-

čenském sále školy výstava všech za-
slaných prací společně s  vytištěnými 
vítěznými kalendáři. Letos se těmi 
vítěznými staly tyto školy: ZŠ a  MŠ 
Předměřice nad Labem, ZŠ a  MŠ 
Krčín-Nové Město nad Metují a  ZŠ 

a  MŠ Martínkovice, přičemž první 
místo získává zdarma výtisky a  vý-
robu 20 kalendářů, druhé místo 10 
kalendářů a  třetí místo 5 kalendářů.  
Livia Součková a  Renata Lelková 
(redakčně kráceno)

Soutěž Vytvoř a vyhraj školní kalendář

 Ve dnech 5. a 6. září 2015 proběhlo 
v  Lipníku nad Bečvou poslední kolo 
Evropského poháru v koloběhu. Závo-
dilo se ve dvou závodních disciplínách, 
ve sprintech a v dlouhém závodu - ma-
ratónu. Skupina nadšenců tohoto spor-
tu závodící za  team KOSTKA Racing 
z.s. u toho nemohla chybět.
 První den ve  sprintech porazila na-
příč všemi kategoriemi všechny české 
ženy Kačka „motorová myš“ Šefcová, 
která svým časem zaostala za  jedinou 
o  kategorii starší holandskou závod-
nicí. To je výsledek z kategorie snů. Se 
svojí kamarádkou Anet Morávkovou 
a další závodnicí teamu Kostka Racing 
z.s. z Jeseníku pak vybojovaly v sobot-
ním podvečeru 3. místo ve  štafetovém 
závodu. Bezkonkurenční jízdu ve � nále 
předvedla i Katčina matka Eva Šefcová 
v kategorii veteránek. Náchodská ikona 
Hanka Čermáková brala 4. místo. 
 Druhý den se jela královská koloběž-
ková disciplína – maratón. Rodina Šef-
cova opět nezklamala a  obě závodnice 
opět ve svých kategoriích zvítězily. Za-
čínající kadetka Anet Morávková byla 
šestá a na opačném pólu stojící veterán-
ka Hanička Čermáková potvrdila své 
umístění z předchozího dne. 
   Víceméně peklo si prožil veterán Jan 

Horák, který vyjel až na  vrchol bru-
tálního stoupání v  zákrytu za  svým 
dlouholetým slovenským soupeřem 
a kamarádem a chtěl si to s ním koneč-
ně „na férovku“ rozdat. Ovšem ani zde 
k žádnému boji nedošlo. Natažený sval 
z  předchozího dne se po  prvním mo-
hutném odrazu na  rovině nejen ozval, 
ale víceméně od tohoto okamžiku zpíval 
zbylých 35 km až do cíle. Takže udržení 
druhého místa na  ME bylo nejenom 
otázkou cti, ale i pěkného utrpení. Jenže 
v sázce nebylo jen jednorázové umístě-

ní na ME, ale ve hře byl i boj o celkové 
prvenství v nejvyšší dlouhodobé evrop-
ské soutěži, v  Evropském poháru. No 
a ten se Honzovi podařilo vyhrát, takže 
se stal nejuniverzálnějším závodníkem 
v kategorii veterán v Evropě.
   Dvojnásobnými Mistryněmi Evropy 
se tedy v disciplínách sprint i maratón 
staly Eva Šefcová v kategorii veteránek 
s  dcerou Kateřinou v  kadetkách a  ve-
terán Jan Horák bral na  ME 2. místo 
v maratónu a celkově získal titul vítěze 
Evropského poháru.  (red)

Mistrovství Evropy v koloběhu

Názorná ukázka, že koloběh není o řevnivosti, ale o pohodě a přátelství i na nej-
vyšší světové úrovni. Foto veteránek po � nále sprintu. Mistryně Evropy Eva Še-
fcová druhá zleva.

Velký úspěch na republikovém 
� nále   OVOV v Praze
 Ve  čtvrtek 10. září  odjela čtyři 
děvčata ze ZŠ Komenského Náchod 
na  republikové � nále Odznaku Vše-
strannosti Olympijských vítězů ( 
OVOV ). To se konalo pod záštitou 
Českého olympijského výboru v  čele 
s  Robertem Změlíkem a  Romanem 
Ševele. Dále pak nad touto soutě-
ží převzalo patronát ministerstvo 
školství a  kultury, ministerstvo zdra-
votnictví a  policie České republiky. 
Soutěžilo se na krásném atletico- fot-
balovém stadionu v  Praze na  Julisce. 
Jelikož se na  tuto soutěž probojovalo 
přes okresní a  krajská kola celkem 
1 500 chlapců a děvčat muselo se sou-
těžit ještě i na stadionu Kotlářka, který 
je vedle stadionu Juliska. 
 Za  náchodskou ZŠ Komenského 
odjely s pedagogickým dozorem žáky-
ně této ZŠ, gymnastky ze Sokola Ná-
chod Lucie Řehůřková, Pavlína Vejr-
ková  a sestry Jana a Anna Hurdálkovi. 
Soutěžilo se v deseti disciplínách, čty-
řech atletických, třech silových a třech 
disciplínách obratnosti. Republikové-
ho � nále se účastní jako patroni závo-

du spousta olympioniků současných 
i dříve narozených. Atmosféra na sou-
těži je opravdu velkolepá. 
 Ve pátek děvčata a chlapci soutěžili 
v pěti prvních disciplínách a v sobo-
tu pak bylo na programu dalších pět. 
Soutěž byla provázena různými  do-
provodnými programy a autogramiá-
dou olympioniků. 
 Děvčata si v soutěžích vedla velice 
dobře. Hned v pátek vybojovala Jana 
Hurdálková 1. místo s soutěži ve shy-
bech na  šikmé ploše. Druhý den, 
v  sobotu, pak děvčata svůj úspěšný 
start v  tomto � nále završila dalším 
triumfem. Jana Hurdálková ke  zlatu 
za shyby přidala bronz v celkové sou-
těži, její sestra Anna získala stříbrnou 
medaili v  celkové soutěži a  stříbro 
za kliky a Pavlína Vejrková získala zla-
to v soutěži lehů-sedů, stříbrnou me-
daili v celkové soutěži a bronz potom 
v  soutěži kliků. Benjamínek soutěže, 
Lucka Řehůřková obsadila v tak velké 
konkurenci dvacátou druhou příčku.  
Děvčatům ze srdce blahopřejeme.
 Dop.

