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Příští Echo vychází 11. dubna 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

duben 1758, Generál Laudon bojuje 

u Broumova s Prusy 

Česká Skalice

Výprodej zásob zahrádkářského 
sortimentu za extra výhodné ceny 

 truhlíky, pěstební nádoby, semínka květin a zeleniny, 
substráty, dekorační materiály, drobné nářadí atd.

se uskuteční  o víkendech od 28. 3. do 4. 5. 2014 
v areálu bývalé Tiby v České Skalici

(příjezd: z obchvatu od Říkova přes most k vrátnici)
ulice Bezručova

 Otevírací doba: pátky     14,00 - 18,00
  soboty     9,00 - 16,00 
  neděle     9,00 - 13,00

 

 

DŘEVO MĚ BAVÍ...

Michal Zámečník
Zakázkové truhlářstvíZakázkové truhlářství

- kuchyně na míru 
- vestavěné skříně, postele
- schodiště

Náchod – Malé Poříčí
Tel.: +420 775 046 760

www.truhlarstviuzamecnika.czwww.truhlarstviuzamecnika.cz

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

RIFLE
199,-Kč

(do vyprodání zásob)

(naproti Itálii)

Náchod, Plhovská 695

www.kramjeans.cz

www.skupinaxband.cz
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www.hotelrajskazahrada.cz
Nové Město n. Metují, Komenského 70, Tel. recepce:
+420 773 777 773, restaurace: +420 778 424 450, 
E - m a i l :  r e c e p c e @ h o t e l r a j s k a z a h r a d a . c z

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice
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Talíř plný chutí
a vůní

Další poklady z babiččiny kuchařky
 I dnes pokračujeme v sérii receptů, z nichž některé jsou již zcela zapomenuty, 
ale naše babičky podle nich pravidelně vařily. Dnes se spolu s námi můžete se-
známit se dvěma snadnými recepty s velmi zajímavými názvy.

Šumajzl
½ kg fazolí, ½ kg velkých krup, 2 velké cibule, sádlo, škvarky, sůl, pepř

 Fazole namočíme přes noc a vaříme v té vodě, co jsme namáčeli. Nesolíme, 
dokud fazole nezměknou, potom vodu scedíme. Kroupy vaříme v osolené vodě 
do měkka. Potom osmažíme dvě velké cibule na sádle, přidáme škvarky, případ-
ně kabanos a chvilku smažíme.
 Nakonec všechno smícháme dohromady a podle chuti osolíme, opepříme. 
Necháme na teple a podáváme s něčím kyselým např. s okurkou nebo zelným 
salátem.

Kůsky s vajíčky
5 – 6 vajec, ½ l mléka, 2 lžíce oleje, hrubá mouka, sůl, cibule, sádlo, pažitka

 Jedno vajíčko rozkvedláme s trochou soli, přidáme mléko a olej. Přisypává-
me hrubou mouku, můžeme přidat i trochu hladké. Až je směs hustší, tak vha-
zujeme namočenou lžičkou malé kousky do vroucí osolené vody. Jak vyplavou 
nahoru, necháme ještě asi 3 minuty povařit. Nočky vytáhneme cedníkem a pro-
pláchneme vodou.
 Mezitím si osmažíme cibuli na sádle, na kterou vysypeme kůsky. Rozkvedlá-
me asi 4-5 vajec, kterými vše zalijeme, zamícháme a necháme zhoustnout. Oso-
líme a můžeme posypat pažitkou. Podáváme se zelným salátem.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Jirásková, 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola  ...................... 5 290 000,- Kč
RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci ....................................... 2 690 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž,  zahrada v Hronově ..................................... 2 200 000,- Kč
Hostinec s pensionem v Machově, restaurace, ubytování, parkování .................................... 1 995 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP
Poloroubená chalupa po čás-
tečné rekonstrukci ve Velkých 
Petrovicích - Petrovičky. Nová 
elektřina, vodovod, odpady, podla-
hy, omítky, koupelna a WC. Poze-
mek celkem 593 m2.Cena: 770 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 22. března uplynulo 5 let, co nás navždy opustila

 naše maminka, babička, teta a tchýně, 

paní Irena Kohnheiserová 
z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte ji s námi tichou vzpomínku. 

syn a dcera s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 4. dubna 2014 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás opustil náš tatínek a dědeček, bubeník 

pan Jiří ŠTĚPÁN z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

„…kdybych si ale ve světě moh‘ ještě něco přát,
tak zase slyšet svýho tátu hrát.“

 dcera Hana a syn Jiří s rodinami 

VZPOMÍNÁME
Dne 31. března 2014 uplynulo 10 smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk Strnad  
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
Rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 11. dubna 2014 uplyne 20 let od úmrtí 

zakladatele a bývalého místopředsedy 
Klubu vojenské historie Náchod 

pana Zdeňka Pražáka.
Vzpomínku věnují kamarádi z klubu

Dne 25. března 2014 jsme se v úzkém kruhu 
rodinném rozloučili 

s panem Jiřím Kaněrou, 
který se celý svůj život  věnoval hudbě. 

