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1. PATRO VLEVO OD VÝTAHU

ORDINAČNÍ HODINY:

MUDr. Milan Krumphanzl, tel.: 499 859 751, 720 337 399
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ORTOPEDICKÁ 
AMBULANCE

POLIKLINIKA MASARYKŮV DŮM, PALACKÉHO 201, TRUTNOV 1

• provádíme kompletní ortopedické vyšetření• provádíme kompletní ortopedické vyšetření• provádíme kompletní ortopedické vyšetření
• každý sudý čtvrtek dopoledne vyšetření dětských kyčlí• každý sudý čtvrtek dopoledne vyšetření dětských kyčlí• každý sudý čtvrtek dopoledne vyšetření dětských kyčlí

NOVĚ možnost aplikace analgetických infuzí

REKONSTRUKCE	BYTŮREKONSTRUKCE	BYTŮ
a	KOUPELNOVÝCH	JADERa	KOUPELNOVÝCH	JADER
REKONSTRUKCE	BYTŮ

a	KOUPELNOVÝCH	JADER

SÁDROKARTONY

tel.:	725	723	232

MONTÁŽ
A	REKONSTRUKCE

TOPENÍ

s námi od A do Z

www.stavte-koupelny.czwww.stavte-koupelny.czwww.stavte-koupelny.cz

4+14+14+1
ZDARMAZDARMAZDARMA
INZERCEINZERCEINZERCE

Informace:
tel. 608 731 415

inzerce@posel.cz
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Chaty, chalupy a  pozemky
nKOUPÍM pozemek , louku s možností 

stavby domu do 2 let na trase HK-
Jaroměř-Dvůr Králové. Tel. 731 232 728.

nNABÍDNE někdo chatičku nebo menší 
domek Jaroměř a okolí ? Tel. 774 777 073

nIhned KOUPÍM zděnou chatu nebo 
chalupu celoročně obyvatelnou na 
Náchodsku. Volejte na tel. 601 338 835.

Byty a rodinné domy
nPRODÁM pěkný byt 1+1, v OV, celková 

výměra 34,82 m2, k rekonstrukci, ve 
Vrchlabí, lokalita Liščí kopec. RK nevolat. 
Tel. 720 486 258.

nKOUPÍM dům, chalupu nebo chatu v 
dobrém i špatném stavu!  Volejte na tel. 
704 837 040.

nSHÁNÍM dům, pozemek nebo chalupu na 
Jaroměřsku (Smiřice, Chvalkovice, Kuks, 
a okolí, do 14 mil. Kč. Tel.  604 604 645.

nKOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1 v Jaroměři. DB 
nebo OV. Volejte na tel. 774 777 072.

nKOUPÍM dům, usedlost, faru ve špatném 
stavu i k demolici. Východní Čechy. Platím 
hotově. Volejte na tel. 603 830 791.

nManželé KOUPÍ rodinný dům nebo byt 
3+1 v Jaroměři a okolí do 15 km. Volejte 
na tel. 602 618 405.

nHLEDÁM byt 3,4+1 v Jaroměři a okolí, vč. 
Smiřic, Kuksu,.. do 5,6 mil. Kč. Volejte na 
tel. 731 869 888.

nKOUPÍM dům nebo byt na Trutnovsku! 
Volejte na tel. 602 400 062.

nMám velký zájem o KOUPI domu v 
Jaroměři nebo okolních vesnicích. 
Zavolejte mi na t. 775 777 073.

nPro maminku KOUPÍM byt 1+1, 2+kk. 
Financování zajištěné. Tel. 734 261 016.

nHLEDÁM byt 2(1)+1, v Jaroměři, 
Smiřicích a okolí.  Do 4 mil. Kč. Volejte na 
tel. 604 936 600.

nLékař KOUPÍ novostavbu domu nebo 
dům v dobrém stavu. Hradec - Náchod. 
Tel. 777 828 889.

Investiční společnost koupí pozemky
určené k budoucí zástavbě, min. výměra

3.500 m2. Vaši cenu respektujeme.
Solidní jednání. Tel. 602 618 405.