Foto zleva: Anna Hurdálková, Lucka Řehůřková, Olympionička z OH 1988 
v Soulu, sportovní gymnastka Jana Kapounková-Vejrková, rodačka z okresu 
Náchod - Velkého Poříčí, Jana Hurdálková a Pavlína Vejrková. 

 Knihovnu každého kulturymi-
lovného Jaroměřana (a  nejen jeho) 
by měla zdobit obrazová brožura 
„JAROMĚŘ CHRÁM SV. MIKU-
LÁŠE“..K svatováclavskému posví-
cení 2015 ji vydává Římskokatolická 
farnost Jaroměř 1 a  Město Jaroměř.  
Autorem snímků je Jindřich Polák, 
profesionální fotograf a  publicis-
ta. Autorem textu Historie chrámu 
a popisek pod fotogra� emi je erudo-

vaný památkář Broumovska a a Jaro-
měřska Ing. arch. Jan Slavík. Krásný 
Prolog do  publikace vložil jaroměř-
ský děkan P.  � Mgr.Lic. Jerzy St. 
Zięba MSF.   Brožura je ke  koupi 
v  kostele sv. Mikuláše, v  informač-
ním centru města  a v knihkupectví 
na náměstí (Na Podloubí čp. 56).  
 PhDr. Jiří UHLÍŘ,
 emeritní středoškolský profesor,
  historik a publicista

Brožura o chrámu 
sv. Mikuláše v Jaroměři Pouštění draků je oblíbenou 

podzimní kratochvílí. Jedna taková 
Drakiáda se chystá i v Teplicích nad 
Metují na  4. října. K  vidění bude 
jistě řada těchto zařízení těžších 
vzduchu. Připomeňme jen pro cel-
kovou   osvětu, že draci nebyly vždy 
jen předmětem zábavy, ale v historii 
byla mnohokráte i  snaha využívat 
je například ve  vojenství. Zejména 
v  období před I. světovou válkou 
byly konstruováni i pozorovací dra-
ci, kteří měly nést i lidskou posádku.  

Drakiáda

OBECNÍ HOSTINEC 
v Šonově u Nového Města nad Metují

Vaříme obědy po celý týden, včetně víkendů
Otevřeno vždy od 11 hodin

Uspořádáme Vám svatbu, večírek, oslavu apod.
Kapacita cca 60 míst

Všechny srdečně zveme.
Tel.:777 113 443

99.

(pi)
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Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
přijmou pro provoz Běloves

pracovníka na pozice:

 - expedient pekařského zboží
-  skladník do skladu surovin

-  pracovník obsluhy výrobních linek
-  pracovník na nepravidelnou výpomoc 

(vhodné pro SD, studenty a ženy na MD)

e-mail: rp@pekarnynachod.cz           tel.: 777 765 918

KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD
TEL.: 724 173 560

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Rico II Vegas

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarma záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Střední průmyslová škola elektrotechniky
a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Pro školní rok 2016/2017 nabízme uchazečům  čtyřleté denní studium
 zakončené maturitní zkouškou v následujících oborech :

• Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika
• Elektronické a počítačové systémy

• Aplikace počítačů a správa sítí
• Aplikační soft ware a multimédia

Všechny srdečně zveme v sobotu 26. 9. 2015
na OSLAVY 70 LET ŠKOLY

Dny otevřených dveří:  sobota 26. 9. 2015 (9-17) – oslavy 70 let školy
 pátek 27. 11. 2015 (9-17), sobota 28. 11. 2015 (8-12)
 pátek 15. 1. 2016 (9-17)

Škola umožňuje individuální návštěvu a prohlídku po předchozí domluvě.

Podrobnosti na www.spselitdobruska.cz

Nela Čtvtečková v době, 
kdy vážila 78,7 kg.

Foto: Nela Čtvtečková

Nela
zhubla téměř

18kg

Nela
Čtvrtečková
Bydliště: Náchod
Zaměstnání: studentka

Věk:                18 let
Výška:                                            169 cm
Původní hmotnost:               78,7 kg
Současná hmotnost:  61,1 kg

Snížení o: 

17,6 kg
Délka hubnutí:  7 měsíců
Původní velikost oblečení: XL
Současná velikost oblečení: M

Zmenšení o:

2 konfekční velikosti oblečení 
Úbytek přes břicho a boky: 19 cm

S úpravou stravy jsem získala více energie a zmírnily  
se mi projevy atopického ekzému

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, tel. 491 427 445, 
nachod@naturhouse-cz.cz , www.naturhouse-cz.cz 

RESTAURACE A HOTEL SLAVIE 
v Náchodě

Zajímavé akce na září a říjen 
od 21. září ITALSKÝ TÝDEN

 (skvělé recepty + originální suroviny = pochutnáte si!)

od 1. října MĚSÍC PLZEŇSKÉHO PIVA
(přijďte na tankovou plzeň i nefiltrovanou plzeň – exkluzivně u nás! Poznejte 

na vlastní chuť, proč máme originální certifikát od Plzeňského pivovaru)

4. října NA STOJÁKA (oblíbená stand – up comedy)

6. října ŽIVÁ HUDBA

Těšíme se na Vaši návštěvu!  www.hotel-mgslavie.cz

PŘEDSTAVENSTVO
SPOLEČNOSTI 

vypisuje poptávkové řízení  na pronájem 
a provozování hotelu U Beránka, Náchod

Podrobnější informace k dispozici na:
www.vhodne-uverejneni.cz 

/profi l/00272868 
a

www.beraneknachod.cz 
Termín pro podání nabídek stanoven do:  

5. 10. 2015 13:00 hod

 Oceněné fi lmy, které byly uve-
deny na letošním ročníku Meziná-
rodního horolezeckého fi lmového 
festivalu v Teplicích nad Metují si 
můžete vychutnat na samostatném 
promítání. Uskuteční se 1. října od 
18 hodin v kině v Teplicích nad 
Metují. 