Nejvíce působil ve skupině MODETO 
pana Idy Švorce v Náchodě.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. 

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 8. dubna 2014 uplyne 1 smutný rok, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček, tchán, bratr, 

pan Václav Hrubý z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi 
a věnujte mu s námi tichou vzpomínku.  

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 

Jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají.
Dne 7. dubna 2014 by se dožila 90. let naše maminka, 

kouzelná babička a prababička, 

paní Květoslava Meissnerová z Bělovse.
A proto vzpomeňte na krásné chvíle, 

které jsme s ní prožívali.

Vladimír Jelen, Ivana Kubrtová, 
Vlasta Pokorná – děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Tento rok uběhne 10 let od úmrtí 

naší drahé maminky, 

paní Heleny Štimové 
a 5 let od úmrtí naše drahého tatínka, 

pana Dimitrije Štima.

Stále nám chybíte. 
Vzpomíná syn s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 8. dubna 2014 by se dožil 90. let pan profesor 

Dušan Vrchoslav 
z Nového Města nad Metují.

V září uplynou dva smutné roky nás navždy opustil.
Nikdy nezapomeneme. 

Manželka Olinka Vrchoslavová, dcera Blanička 
Jirásková a vnoučátka Míra a Petruška.

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191 
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

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

LOJZA A PAVEL
LEVNĚ A BEZPEČNĚ
24 hodin denně

777 009 323 Náchod a okolí

TAXI

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

Obsluhu a seřizovače frézovacího 
centra - praxe min. 5 let podmínkou

Obsluhu dlouhotočných 
automatů TORNOS 

- praxe min. 5 let podmínkou
Nástup ihned

Informace:  pí Martinková 
tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Hotel HOLZBECHER 
Vás srdečně zve na

JARNÍ HODY 
ve Zlíči
4.-6. 4. 

EXOTICKÉ HODY
klokan, pražma, pštros, žralok

12.-13. 4. 
ZVĚŘINOVÉ HODY

jelen, kanec, srnec, zajíc

Příjemné posezení 
a dobré speciality i nápoje

Tel.777 225 812, 491 452 866

RESTAURACE U PEŠÍKŮ, Stolín 12

přijme KUCHAŘE/KUCHAŘKU.

Tel.: 731 581 918
e-mail:vaclav.pesik@chutnajidla.cz

NABÍDKA PRACÍ A SLUŽEB

Pila: 

Prodej, impregnace a doprava řeziva. 
Výroba vazeb, pergol, garážových stá-
ní. Pořez z vlastní kulatiny, rozmítání, 

omítání prken. Prodej palivového 
dříví a pilin. Drobné tesařské 

a pokrývačské práce

Truhlárna:
Výroba atypických kuchyní, skříní, 
vestavných skříní, ložnic, dětského 
nábytku. Obklady stěn, parapetů 

apod. Výroba kancelářského nábytku.
Výroba palet, dřevěných obalů, 

regálů, plotových polí.

Kontakt:
Otto Kosař - vedoucí dřevovýroby

mobil: +420 734 256 109
e-mail: info@odimpro.com

Obchodní družstvo Impro 

Zábrodí, Končiny 111
549 41 Červený Kostelec

www.odimpro.com
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NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ 
ÚVĚRY ÚVĚRY do 300tis. Kčdo 300tis. Kč
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKYNEBANKOVNÍ HYPOTÉKY  
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTIOPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

Nabídka pro Vás:•   konsolidace úvěrů •   vyplacení exekucí 
                              •   rychlé vyřízení bez poplatků

Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

Okénko 
energetického 
poradce 50. 