PF

www.miniBAGREM.cz

Tel. 608 833 032

Veškeré výkopové práce minibagrem
a realizace zámkových dlažeb na klíč.

PF

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DO OKEN. T. 734 240 608



J A R O M Ě Ř A O K O L ÍS T R A N A2 sJar mě kýo ř

603 934 787603 934 787603 934 787FFF

TECHNIKA
STÍNÍCÍ

NÁBYTEK 
      NA MÍRU

- vestavěné skříně
- vestavěné šatny

- žaluzie
- rolety
- sítě proti hmyzu

www.nabytek-vojacek.cz    www.nabytek-vojacek.cz    www.nabytek-vojacek.cz    

Luděk Vojáček

VYVÁŽENÍ ŽUMP, SEPTIKŮ A LAPOLŮ

Dispečink: 776 334 336, 608 236 270
E-mail: doprava.weiss@gmail.com

CERTIFIKOVANÉ 
TERMODIAGNOSTICKÉ MĚŘENÍ

STANISLAV HOFMAN
nám. Svornosti 445, Svoboda nad Úpou,
tel.: 602 815 243, e-mail: sat.hofman@atlas.cz
www.sat-hofman.cz

únik tepla z budov, kvalita zateplení, tepelné mosty
odhalení netěsností, poškození vlhkostí a vodou (příčiny plísní)
kontrola elektrických rozvodů a elektrických obvodů
zjištění stavu  rozvodů tepla a vody, umístění podlah. topení
závady na fotovoltaice, mechanice a další

Měření teplotních anomálií na povrchu měřených předmětů

=

Hledají nový domov, hodné páníčky 
a trochu toho psího štěstí!

Hledají nový domov, hodné páníčky 
a trochu toho psího štěstí!

Městský útulek Broumov
tel.: 721 543 498

jannaslovakova@seznam.cz

Tara je 8letá fenečka, která žila v nevhodných 
podmínkách. Je velice bázlivá, potřebuje čas 
na seznámení. Je hodná, milující lidi. Pro 
Taru hledáme domov, kde bude jako 
jedináček, nejlépe domek se zahradou.    

Meggy je asi roční fenečka, pohodářka, 
hledá aktivní rodinku, kde ji budou mít rádi, 
s pejsky je kamarád. Je potřeba několikrát 
přijet  na seznámení. Očkovaná,čipovaná.

Šampion je asi 3letý pejsek, je moc hodný, 
ikdyž trochu divoch, nepolíbený výchovou. 
Hledá aktivní páníčky, kteří mu věnují
dostatek času a něco ho naučí.

Bessy je téměř roční kříženka, ještě trochu 
vyroste, má ráda děti, ostatní psi ji nevadí, na 
vodítku si užívá procházek. Je hravá a prvním 
místě je pro ni důležitý páníček, kterému pak 
lásku vrátí.

Adopce a venčení pouze po tel. domluvě

nPRODÁM bezdrátovou klávesnici zn. HP 
(Hewlett-Packard) typ K2500. Česká 
lokal izace,  černá barva,  rozměry 
440/24/151 mm. Cena 150 Kč. Volejte na 
tel. 603 857 587.

nPRODÁM hokejovou mikinu Český hokej 
original Střídasport, šedomodrá s kapucí, 
velikost XL, nová, nenošená. Foto e-
mailem. Tel. 602 704 194.

nPRODÁM staré dřevěné lyže na dekoraci 
horské chaty, kovový sud 200 litrů. Tel. 
602 704 194.

nPRODÁM dětské in-line brusle zn. 
Bladerunner Phaser, velikost EU 36,5-
40,5. Foto zašlu. Tel. 602 704 194.

nPRODÁM zbývající stavební řezivo - 
hranoly 80x80 mm x 6 m, využitelné na 
přístřešky. Další materiál horší kvality 
přenechám na palivo. Tel. 499 888 290.

nPRODÁM hadici k čerpadlu, sací koš do 
studny, kamínka a náhr. tělíska, česáčky 
na borůvky, černé uhlí pro kováře. Volejte 
na tel. 499 888 290 po 19 hod.

nPRODÁM nábytek do ložnice - stolky, 
toaletku, lůžka, desky do postelí pro těžší 
osoby, rozkládací jídelní stůl. Volejte na 
tel. 499 888 290 po 19 hod.

nPRODÁM košík na příbory do myčky, 
rozměr š. 265 mm, hl. 145 mm, výška s 
držadlem 245 mm. Košík je používaný, v 
perfektním stavu. Cena 250 Kč. Foto 
zašlu. Tel. 604 850 680.