Festivalové � lmy
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 Dìlník výroby   
 tøecích materiálù 
• nástup ihned
•   dlouhodobá práce na HPP
•   zajímavé finanční 
     ohodnocení
•   příplatky dle ZP
•   práce v Kostelci nad Orlicí

www.manpower.cz

Náplò práce:
l  výroba brzd, brzdového obložení a další jiné 
       související práce

Požadavky:
l  SOU/SŠ vzdělání (technický směr výhodou)
•     manuální zručnost
•     dobrý zdravotní stav
•     ochota pracovat na směny
•     práce je vhodná i pro ženy

KONTAKT
Manpower Hradec Králové
Střelecká 574
T: +420 495 513 091
M: +420 734 793 492
E: klara.brizova@manpower.cz

značková

OKNA + DVEŘE 
z německých profi lů za super cenu

- nejprodávanější okna na trhu
- profi l třídy A
- okna bez kompromisu

Zaměření u zákazníka zdarma. 
Volejte, pište: tel.: 774 733 040 

  nachod@dajkon.cz, www.dajkon.cz

- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná německá bílá
- okna bez kompromisu

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Říkov 
u České Skalice
Okres: Náchod
Rodinný dům v re-
konstr., 2 garáže, 
stodola a chlévy 
v uzavřeném dvoře. 
V domě byt 3+1 
s novým betonem, 

nové rozvody vody v plastu, el.a plast.okna. Půda vhodná 
k vest. Voda a odpady veř., kotel na tuhá paliva – nutno 
dodělat. Zahrada 509 m2, celk. vým. poz. 1716m2. Dobrý 
příjezd. Vhodné i k bydlení a podnikání. Nutné vidět!!
Zn: 15D349 Cena:  1.495.000,-Kč

Obec:   Otovice 
u Broumova
Okres: Náchod
Větší RD v krásné přírodě 
s op.zahrad. o vým. 5.007 
m2, garáž s dílnou, ko-
tec, kolny, zděný chlév. 
V přízemí – chodba, 1+2, 
koupelna a WC. V patře 

– 1+1 a 2 uložné prostory, WC a suchá půda. Velký 
sklep. Voda veř. + studna, septik, ÚT na pevná pal. Vše 
udržované ve výborném stavu. Dobrá obč. vybavenost, cca 
3 km do Broumova.
Zn.: 14D319 CENA:  1.510.000,-Kč

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

chata. 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  
na pevná paliva. Vhodné k rekreaci, zahradničení apod.
Zn.: 13H216 Cena: 268.000,-Kč

Obec:  Červený 
Kostelec.
Okres: Náchod
Velký, rohový dům 
u místní komuni-
kace s opl. pozem-
kem o celk. výměře 
378 m2, přístřešek 
k parkování a dílna. 

V přízemí je prostorný obchod, kancelář, sklad a WC. 
V patře  velké 2 byt. jednotky 2+1 s koupelnou a WC 
a balkon. Velká půda. ÚT plyn + el.přímotopy. Sítě 
z veř. řádu. Dobrá střecha, plast.okna, vše udržované.
Zn.: 15D348 Cena:  2.205.000,-Kč

Obec:  Červený 
Kostelec
Okres: Náchod
Větší RD s nebyt. prosto-
ry, zahradou, garáží a díl-
nou o celk. vým.1080 m2. 
Dispozice 1NP. Prodejna 
s výlohou, chodba, byt 

1+1, kotelna, komora, koupelna s WC, prádelna a 2 tech. 
místnosti. V 2.NP byt 8+1, WC, koupelna, pavlač. V 3. 
NP vstup na pěknou půdu. ÚT – plyn + tuhá paliva. Voda 
a odpady veř. řád. Na poz.- chladírny, zděné a dřevěné 
kolny. Potřeba oprav a úprav. Nutné vidět !! 
Zn.: 14D327 CENA:  1.548.000,-Kč

Obec: Trutnov 
Poříčí
Okres: Trutnov
Zděná, krajová garáž, 
s vlastním pozemkem 
o velikosti 21m2 
v lokalitě Trutnov 
– Poříčí. Vrata jsou 
plechová vyklápěcí, 

podlaha je betonová, na střeše je plech, garáž nemá ele-
ktriku. Dobrý příjezd, příznivá cena – k jednání! Bližší 
informace v RK! 

Zn.: 15P342 Cena: 95.000,-Kč

Obec: Vysokov
Okres: Náchod
Stavební, rovinatý 
pozemek o celkové 
výměře 2 286 m2 
v okrajové lokalitě 
obce, s dobrým 
příjezdem. Plyn, voda 
z veř. řádu a elektrika 

cca 70 m. Vhodné k rekreaci i k výstavbě rodinného 
domu. Příjemná cena.

Zn.: 12Z176 Cena: 310,-Kč  /m2

Obec:  Bohdašín 
u Červeného 
Kostelce 
Okres: Náchod
Mírně svažitý staveb-
ní pozemek o celk. 
výměře 2520m2, 
v klidné lokalitě,  
zavedená voda z veř. 

řádu, elektřina 230/400V, s velmi dobrým příjezdem 
po asfaltové cestě. Příjemné místo pro rekreaci nebo 
bydlení, 9km Hronov, 12km Náchod a cca 1 km Červený 
Kostelec. Zajímavá cena !!!!! 
Zn.: 13Z204 Cena:  330,-Kč./m2

Obec:  Říkov 
u České Saklice
Okres: Náchod
Oplocený, rovinatý 
pozemek o celk. 
výměře 2 443 m2 
s dobrým příjezdem, 
vhodný k zastavění. 
Voda z veř. řádu 

a elektrika na hranici pozemku. Součástí poz, je zděná 
stavba – garáž  21 m2. Dobrý občanská vybavenost. 
Česká Skalice cca 3 km, Náchod cca 7 km.