 Vážení čtenáři,
 Příznivé ceny plynu na  burze nás 
opravňují zahájit vyjednávání o  ce-
nách plynu pro domácnosti u  AR-
MEX ENERGY na rok 2015.
 Tak jako v minulém roce, kdy jsme 
pro domácnosti našich klientů docílili 
u  dodavatele ARMEX ENERGY a.s. 
na  tento rok špičkové ceny 805,- Kč/
MWh s  nulovým měsíčním platem, 
tak i  letos předpokládáme, že vy-
jednáme cenu s  nulovým měsíčním 
platem. Automaticky se to týká všech 
našich klientů, za 1.: kteří se již minu-
lý rok zúčastnili této akce na rok 2014 
a  za  2.: kteří mají nově uzavřenou 
běžnou smlouvu s ARMEX ENERGY 
na plyn. 
Ovšem pokud někdo z Vás, kteří už 
u Armex Energy jsou, nás doporučí 
i dalším domácnostem, tak je do této 
poptávky mile rádi zařadíme. Ve ve-
likosti je síla a čím větší objem bude 
k dispozici, tím příznivějšího výsled-
ku docílíme. 
Termín uzávěrky k  poptávce pro 
tyto Vámi doporučené nové klienty 
je k 25. 4. 2014. V současné době se 

bude účastnit poptávky na  500 do-
mácností. S  výsledkem každého na-
šeho klienta seznámíme mezi 1.-7. 5. 
2014. Upozorňuji, že vše je zadarmo 
a dopředu se k ničemu nezavazujete. 
Pokud se Vám cena plynu na rok 2015 
nebude pozdávat, tak nejste povin-
ni cokoliv podepisovat. PŘIHLAŠ-
TE SE V  ČAS! NEČEKEJTE AŽ SE 
ZIMA (DALŠÍ TOPNÁ SEZÓNA) 
ZEPTÁ….

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, e-mail: oezt@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí  
zákaznického kontaktního místa, 
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

HROMADNÁ POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNÍ CENU 
PLYNU OD ARMEX ENERGY A.S. NA ROK 2015

Kompletní sortiment LED osvětlení: 
• LED žárovky včetně svíček a miňonek 

• LED bodové osvětlení 

• LED pásky včetně příslušenství 

• LED vestavná stropní svítidla • LED refl ektory 

• LED průmyslové osvětelní • LED zářivky

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky 

Spectrum LED

www.spectrumled.cz

Nabízíme Vám následující služby: 

• poradenství v oblasti LED osvětlení 

• zpracování světelného projektu 

• kalkulace výhodnosti změny osvětlení 

• zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení 

Předváděcí místo a vzorková prodejna: 

Nádražní 219 (bývalý Městský klub) 

Nové Město nad Metují 

e-shop: www.ledprovas.cz 
email: obchod@ledprovas.cz 

tel.: 602 107 706, 774 814 457

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU

TEL. 604 415 689

PŮJČÍM 100 - 300 tis. 
Úrok 3-5%/měs. 

Zástava nemovitostí nutná. 

Tel.. 775 306 198

Linnet eu s.r.o. Zámecká 1845 Náchod 

Rozši ujeme kolektiv  o 

OBCHODNÍ REFERENTY
PRO TELEMARKETING

Nápl  práce: 
 telefonické kontaktování zákazník , 

telemarketing 
 práce s PC - aktualizace a editace údaj , 

internet, e-mailová komunikace 

Požadujeme: 
 SŠ vzd lání, vhodné pro ZPS, invalidy, 

d chodce 
 dobré komunika ní schopnosti 
 uživatelskou znalost práce na PC 

Nabízíme:
 pracovní dobu 5 – 8 hodin/den 
 zkrácenou 5 hodinovou pracovní dobu   

(8.00 – 13.00, 13.00 – 18.00),  
 práci v klidném a istém prost edí, školení 

obchodních dovedností, profesní r st 
 Mzda  10-15 tis.K /5 hod.,  p i vyšším  

úvazku odpovídající mzdové navýšení 
 pracovišt  Náchod 

----------------------------------------------------------------------  
  V p ípad  Vašeho zájmu volejte, nebo zašlete e-mailem sv j 

profesní  životopis, v etn  telefonních kontakt  na sebe.

       Linnet eu s.r.o.              Tel: 774 705 824  
Zámecká 1845 Náchod,  vlachova@linnet-eu.cz 

BARTOŇ - textilní závody, a.s., 
Odboje 32, 547 01 Náchod

P ř i j m e m e

• Seřizovač tkacích strojů DORNIER
• Tkadlena tkacích strojů DORNIER

• Obsluha rámu
Požadavky:

- vícesměnný provoz,  nonstop provoz
- vyučení v oboru a praxe v oboru vítána

Nástup možný ihned

V případě zájmu pište na e-mail: vlukacevicova@barton-textil.cz
nebo volejte:  491 433 005

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice

přijme na pozici:

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ SPOLEČNOSTI
Charakteristika činnosti:
- Kompletní vedení účetnictví společnosti
- Fakturace, daňová přiznání, evidence 

a účtování majetku, mzdy, platby, 
vedení pokladny

- Personalistika, pracovní smlouvy.