Zvířata
nPRODÁM kozu, dobrá dojnice. Trutnov. 

Volejte na tel. 606 866 466.

nPRODÁM nové nepoužité odpočívadlo 
pro kočku. Výška 56 cm, základna průměr 
42 cm, průměr odpočívadla je 39 cm. 
Cena 250 Kč. Foto zašlu e-mailem. Tel. 
604 850 680.

nPRODÁM seno pro domácí mazlíčky. Je 
naplněno v pytli o objemu cca 100 litrů.  
Cena 110 Kč vč. pytle. Tel. 604 850 680.

Seznámení
nOsamělá mobilní žena v důchodu ráda 

POZNÁ osamělého chalupáře též v 
důchodu a na samotě u lesa. Zvířata, 
houbaření, příroda. Tel. 776 136 697.

n48letý muž by se rád SEZNÁMIL s ženou 
do 50ti let, která nechce být sama a chybí 
ji láska a porozumění. Tel. 702 338 205.

n68letá vdova menší postavy HLEDÁ 
vdovce přim. věku na výlety, cestování, 
prostě si užít léto ve dvou. Můžeš mě 
kontaktovat na tel. 604 383 293.

nHLEDÁM hodnou dívku ve věku 18-25 let 
pro společnou cestu životem. Napiš na e-
mail: martask175@seznam.cz.

nMoc ráda se SEZNÁMÍM s mužem, já 49 
let, bezdětná. Budu se těšit, že mi napíšeš 
SMS na tel. 728 707 879.

nHLEDÁM aktivního štíhlého seniora 
menší postavy na cestování, výlety, 
kulturu, do 70tilet. Pokud máš zájem, ozvi 
se 68leté seniorce na tel. 604 383 293.

nHLEDÁM nezadanou ženu věk 25-40 let 
co ráda plave, miluje kolo, přírodu ráda, 
chodí do lesa třeba na houby a má ráda 
fitness. Ozvi se na tel. 731 281 796.

Ostatní

Koupím starožitné hodiny,
betlém, hračky, loutky, lustry,

paroží, obrazy, motorky,
hudební nástroje a jiné.

Slušné jednání. Platba hotově.
Tel. 776 139 418.

PF87,128

nProdávám byt a potřebuji KOUPIT menší 
byt 1+1 nebo 2+1 v Jaroměři. Volejte na 
tel. 776 566 630.

nKOUPÍM rodinný dům se zahrádkou v 
okolí Jaroměře, České Skalice, Náchoda, 
Nového Města a Dobrušky. Volejte na tel. 
774 742 111.

Nebytové prostory 

Auto - moto - kolo
nPRODÁM elektrokolo zn. Hanckraft, 1,5 

roku staré, PC 24.000 Kč, nyní sleva.        
I přilba. Tel. 776 136 697.

nKOUPÍM Jawu či Simson. T. 723 971 027.

nPRODÁM starší pánské kolo zn. Olpram, 
cena 500 Kč. Tel. 737 934 194.

nPRODÁM elektronové RH ráfky 7x15, 
rozteč děr 100 mm, univerzální střešní 
nosič Golf, Seat, 4 páry lyží, surf, zámek, 
montáž 20 sek, (Tüv). Tel. 602 704 194.

nKOUPÍM motorku ČZ i nepojízdnou. 
Volejte na tel. 607 955 383.