Zn.: 15Z350 Cena: 320,-Kč/m2

Obec: Police nad 
Metují
Okres : Náchod
Starší, řadový RD 
s malou zahrádkou 
o celk. vým. 226 m2. 
V domě je chodba, 
kuchyň a 3 pokoje, 
koupelna s WC, 

dřevník a půda k vestavbě. Voda veř., odpady žumpa- 
trativod, 230/400V – noční proud, topení ÚT plyn + ko-
tel na pevná paliva. Nutné opravy a investice.  Příjemná 
lokalita, občanská vybavenost v dosahu.
Zn.: 13D268 Cena:  295.000,-Kč

Obec:  Nové Město 
nad Metují
Okres: Náchod
Udržovaná chata na opl.  
zahradě  o vým. 1 202 
m2 m2, na jižní straně, 
část. svažitý terén. 
Dispozice – zděný 
suterén se 2 sklípky, 

v 1.podl. pokoj s kuchyňkou, v podkroví prostor na spaní. 
El. 230/400V, voda sezonní /podružná měřidla/, příjezd 
po veř. komunikaci. Na poz. pergola,udírna, kolna a suché 
WC. Pěkné, slunné místo, vhodné k rekreaci a zahradničení.
Zn.: 15H373 Cena: 349.000,-Kč

Obec: Úpice - Podrač
Okres:  Trutnov
Pěkná, zděná cha-
ta  na slunném poz. 
o vým. 2304 m2 z toho 
cca 200 m2 lesní po-
rost. Disp.- veranda, 
2 místnosti, voda 
z veř. řádu- sezonní / 

i na poz./, WC,  krb - nová litinová vložka. V suterénu 
dílna a dřevník, el.230/400,  septik. Na poz. nová kolna, 
bazén se solár. ohřevem a písk. filtr., letní sezení, fólio-
vník. V ceně veškeré vybavení. Klidná, atraktivní lokalita.
Zn.: 12H177 CENA: 292.000.-Kč

Obec: Machov – 
Nízká Srbská
Okres: Náchod
Zděný, přízemní ob-
jekt s užit.plochou 648 
m2. Dispozice – velká 
hala, 3 menší haly, 
garáž, 2x umývárny, 
3x WC, 3 kanceláře - 

dlažba, kuchyňka a sklad. rampa. Součástí objektu 2 menší 
místnosti a malý sklep. Sítě z veř. řádů, 230/400V, ÚT 
plyn. Výborný stav – nová střecha, plast. a sklobeton. okna, 
možnost využití podkroví. Vhodné k všestrannému využití.
Zn.: 12P188 Cena: 2.810.000,-Kč

Obec: Zdoňov – 
Teplice n.Met
Okres: Náchod
Pěkné, rovinaté 
pozemky o celkové 
výměře 2 271 m2 
s dobrým příjezdem 
po obecní komunikaci, 
v atraktivní, přírodní 

lokalitě. Pozemky jsou dle ÚP vhodné k zástavbě domu 
i k rekreaci. Elektrika v dosahu, voda z vodního zdroje – 
potůček na hranici poz. Možno dokoupit navazující poz. 
4 656 m2. Adršpašské skály cca 8 km. Krásná příroda.
Zn.: 15Z366  Cena: 139,-Kč/m2

Obec: Náchod           
Okres:Náchod
Prodej většího 71,50 
m2, druž. bytu 1+3,  
v 12.NP zatepleného, 
panel. domu 
s velkým, novým 
balkonem a výhledem 
na zámek. V domě 

jsou 2 nové výtahy, kolárna a sklípek. Byt je udržovaný, 
zděné jádro, koupelna, WC, komora, plast.okna,kuchyň 
s linkou a nový, kombinovaný sporák. Sítě veř., ÚT 
dálkové. Příjemné bydlení, ihned k nastěhování.
Zn.: 15B372   Cena: 737.000,-Kč

Obec: Červený 
Kostelec - Vyšehrad
Okres: Náchod
Byt 1+2 v přízemí 
rodin. domu o vým. 
71 m2 s opl. zahrád-
kou a menší kolnou. 
V bytě je veranda, 
WC, chodba, koupel-

na, kuchyň a 2 pokoje, komora a vstup na půdu. Byt 
je udržovaný, plast. okna, sítě veř., ÚT plyn, el. bojler. 
Dobrý příjezd, klidná lokalita.

Zn.: 15D355 Cena: 988.000,-Kč.

Obec: Všeliby
Okres: Náchod
Větší, druž.byt 1+3 
o celk.pl. 88 m2 v 1.
NP cihl. domu se zah-
rádkou, v okrajové, 
příjemné části obce. 
Sítě veř., 230/400V, 
ÚT na pevná /kotelna 

v domě/. K bytu náleží komora na chodbě a sklep. 
Budova je ve výborném stavu. Byt je standardní, bez 
úprav. Nutno vidět – krásné místo. Zajímavá cena – 
výhodná investice !! 
Zn.: 13B225 Cena:  475.000,- Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Větší druž. byt 
3+1 v prvním patře 
panel. domu - za-
teplený s výtahem, 
o celk. podl.ploše 
72m2 v původním 
stavu – plast.okna. 

Dispozice: 3 pokoje, kuchyň, chodba, koupelna, WC 
a komora. ÚT – dálkové, sporák na plyn.  Možnost 
parkování u domu. Občanská vybavenost v dosahu. 
Potřeba úprav. Ihned volné.
Zn.: 15B364 Cena: 733.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
nestandardní, větší, 
podsklepený dům 
v atraktivní lokalitě 
se zahradou a al-
tánem  o celk. vým 
1 319 m2. V 1.NP 
čekárna, 5 místností 

– ordinace, soc. záz. a stylové,dřevěné schodiště do 2. 
NP - masáže, 2x poradna, 2 půdní místnosti. Sítě veř., 
ÚT plyn – nový kotel. Všechny prostory jsou t.č. 
pronajaty. Dobrý stav. Vhodné k všestrannému využití.  
Zn.: 15D367 Cena: 3.495.000,-Kč