Požadavky:
- Středoškolské vzdělání ekonomického 

směru
- 3-5 let praxe
- Zkušenosti s vedením účetnictví, znalos-

ti účetních a informačních programů
- Zkušenosti a orientace v daňových 

předpisech a zákonech
- Organizační a komunikační schopnosti, 

samostatnost, spolehlivost 
a bezúhonnost

- Znalost práce na PC s kancelářskými 
aplikacemi Microsoft Offi  ce

- Řidičský průkaz sk. B

Nabídky se životopisem zasílejte 
poštou na adresu společnosti, 
nebo na e-mail: 
vitkova@elektrocomp.cz
Bližší informace: 777 789 884

Individuální výuku jízdy na koních a ponících, pro děti od tří let i dospělé, začá-
tečníky či pokročilé. Výuka probíhá na pískové jízdárně, vyjížďky do přírody v okolí 

Slavíkova, Radechové, Pavlišova a Hronova. Pod odborným 
dohledem se naučí jak správně ke koni přistupovat, jak dobře 
se o něho starat. Možnost se účastnit dětských jezdeckých her.
V případě zájmu se bude konat i příměstský tábor.

Dále nabízíme ustájení koní pro zájemce, kteří mají, nebo se 
chystají mít vlastního koně a shání kvalitní ustájení v okolí 
Náchoda.

Bližší informace na tel. čísle 777 116 654 – Lucie Hlavatá

Jezdecká stáj Slavíkov u Náchoda Vám nabízí:  

Katastrofy lidského těla
 Panoptikum voskových fi gurín 
lidských bytostí s  anatomickými 
anomáliemi, které inspirovaly mno-
hé tvůrce fi lmových hororů a  jsou 
zapsány v  Guinessově knize rekor-
dů, můžete shlédnout v  Náchodě 

od 7. do 13. dubna 2014 od 10 do 18 
hodin ve  velkém sále prvního ná-
dvoří náchodského zámku.
 Na  vlastní oči můžete spatřit 
lidi se dvěma hlavami, dvěma ob-
ličeji, čtyřma očima, několik různě 

srostlých siamských dvojčat nebo 
muže s  vlčím syndromem. Můžete 
se setkat s  největším, nejmenším 
a nejtlustším člověkem naší planety. 
Ve všech případech se jedná o fi gu-
ríny osob, které skutečně žily.  (kp)

Poděkování
 Chtěli bychom moc poděkovat sestřičkám, pečovatelkám a  všemu 
personálu Marie – Městské středisko sociálních služeb v  Náchodě 
- za  opravdu lidský přístup ke  svým svěřencům na  základě osobního 
prožitku naší maminky, paní Emilie Šolcové, která využila 14denní 
odlehčovací službu v  rámci 2 let. Děkujeme všem za  jejich trpělivost, 
vstřícnost a empatii. Je to až obdivuhodné, že po tak náročné práci mají 
pro klienty milý úsměv a pochopení.   Martincovi

í
 

ají 
ovi

Cestománie 
v Horních 
Rybníkách
 Již 13.ročník Cestománie se 
bude konat v  sobotu 12. dub-
na 2013 od  16 hodin v  budo-
vě Obecního úřadu v  Horních 
Rybníkách. Cestománie je již 
tradiční akcí zahrnující ně-
kolik bloků zajímavých ces-
topisných přednášek a  fi lmů 
z atraktivních míst celého světa 
a zároveň charitativní akcí, kdy 
se nám daří každoročně ze sa-
motného výtěžku zajistit školné 
a  základní prostředky pro dvě 
adoptované indické děti ve výši 
10.000,- Kč.  (red)
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40 000 
návštěvníků 
na Kudy z nudy 
denně, 
2 500 
jich hledá 
lázeňskou 
provozovnu 
nebo wellness 
centrum. 
Proč tam 
není i vaše 
nabídka?   
Je to zdarma.