Práce

Vše pro domácnost
nPRODÁM manželské postele, vhodné na 

chalupu a pod. Cena 1.500 Kč. Dále 
rohovou sedací soupravu, cena 2.500 Kč. 
Dále nový kávovar, cena 300 Kč. Volejte 
na tel. 737 319 161.

nPRODÁM zelák 75 litrový, starou valchu, 
hoblíky. Cena dohodou za jednotlivé věci. 
Tel. 737 934 194.

nPRODÁM vstupní bytové dveře, 80 P, 
provedení světlý dub. Cena 900 Kč. Dále 
napouštěcí fermež,  9 kg plechovka, cena 
750 Kč. Tel. 774 892 745.

nPRODÁM pozinkovanou klec na štípané 
dříví s pozinkovanou střechou. Cena 
10.000 Kč, možno i dovézt. Bližší info na 
tel. 731 626 979.

nPRODÁM ledničku s mrazáčkem zn. 
Candy, rozměr 85x50x50 cm. Vhodná na 
chatu, chalupu. Foto zašlu. Cena 1.000 
Kč. Tel. 777 867 838.

nPRODÁM naklápěcí zrcadlo, rozměr 
150x45 cm s vlastním rámem, možno 
postavit kamkoli. Foto zašlu. Cena 500 Kč. 
Tel. 777 867 838.

nPRODÁM staré knihy vydané v letech 
1900-1956, staré časopisy vydané v 
letech 1945-1949 a svázané časopisy 
"Lidé a země", ročníky 1954-82. Volejte na 
tel. 603 857 587.

nPRODÁM 4 úložné, výsuvné boxy na CD 
zn. Hamma. Stohovatelné, s rozměry 
183x179x227 mm. Každý box je na 80 
CD/DVD. Cena 200 Kč/ks. Volejte na tel. 
603 857 587.

nPRODÁM elektrickou pilu zn. Bosch s 
náhradním řetězem navíc. T. 721 624 394.

OKNA ZA SUPER CENU

SALAMANDER nejbělejší okna
VEKA nejprodávanější okna

ZAMĚŘENÍ ZDARMA

výhradně kvalitní německé profily

Volejte nebo pište na tel. 774 733 040
e-mail: nachod@dajkon.cz, www.dajkon.cz

 
PF-KR

PŘIVÝDĚLEK
www.prijemextra.cz/jaro

             PF 

Solventní klient koupí chalupu
nebo menší penzion. Může být k rekonstrukci.

Za nabídky děkuji. Tel. 777 150 437.
PF

KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ DESKY
a staré pohledy. I celou sbírku. Přijedu.

Stačí prozvonit nebo SMS na tel. 721 442 860

za staré mince a bankovky, medaile
a vyznamenání, fotoaparáty, náramkové

a kapesní hodinky, staré hračky do r. 1960,
pohlednice a známky, pivní lahve a cedule,

knihy, šavle a bodáky, nábytek, obrazy,
sochy, sklo, porcelán, pudřenky a jiné.

Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, 
PLATBA HOTOVĚ. 

Tel. 605 254 511 - p. Jiří Hrneček

DOBŘE ZAPLATÍM

VÝKUP LP DESEK

               PF

 máte doma staré LP desky a potřebujete
pár stovek nebo při větším počtu tisícovek?

RÁDI JE VYKOUPÍME.
INFORMACE NÁM VOLEJTE.

(možnost i originál CD a MC)
E-mail: vykupdesek@email.cz

Tel. + 420 728 574 413.

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ
LAHVE A SKLENICE

               PF

 s nápisy. Dále pak staré etikety a tácky.
Sběratel. Tel. 732 170 454.

GALERIE KOUPÍ ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE,
BANKOVKY. TEL. 602 237 489.

PF87-912

GALERIE KOUPÍ OBRAZY, SOCHY, MINCE,
bankovky, vyznamenání, odznaky.

Knihy, pohledy, známky, hodinky, dokumenty,
starožitnosti. Tel. 602 237 489.

PF87-912

KOUPÍM STARÉ VZDUCHOVKY
i poškozené, krabičky od broků a diabolek,

katalogy, prospekty ke vzduchovkám. Sportovní
odznaky a terče. Sběratel. Tel. 607 237 499.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

12. SRPNA

UZÁVĚRKA

v pondělí

1. SRPNA