POZOR !! 
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

 Hned na  tři výstavy se můžete vy-
pravit do  Galerie výtvarného umě-
ní v  Náchodě. Do  8. listopadu je zde 
umístěna výstava plastik, kreseb a  
fotogra� í Jaroslava Horejce s  názvem 
„Ve  znamení Merkura“. Rovněž do  8. 
listopadu  lze zhlédnout výběr z  ma-
lířského díla Jaromíra Uždila (1915 
– 2006). A do třetice do stejného data 
vás GVU v  Náchodě zve na  tvorbu 
Eduarda Tomka (1912 – 2001) prezen-
tovanou pod názvem „Hudba, kterou 
jsme viděl“. Více informací o  výsta-
vách na www.gvun.cz

„Třikrát v galerii“

Podnikání nemá hranice.
Inzerujte v Polsku. Tel. 602 103 775

PODZIMNÍ AKCE

IKO ŠINDELE již od 150kč/m² vč. DPH

Platnost akce do 31. 10. 2015
PODZIMNÍ AKCE

IKO ŠINDELE již od 150kč/m² vč. DPH

Platnost akce do 31. 10. 2015

30%
Slevy až

VYPOUŠTÍME 
PODZIMNÍ SLEVY

Pla   od 7. 9. do 31. 10. 2015
Více na www.diton.cz  •  ceperka@diton.cz  • tel.: 466 981 382
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* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamovací 
agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Hledám hodnou, slušnou, sympa-
tickou ženu - dívku mezi 25-35 lety 
na  vážný vztah. Já svobodný (34), 
sport. postavy 176/85. Náchod a blíz-
ké okolí. Tel. 725 769 792
* Hledám kamaráda /kamarádku 
v NMnM a okolí na občasné trávení 
volného času, cestování. Je mi 20let. 
Záliby sport a  příroda atd. email: 
sport.eva@seznam.cz

* Nabídněte prosím k  prodeji byt 
v OV v N. Městě n/Metují nebo v Č. 
Kostelci. Děkuji, tel. 602 204 002.
* Pronajmu byt 2+1 54m2 OV v Ná-
chodě-Staré město za  Albertem. 
Byt je po  celkové rekonstrukci.Nová 
okna,velký balkon,kolárna, skle-
p,výtah.Od rána sluníčko.Nájem 
5500,-Kč + energie.Kauce nutná. Tel 
608 380 686.
* PRONAJMU BYT 1+1, UL. BĚ-
LOVESKÁ, NÁCHOD. CENA 3TI-
SÍCE + ENERGIE, KAUCE. VOLNÉ 
IHNED. TEL.: 602 747 024
* Prodám zděný byt 2+kk v  osob-
ním vlastnictví se zahradou a garáží 
v Hronově. K bytu náleží velká roho-
vá terasa. Tel. 774 311 404 , RK nevo-
lat. Cena: 990 000,- Kč
* PRONAJMU NOVÝ BYT 1+KK 
V ČERVENÉM KOSTELCI NA VĚTR-
NÍKU. Byt je v přízemí, parkování před 
domem, nájem 3.700+inkaso(1.200,-
-),kauce nutná. Tel. 602 133 173 Email.
renestarkov@seznam.cz
* Prodáme v  Náchodě pěkný byt 
3 +1. Byt se nachází v  5. poschodí 
v  zatepleném panelovém domě ne-
daleko centra. Byt má lodžii, jsou 
vyměněna okna za plastové, v domě 
je nový výtah. K bytu náleží sklepní 
kóje. Pěkný výhled na  zámek. Tel.: 
608 245 634
* Pron.byt 2+kk v 1.NP 37m2 v Ná-
chodě, Šafránice. Náj. 3.770,-+2.530 
zál.voda, topení a  el. +kauce., volný 
od 1.11.2015. Tel. 608 90 30 50
* Pron. zrek. nadst. mezonet. byt 3+1 
ve  3. NP 103m2, 2x koupelna,WC,-
šatna(popř.pokoj)+ balkon +sklep 
v  Náchodě, Šafránice. Náj. 7.000,-+ 
2500 zál.voda a topení + el+kauce. Tel. 
608 903 050
* P R O  N A  J M U  1+kk cca 30m2 
v Náchodě na Běloveské ul., komplet 
po  modernizaci, pěkné, velká lodžie, 
vhodné pro 1 - 2 osoby, nájem+služ-
by+energie (bez el.) 6.000 Kč, kauce 
7.000 Kč. Tel. 773 974 100

* Prodám zachovalý zděný byt 
2+1, 70 m2, v  nejžádanější loka-
litě v  Novém Městě nad Metují, 
po  částečné rekonstrukci - nová 
okna, izolace a  stoupačky. Cena 
1.390.000 Kč. Tel. 602 462 397

* Pronajmu garsonku v  Hronově. 
TEL.: 608 66 77 30
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Koupím byt 1+1 v  centru Nácho-
da či Bělovsi, nutný výtah a balkon. 
RK nevolat! Tel. 777 224 127, e - mail: 
misha.trnka@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+kk v  Hro-
nově, cena 3600,-Kč + energie. 
TEL.:774 692 890

* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fitcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do zařízení a vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám interiérové dveře 90, lesklý 
mahagon a elektrokotel Dakon. Tel. 
602 103 775
* Prodám starší kuchyň - 4 horní a 4 
dolní skříňky. tel. 606 754 725
* Daruji skleník na  orchideje délka 
85 cm, výška 72 cm a hloubka 37 cm 
a akvárium d 74 cm, v 50 cm, h 34 cm 
+ příslušenství. Akvárium d 50, v 28 h 
25 cm. Tel. 603 564 139
* Prodám kůzlata - koza + kozel. Na-
rozeni 24.8. - k  odběru konec září. 
TEL.: 775 158 538
* Prodám sazenice thují SMARAGD 
v  květináči, výška 50 - 60 cm, ks 
50 - 60 Kč. K  výsadbě kdykoli. Tel. 
604 452 789
* Prodám palivové dřevo suché 
i mokré. Tel. 777 690 390
* Prodám levně pianino, event. od-
vezu, naladím. Tel. 775 328 366
* Prodám selata do výkrmu 70,-
Kč/kg Provodov Šonov. TEL.: 
776 191 392