   Lázně a wellness

Registrujte se na www.kudyznudy.cz, 
projekt realizovaný agenturou

 Pokud ještě váháte, jak se zbavit 
přebytečných kil, navštivte nás 
v  pasáži Magnum a  zkuste hubnout 
s NATURHOUSE.
 Děkujeme paní  Štanderové, která se 
s  námi podělila o  svůj pohled na  průběh 
hubnutí a dovolila nám zveřejnit i fotografi e 
před a  po  ukončení redukce váhy 
v Naturhouse Náchod. 
Gratulujeme k úspěchu!

Příběh paní  Rity Štanderové
 Opravdové problémy s  nadváhou jsem 
začala mít asi před deseti lety, začala jsem 
mít zdravotní problémy a  kila šla nahoru. 
Zkoušela jsem se zbavit přebytečných kil, ale 
vždy nastal jo-jo efekt a mě to přestalo bavit, 
byl to věčný kolotoč bez vyhlídky na úspěch.

Sbírala jsem odvahu
 Naturhouse jsem objevila náhodou při 
pochůzkách ve  městě. Nevěděla jsem, co to 
je za  podnik, ale sama jsem si netroufala, 
abych se šla podívat, nebo zeptat. Viděla 
jsem ženy v  bílých uniformách, což u  mě 
vyvolává respekt. Po čase jsem šla opět kolem 
a s  jednou z asistentek jsem se dala do řeči. 
Slovo dalo slovo a  já se stala klientkou 
Naturhousu...

před kúrou 86kg86kg
NATURHOUSE  Náchod 

Kamenice 113 - pasáž Magnum 
tel. 491 427 445

nachod@naturhouse-cz.cz
www.naturhouse-cz.cz

po kúře
Věk: 55 let
Výška: 161 cm
Doba užívání přípravků: 
7 měsíců
Zhubla:  23 kg

63kg63kg

Se změnou jídelníčku se 
dostavily první úspěchy
 Velká motivace pro hubnutí byla moje 
tvrdohlavost a hlavně ženy, které jsem viděla 
odcházet. Byly štíhlé! Tak jsem si řekla dobrá, 
naposledy to zkusím. Jaký údiv mě čekal 
za týden, když jsem si opět stoupla na váhu!!! 
Lidičky, já měla o  dvě kila méně!!!! Díky 
paní dietoložce, dietě na míru a produktům 
Naturhouse to šlo velice dobře a  já konečně 
začala hubnout.   
 První měsíc byl pro mne těžký, ale ne 
zase moc. Jiná strava, ale hlavně pravidelná. 
Uspokojivé výsledky mi nikdy nedovolily, 
abych porušila dietu, nebo abych s  dietou 
skončila. Každý týden jsem viděla postupné 
úbytky na váze.
 Změny v  jídelníčku pro mě nebyly tak 
drastické, protože jsem diabetik a  jistá 
omezení ve stravování jsem i tak měla. 
 Naučila jsem se i lépe hospodařit s vodou…
jak se říká: „Voda je život.“ Oblíbila jsem si 
bylinné čaje z  řady produktů Naturhouse. 
Mám ráda i  křehoučký křupavý chléb 
a  sušenky Fibroky. Díky Naturhousu jsem 
vyzkoušela i nové recepty a pro mě neobvyklé 
druhy zeleniny, obilovin apod. 

NATURHOUSE  NÁCHOD 

Stále nové úspěchy

Neusínám na vavřínech
 Když jsem přišla do Naturhousu, měla jsem 86 kg. V současné době vážím 63 kg, což je velký úspěch, 
když připočítáme, že beru léky na srdce, na astma, na tlak, a čtyřikrát denně si píchám insulin. Myslíte 
si, že mi to stačí? Tak jste na omylu! Ještě 3 - 5 kg bych ráda shodila, pak teprve budu se svojí váhou 
spokojená.  
 Všem pracovnicím v Naturhousu moc děkuji a přeji hodně dalších klientek a klientů, kteří budou 
minimálně stejně úspěšní.
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www.tbnabytek.cz

PLOTY . ZÁBRADLÍ 
BRÁNY . SCHODY 
BALKONY . TERASY  
PRÁCE S NEREZEM
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

- výroba     - montáž     - servis

- BAZÉNY

- ZASTØEŠENÍ

- PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

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

Klempí ské a mechanické Klempí ské a mechanické 
opravy osobních vozidel opravy osobních vozidel 

a menších dodáveka menších dodávek
mnohem více a další info na:

www.AUTODILNASEVCIK.czwww.AUTODILNASEVCIK.cz
nebo na tel: 

          776 227 724           723 588 725

Přijďte se podívat do 

nového BAZÁRKU ADÉLKA 
v Hronově, který se nachází 100m od náměstí - směr Vysoká Srbská.