* Vykupuji větve stříbrného smrku. 
Tel. 776 146 173

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 
V  případě zájmu vyklidím Vaši 
nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 
777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 1970. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj.aj., starožitný a chromova-
ný nábytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, rádia, 
voj.věci, obrazy, porcelán, automo-
to díly, atd.. Než něco vyhodíte, vo-
lejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, známky, plakáty, aj.
papírový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930

* Nabízím doučování matematiky 
ZŠ, SŠ - přijímací zkoušky, maturita 
aj. Zel. 721 519 713
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i  muže (vhodné i  pro senio-
ry) 15 - 20 tis. Kč měsíčně. TEL.: 
777 803 359

* Pronajmu velký slunný byt 2+1 bez 
balkonu, u nádraží v Náchodě, zděný, 
dům zateplen, nový výtah, koupelna 
a eurookna. Nájem 5000,-Kč + energie + 
kauce. Příjemné bydlení. Tel. 602 101 207
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodám byt 1+kk, 35 m2, v  OV, 
v centru Náchoda. Cena 680 000,-Kč. 
Tel. 777 245 475
* Prodám byt 3+1 v osob. vlastnictví 
na klidném místě v Polici n. Met. Tel. 
777 689 035

* Prodám zahradu 1000 m2 s chatkou 
v Horním Dřevíči, oblast CHKO, lze 
využít i jako stavební pozemek. Klid-
né a  slunné místo.Cena dohodou. 
TEL.: 606 139 730
* Sháním RD nebo chalupu na  Ná-
chodsku v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší 
opravy nevadí. Tel:. 608 245 634
* Pronajmu zděnou garáž 34 m2 

na Lipí u Náchoda. Náj. 1000,- Kč 
+ kauce. Volné od  1.11.2015, tel.: 
608 903 050
* Prodám stavební pozemek v  Dol-
ní Radechové 2500 m2 za 1 mil. Kč. 
TEL.:608 66 77 30

* Prodám pozemek na  k.ú. Provo-
dov cca 7500 m2 za 3.mil. Kč. TEL.: 
606 951 546
* Dlouhodobě pronajmu v RD ve Vel-
kém Poříčí byt 100 m2, k  dispozici 
krásná zahrada s  posezením, krásné, 
klidné prostředí. Samostatný vchod. 
Povinná kauce. TEL.: 777 803 359
* Prodám chalupu vhodnou popři-
padě i  k  trvalému bydleni v  Orlic-
kých horách. Cena dohodou. info. 
602 436 986
* Prodám RD se stodolou v  České 
Čermné, pozemek cca 10 arů,cena 
430 000,-Kč. RK nevolat! Tel.777 130 410

* Pronajmu nebytové prostory v bu-
dově bývalého PVT (Palachova ul.). 
v Náchodě. Možno kanceláře, provo-
zovny, ordinace.Tel. 777 130 410

* OBCHODNÍ PROSTORY a BYT. 
Pronajmu v  centru Náchoda ob-
chodní prostory cca 100 m2 a  byt 
2+kk cca 60 m2, část.zařízený. TEL.: 
774 579 247

* P R O N A J M U přízemní nebyto-
vý prostor v centru Náchoda blízko 
pěší zóny plocha cca 100m2, velké 
výlohy, vstup přímo z  ulice vhodné 
pro prodejnu, služby, kanceláře apod. 
Tel.: 773 974 100
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. 
jakékoliv využití navr. cena 1.5 mil.
Kč. TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V  TRUTNOVĚ, KRAKO-
NOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 
123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, 
ORDINACI, BOWLING, KAVÁR-
NU, FITNESS, ATELIÉR,KANCE-
LÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN. DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory 
k  podnikání, cca 50 m2 v  přízemí, 
Husova ul. Tel. 608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 
28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

* Provádím pravidelný i  jednorá-
zový úklid domácností a  domků 
i  po  malování a  rekonstrukci, žeh-
lení prádla, praní koberců a  čištění 
sedacích souprav, čištění interiérů aut. 
TEL.: 737 564 496

* Prodám Renault Scenic 1.6 ben-
zin, r.v.2005, najeto 109000, výborný 
stav, cena k jednání 89 tis. Kč. Tel.605 
547 719
* Koupím staré či nepotřebné mo-
tocykly, díly, příslušenství. Tel.723 
837 437
* ŠKODA FELICIA KOMBI 1,6-z r. 
1996, STK 2016, tach. 146 000 km, stř.
nosič,alu kola,ekol.daň uhr.2012, cena 
22 000 Kč, tel.737 445 073 

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Hledám účetní
 do dopravní � rmy. 

Praxe nutná! Plat  dohodou. 
Tel: 602 158 418

NEBYTOVÉ PROSTORY

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
FAST STŘECHY S.R.O. PŘIJME NA HPP I VPP

informace na tel. 737 631 011, 
734 400 030  fast@fast-strechy.cz

• POKRÝVAČE 
• KLEMPÍŘE 
• TESAŘE 

• IZOLATÉRY 
• A PŘÍBUZNÁ 
   ŘEMESLA

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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.

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 
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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
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod-Branka-Velmi pěkný nadst.byt 3+1 (78 m2) po rekonstr...1.495.000,-Kč,Trutnov-centrum-Byt 2+1 OV (62 m2) s balkonem, plast. okna, . 950.000,- Kč
N.Město n/M-Velký RD v krásné lokalitě Františku, garáže pro 3 auta,poz.652 m2..3.290.000,-Kč,N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží .......1.195.000,-Kč
N. Město n/M-Spy-Pronájem nebyt. prostor (až 219 m2)..od 3.000,-Kč/měs., Náchod-Zděný byt 3+kk z r.1999 OV (66 m2), částečná rekonstr 1.290.000,-Kč
N.Město n/M-Zděná chata se zahradou.( 648 m2), k rekreaci i pěstování..k jednání,N.Město n/M-Rod.penzion,6 pokojů s přísl. a krás. zahradou .. 3,68 mil.Kč
N.Město n/M-Výrobní a sklad. objekt,zast. 624 m2, poz.1.817 m2..2,9 mil.Kč, Božanov u Broumova-Zděná chalupa k rekreaci i trvl. bydlení, ..... 990.000,-Kč
Hronov-rekr. chata po částečné rekonstr. s pozemkem 546 m2,..359.000,-Kč,Hronov-Velký Dřevíč-zatepl. chata s venk. krbem s poz. 880 m2, .... 570.000,-Kč
Č.Skalice-Starší RD 4+1,možná vestavba,zahrada (624 m2)..990.000,-Kč, Č. Skalice-Pěkný, zděný byt 3+1 (68m2) v OV, dva balkony, ........ 950.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,poz. až 1000 m2..od 1,2 mil.Kč,Slavoňov u N.Města n/M-Chalupa po část.rekonstr.,poz. 451 m2 ........... 798.000,-Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..1,950.000,-Kč, Č.Čermná u Náchoda-2 byty v podíl. spoluvl.,2 garáže,pův.stav .. 700.000,-Kč
Starostín u Meziměstí-Novější RD,2.NP byt 2+1,1.NP dříve prodejna..890.000,-Kč, Sviništ́any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2 .. 700.000,-Kč
Náchod-Klínek, Náchod-centrum, Č.Kostelec-centrum, Provodov, Miskolezy, Slavoňov, Jestřebí..pěkné, slunné pozemky k výstavbě RD ............. od 290,-Kč/m2

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.

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vašeho pejska ostříháme 
u Vás doma
Tel. 737 570 378

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

PŘIJMU

ZKUŠENOU
ŠVADLENU

pro módní salón v Náchodě.
ŽL podmínkou.

TEL.: 736 768 114

Hledáme SERVÍRKU 
do Pizzerie Grandioso

Husovo nám. 1206, 
Nové Město nad Metují

Nástup ihned.
Tel. 602 628 911

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra
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• 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

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

Tel: 776 227 724, 7 let zkušeností! 
Zainvestujte

 a prodlužte svému vozu životnost...

Provádíme ochranné nástřiky 
podvozků a dutin vozidel

 antikorozními vosky, nebo i jinými 
materiály dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

 Kontrolní technik STK, mechanik měření emisí

chemické výrobní družstvo

hledá pracovníka na pozici:

Stanice technické
 kontroly a měření emisí

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 
zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz 
Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

Pracovní náplň: provádění technických prohlídek, kontrola vozidel na dia-
gnostických přístrojích dle platné metodiky, měření emisí vozidel

Požadujeme: vzdělání ÚSO / SO technického směru, profesní osvědčení kon-
trolního technika, osvědčení mechanika měření emisí vítáno, odbornou praxi 
v autoopravárenství, řidičský průkaz skupiny A,B, odpovědnost, spolehlivost, 
bezúhonnost

Nabízíme: práci  ve  společnosti s  dlouholetou tradicí, plat odpovídající 
výsledkům, další firemní výhody

Nástup: leden 2016

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 9. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

POZVÁNKA
Vážení, na všeobecnou
žádost se bude konat

II. setkání atletů 
Sokola Lázně Běloves 

a jejich příznivců

dne 15.října 2015 od  15:00 
hodin v  prostorách Hotelu 
Elko, Českých bratří 498, 
Náchod

Všechny srdečně zve
Kája Lorenc a Jarda Vrabec

P.S. Budeme rádi, když předá-
te tuto informaci dalším
atletům.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222

Borsovo 
energetické
okénko 102.

Vážení a milí čtenáři,
pokud máte dodavatele elektřiny 
a  plynu, který na  Vás použil je-
den z  následujících „triků“, stojí 
za  zvážení,  zda u  takového do-
davatele zůstat, protože s  největší 
pravděpodobností jste si moc ne-
pomohli…
1. „PODOMNÍ PRODEJ“ – za po-
sledních 5 let ze zkušenosti vím, že 
metoda podomního prodeje mimo 
to , že jste se smluvně uvázali  
k  dodávkám plynu a  elektřiny na  
2 – více let s  automatickým pro-
dloužením na  stejné období, Vám 
ve  většině případů žádnou výraz-
nou úsporu nepřinesla. Mnohdy 
se stává, že postupem doby spad-
nete až k nejhorším, rozuměj nej-
dražším, cenám v  ČR… Takovéto 
smlouvy doporučuji  k nejbližšímu 
možnému termínu odborně ukon-
čit…
2. „Uzavírání smluv či dodatků 
po telefonu“ – většina z Vás , kte-
ří takovýmto způsobem uzavřeli 
smlouvu či dodatek ke  smlouvě 
,dodnes neví, co jste vlastně uza-
vřeli, na jak dlouho, od kdy do kdy 
a  za  jakou cenu – tady bych vů-
bec neváhal a  nechal si odborně 
posoudit stav takového závazku 
a  bez váhání bych k  nejbližšímu 
možnému termínu takový vztah 
ukončil….
3. „Snížení ceny za  dodávku ply-
nu či elektrické energie současně 
se zvýšením stálé měsíční platby“ 
– to je novější a  sofistikovaněj-
ší „trik“ mnoha dodavatelů, kdy 
se nachytáte na  nižší cenu zvláště 
u plynu a již Vám není k tomu ře-
čeno „b“, že se zajímavým snížením 
ceny za komoditu také „zajímavě“ 
stoupne stálá měsíční platba, která 
je velmi důležitá zvláště u menších 
spotřeb plynu / do 30 MWh plynu 

/.Pokud Vám dodavatel při podpi-
su smlouvy nebo dodatku toto ne-
sdělil, tak Vám s  největší pravdě-
podobností moc nepomohl a  také 
to něco vypovídá o  jeho vztahu 
k Vám – považuje Vás za „blbce“…
 Pokud se „vidíte“ v  jednom 
z  výše uvedených bodů moc ne-
váhejte, zavolejte, napište či se 
rovnou stavte u nás a poraďte se , 
jak efektivně a skutečně ušetřit ka-
ždoročně velké peníze za elektřinu 
i  plyn a  to při zcela transparent-
ním každoročním servisu v  „ka-
menných pobočkách“, které máte 
blízko Vás…
 Přestože je horké léto, připrav-
te se již nyní na  topnou zimní se-
zónu, zvláště když právě probíhá 
každoroční cenový servis pro naše 
stálé klienty. I  vy se toho můžete 
zúčastnit a věřte tomu, že rozhod-
ně neprohloupíte…. Váš