Bazárek je zařízen v přírodním, barevném stylu s velkým výběrem 

oblečení a dalšího sortimentu za příjemné ceny.

• kojenecké oblečení
• dětské oblečení, dorost, dámské 
   a pánské
• patchwork, nové háčkované čepičky 
   - zboží lze objednat na míru 

Přijímám do komisního prodeje 
oblečení a dětský sortiment vše 
v pěkném stavu a po dohodě.

Na Vaši návštěvu se těší Tereza Macháčková, tel. 733 504 613

PRAVIDELNÁ TANEČNÍ ODPOLEDNE
každá druhá neděle od 18 do 21 hodin
pokračujeme 13. a 27. 4. 2014 

HOTEL U BERÁNKA NÁCHOD
DANNYHO KAVÁRNA
Hraje Honza Staněk junior
Vstupné 50,- Kč rezervace na tel. 722 927 488
Pořádá: Módní salon Irena
            Irena Černá  736 768 114



* Prodám pluh obracecí GS-OP 001, radlici hrob-
kovací 16/07, vyorávač brambor 16/07, stojan 07, 
dvouzávěs UNI, sponu 16/07, závěs 07 k  traktoru 
Vares HV 220-S. TEL.:777 265 223
* Prodám levně - hurdisky + patky 109 ks, polysty-
ren tl. 5 cm, 25 cm, kari sítě oka 10 x 10 - 6 ks, duté 
cihly 800 ks. Tel. 774 918 484
* Prodám kpl letní kola 14“ FORD, dřevěný dvou-
kolák, velký žebřiňák, kamna CLUB, staré mapy 
aj.Tel. 604 72 36 77
* Prodám horské kolo KELLYS - 26“, velikost 
rámu 19“, osazení SHIMANO LX, cena 4000,-Kč. 
Dále prodám dětské kolo Author, velikost 16“, cena 
1500,-Kč plus tažnou tyč na dětské kolo Trail Gator, 
cena 1000,-Kč. Tel. 608 437 188
* Prodám rohovou sedačku - ve  velmi dobrém 
stavu, rozměry 280 x 230 x 150, s krokodýlem, foto 
možné e - mailem. Cena 4500,-Kč Tel. 776 326 813
* Prodám trubkové stavební lešení, lešeňové stoly, 
rozvaděč, a jiné stavební vybavení. Tel. 777 23 21 22
* Prodám palivové dřevo.Cena dohodou. Zájemci 
volejte 720 581 277

* Koupím housle, violu, cello, basu, saxofon a kla-
rinet i poškozené a nekompletní. T. 728 473 687
* Sháníme stavební buňku, nebo cokoliv co by se 
tak dalo použít - co nejlevněji. Tel. 731 588 403
* Koupím kabel na 360V, nejméně 60 m k výrobě 
prodlužovačky. 603 869 469
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bovden 
od výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA, OMNIA 
a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. TEL.: 
724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. TEL.:
724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, Čína, Československo a  jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení 
staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím dámské kolo s torpedem. A dětské se-
dátko se stupačkami na vidlici a zadní a přední no-
sič. TEL.:722 947 804
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše sta-
ré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MERKUR aj., růz-
né plastové hračky, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, 
mince, LP desky 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 56 49 30

* Hudební skupina Bohadloband hledá no-
vého člena na  post baskytaristy. Podmínky: 
pokročilá hra i na bezpražec či kontrabas, krea-
tivita, 100% přístup. servisniemail@gmail.com. 
tel.: 774 180 060

* Hledám doučování angličtiny pro dceru. 4-5 tří-
da. V Náchodě. TEL.: 603 861 437
* Potřebujete nařezat nebo naštípat dřevo, něco 
natřít, drobné zednické práce, kopání, bourání, 
postavit plot, vyklidit půdu a jiné pomocné prá-
ce u domu i na zahradě, posekat zahradu. Smluvní 
ceny. V týdnu i o víkendu!! Pište sms zavolám Vám 
zpět: 605 746 954, 605 467 352
* Potřebujete vyměnit baterii, či spravit podté-
kající záchod? Drobné instalatérské práce v  okolí 
Náchoda. TEL.: 606 527 529
* Digitalizuji vaše analogové záznamy VHS, mini 
DV, HI 8, VHSC. Tel. 732 11 82 45
* Přijmu muže a  ženy na  rozvoz knih. Tel. 
777 803 359
* Hledáme ženy z Náchoda a okolí na zakázkové 
pletení, háčkování a šití.Zašlete prosím stručný ži-
votopis, ev.ukázku své práce na: milena.stuermer@
hs-kanalsanierung.de