Mgr. Michal Bors, energetický poradce, 
kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, Tel: 702 173 037, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Monika Hofmanová, Tel: 607 007 927,
monika.hofmanova@armexenergy.cz
Jana Kumprechtová, Tel: 601 354 385, 
jana.kumprechtova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,Horská 634 
/ v budově KB /, 541 01 Trutnov
Kuba Šípků, Tel: 727 805 792, 
e-mail: kuba.sipku@armexenergy.cz
Veronika Šmatová, Tel: 603 487 771, 
veronika.smatova@armexenergy.cz
Dana Nováková, Tel. 730 897 101, 
dana.novakova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou
Ivana Jirotková, tel. 601 342 066, 
ivana.jirotkova@armexenergy.cz 
František Liška, Tel. 702 128 256, 
františek.liška@armexenergy.cz

podlaží velikost bytu užitná plocha balkon/terasa
2.NP 1+kk 35m2 0
2.NP 4+kk 78m2 3m2

3.NP 1+kk 35m2 0
4.NP 3+kk 56m2 4m2

4.NP 2+kk 50m2 14m2

4.NP 4+kk 80m2 8m2

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY                            
V NÍZKOENERGETICKÉM DOMĚ

www.nad-udolim.cz     tel. 603 872 258

Můžete si vybrat z těchto posledních volných bytů:

A cena? Navrhněte si ji.
bližší informace na

Dům se nachání na třídě TGM v těsné blízkosti náměstí v České Skalici nad údolím řeky Úpy, 
na kterou je z většiny bytů krásný výhled.                                                                            
Umístění domu v klidném centru města zajišťuje jeho obyvatelům veškerou občanskou 
vybavenost (obchody, pošta, hromadná doprava, lékař atd.) v dosahu do 100m.                                              
Objekt je samozřejmě bezbariérový a disponuje výtahem vedoucím z patra stání aut přímo do 
jednotlivých pater.                                                                                                                  
Každý byt disponuje vlastním vyzděným sklípkem, parkovacím místem na vlastním parkovišti a 
většina bytů též terasou či balkónem.

Dům je postaven jako NÍZKOENERGETICKÝ v energetické třídě B. Tzn. že například 
oproti bytu v ZATEPLENÉM panelovém domě (energetická třída C) dosahuje úspora na 
nákladech za vytápění cca 30%.                                                                                             
Okna mají trojskla, která zajišťují nejen dokonalou tepelnou ale i zvukovou izolaci.

(pi)
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

 
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

  
 

 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. 

Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském 
příhraničí 

Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu 
czesko-polskim. 

 
Cílové skupiny: 

 Nejširší podnikatelská veřejnost se sídlem v příhraniční oblasti ČR a PR. 
 Organizace, úřady, obce. 
 Veřejnost, občané. 

 
Aktivity projektu:  

 Poskytování informací 
 Spolupráce s hospodářskými komorami a subjekty podporující podnikání 
 Pořádní seminářů 
 Organizování burz firem 
 Organizování burz práce 
 Výjezdy na veletrhy  
 Výjezdy do technologických center 

 
Partneři projektu: 

 OHK Jablonec nad Nisou 
 KHK Královéhradeckého kraje 
 OHK Jeseník 
 KARR Jelenia Góra 
 SIPH Świdnica 
 Izba Gospodarcza „Śląsk“ Opole 

 
Kontakt: 
Krajská hospodářská komora KHK 
Jednatelství Náchod   
Němcové 2020, PO BOX 42,  
CZ-547 01 Náchod 
Tel: +420 491 405 332  
Mobil: +420 725 016 695 
E-mail: nachod@komora-khk.cz cz  
www.komora-khk.cz  
 

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400  
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2015-2016
Zveme Vás na tradiční zimní závody  RC aut v měřítku 1:10 elektro na par-
ketách. Závody se uskuteční v tělocvičně  v Černčicích v těchto termínech:

27. září 2015
11. října 2015

8. listopadu 2015
6. prosince 2015

3. ledna 2016  

31. ledna 2016
21. února 2016
13. března 2016
10. dubna 2016

Velmi rádi mezi námi přivítáme nové závodníky, kterým v začátcích ochot-
ně poradíme a pomůžeme. Více na  www.rccerncice.websnadno.cz

Vstup zdarma!
Bližší informace na tel. 777 781 183 a 602 138 397 nebo na mail hodinky.bauer@email.cz 
foto: Tomáš Andrejs

Posezení na mlejně, Správa NKP Státní zámek Ratibořice ve spolupráci 
s Městským úřadem v České Skalici Vás srdečně zvou na akci:

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ NA MLEJNĚ.
Akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích ve dnech 26.9 – 28.9.2015.

www.GATENACHOD.cz

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
FIREMNÍ AKCE, ŠKOLNÍ SRAZY, VÁNOČNÍ VEČÍRKY

TERMÍNY SE JIŽ PLNÍ!!! NEVÁHEJTE S REZERVACÍ!

Tel. 608 824Tel. 608 824Tel. 608 82 331,331,33  www.elkohotel.cz

Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně.

SOBOTA 26.9.  11 – 16 HODIN
lidová muzika Šmikuranda z České Skalice, ve 13 hodin jako host DFS HADÁŘEK z Červeného Kostelce

NEDĚLE 27.9. OD 13 HODIN kapela TOMMY z Opočna
PONDĚLÍ 28.9. OD 11 HODIN písničkář Standa Halánek

VSTUPNÉ: Zakoupení alespoň jednoho posvíceneckého koláče vod panímámy přede mlejnem. 
Děti zdarma!

PONDĚLÍ 28.9. OD 14 HODIN koncert WABI DANĚK a MILOŠ DVOŘÁČEK
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 70,-KČ, které bude vybíráno od 13 hodin

Stylové občerstvení.
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“