* Prodám Renault espace, 1998, 2,0i, el. zrcátka 
a  okna, klima, cd radio plus originál radio, nová 
spojka a  převodovka, 15 zimni plech, 17 letni alu 
kola, tažné zařízení, technická do  2015. Cena 
26 000,-.Rychlé jednáni -sleva.Info 607158674.
* Prodám FIAT SEICENTO 1.1i, r.v. 2000, modrá 
barva, 2x airbag, el. okna, servo, 97.000 km, velmi 
zachovalý, nízká spotřeba, EKO zaplaceno, nová 
STK, cena 28.000 Kč. Tel. 777 104 584
* Autopotahy šité na zakázku z kvalitních mate-
riálů na všechna auta, vč.montáže. Náchod - Bělo-
ves, K Brodu 391. Volejte 606 299 945 
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* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 v klidné 
části Nového Města n/M. Nájemné 3600,- měsíč-
ně + energie. Kauce 15000,-Kč. V domě je kolárna, 
kočárkárna, sušárna prádla, připravený internet. 
Jen bezproblémovým nájemníkům. Tel 608 323 373
* Prodám družstevní byt 1+1,v 2NP, výměra 40 
m2, v ulici Běloveská v Náchodě. Cena 500 tis. Kč. 
Tel. 777 673 398
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, 103m2 cihla, lo-
džie, vlastní parkování, velký sklep, k  disp. půda, 
po  nadst.stylové reko. Nová linka, část. zařízený. 
Nájem 6900 Kč + služby. Tel. 737 776 433

* Prodám slunný byt 3+kk v OV 74 m2 v obci 
Vysokov u  Náchoda. Ihned volný. Cena: Kč 
890 000,-. Tel.: 608 771 515

* Nabízím pronájem nových bytů 2+KK 
v  centru Náchoda (Raisova 1817). 42 až 
46 m2, nájem 4.950 až 5.750 Kč. A  jedno-
ho 3+KK, 57m2 za  6.400Kč. Byty vybaveny 
novou podlahovou krytinou, všemi dveřmi 
a  osvětlením, úplně zařízeným WC a  koupel-
nou, vnitřními žaluziemi, novou kuchyňskou 
linkou a  sporákem na  požádání. K  bytu také 
náleží sklepní kóje. Parkoviště před domem 
nebo možno pronajmout garážové stání 
uvnitř domu. Kontakt na  e-mail: novebyty11
@gmail.com nebo mob. 776 855 749

* Koupím byt v  České Skalici 2+1 nebo 3+1 
do 70m2. Tel. 734 384 521
* Pron. dlouh. nadst. dvoupodl. byt 4+1, 103m2 
ve 3.NP v nově zrek.domě v NA, Šafránice. Volný 
od 1.5.2014. Náj. 7.000,-Kč + el. + voda + topení + 
kauce, tel. 608 903 050
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 ve 2.NP 
v Náchodě na Lipí naproti hospodě, nájemné 3.750 
+ inkaso 2.000 + kauce.Tel.: 608 903 050.
* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě na rohu ul. 
Raisova a  Janáčkova, v  osobním vlastnictví. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 799 000,- Kč
* Pronajmu od  května nově zrekonstruovaný 
slunný byt 2+kk (31, 8 m2) v  centru Náchoda. 
Byt je vhodný pro max. 2 osoby. Nájem 4.000,- Kč, 
služby (voda, vytápění) 800,- Kč, kauce 8.000,- Kč. 
Možnost využít přípojku na satelit a internet. Tel.: 
737 407 528
* Prodám slunný dr.byt 3+1 v Náchodě na Plho-
vě. Byt se nachází ve druhém patře, je po částečné 
rekonstrukci. Zděné jádro, plastová okna,zateplení. 
Cena 1 090000kč. Tel.775 721 186
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnictví 
v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. Cena: 
1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě SUN, plastová 
okna, dům zateplený. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 859 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici Růžová 
po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, plas-
tová okna. Tel. 777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
799 000,- Kč
* Prodám DB 2+1 ( přestavěn na 3+1), výměra 
61 m2 v Náchodě a Plhově, plastová okna, opra-
vený výtah. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
735 000,- Kč
* Pronajmu přízemní byt 1+1 v  Náchodě u  ne-
mocnice. Byt zařízen lednicí, pračkou, mikrovln-
kou. Nájem 3400,- + energie, nutná kauce 10000,-.
 Tel:603 163 664
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 1+1, 
výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi, po rekonstruk-
ci kuchyň, koupelna a WC, nový kotel. Velká pro-
sklená lodžie. Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena: 
650 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+kk v  centru Náchoda v  uli-
ci Palachova po  rekonstrukci. Plastová okna, 
nová fasáda, rohová vana, velká sklepní kóje. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena:5 000,- Kč/měs.
* Pronajmu byt 2kk v  Náchodě, Palachova ul. 
1457, 5.patro bez výtahu,nájemné 3.500Kč + služby 
2.500Kč + el.energie. Tel:775 061 233.
* Pron.dlouh. byt 3+1, 74 m2 ve  4.NP v  Ná-
chodě na  Brance, pl.okna, balkon,sklep. Volný 
od 1.6.2014.Náj. 5.000,-Kč + inkaso 1.545,-Kč + el. 
+ plyn + kauce, tel. 608 903 050
* PRONAJMU BYT 1+KK v Náchodě, 3900,- Kč 
+ služby, dvouměsíční kauce. Byt po rekonstruk-
ci, moderně zařízený a  příjemný, s  velmi dobrou 
dostupností (bus, šola, školka, zdr. středisko a ne-
mocnice, potraviny, obchody), bezproblémové 
parkování. Vhodný jako startovací byt nebo pro 
páry, max. s  jedním dítětem (vzhledem k  veli-
kosti). Volný od 1.5. Více informací rád poskytnu 
na 603 869 469.
*PRONAJMU BYT Garzonka 28m2 v  HRONO-
VĚ. Byt je po kompl. rekonstrukci, nová kuchyň 
(myčka, zabudovaný odpadkový koš a  sporák), 
koupelna, elektrika, topení, voda, plast. okna, plo-
voucí podlaha, vestavěný úložný prostor, vyvýšené 
patro na postel. Parkování u baráku. Byt je možné 
zařídit. Dokončena rekonstrukce 1. 4. 2014. NÁ-
JEMNÉ 3500,-Kč + topeni 700 + voda 200 + el. 
1000. Tel.608 974 433
* Prodám levně byt v Náchodě-57m2. Cena doho-
dou. Tel.736 483 409
* Pronajmeme rekonstruovanou garsonku 
v Lipí u Náchoda, cena se službami 4.900,-Kč, tel. 
602 204 002, kauce nutná, pouze vážní zájemci.
* Prodáme družstevní byt 4+1 v Broumově, Pio-
nýrská 365, 7. podlaží, 87,93 m2. Cena Kč 449 tisíc. 
Informace 491 463 345 a 733 131 189.
* Pronájem bytu 1+1 v  České Skalici. Tel. 
603 578 209
* Nabízím podnájem pokoje - s  příslušenstvím, 
v RD v Náchodě. Tel. 702 389 644
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 u nem. v Nácho-
dě. Volný ihned. Nájem dohodou, kauce vratná 10 
tis.Kč. Možnost výměny za menší byt s doplatkem 
(1+1 nebo 2+1) v Náchodě nebo Nové Město n.M.. 
TEL.:606 64 64 50
* Prodám garsonku v Náchodě na brance - 48 m2, 
cena 750 tis. Kč. RK NEVOLAT! TEL.:720 642 300

* Prodám v  Hronově rodinný dům s  bytem 3+1 
a s garáží v atraktivní lokalitě. Dispozice: sklep - 
sklad paliva, kotelna, sklad ovoce přízemí - zádveří, 
předsíň, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelan, 
WC, komora, sklad paliva a  garáž. V  podkroví je 
chodba, ložnice, šatna a půdní prostor vhodný k ve-
stavbě. Vytápění plyn nebo tuhá paliva. Udržovaná 
oplocená zahrada. Příjemné bydlení, ihned volné. 
TEL.:608 245 634
* Pronajmu garáž v  Náchodě Bělovsi Pod Mon-
tací (u  hotelu Bonato) el. zavedena, 800,-Kč měs.
TEL.:606 547 719
* Prodám rodinný dům v centru Hronova se za-
hradou. Pěkné klidné místo za náměstím. RK Ne-
volat. Tel. 608 748 973.
* Prodám komerční objekt 114 m2 - 2 provozní 
jednotky - Nové Město n.M. - Krčín u hlavní silni-
ce. TEL.:607 133 733
* Pronájem/prodej - možnost solátek rodinného 
domku 4+1 v  Polici n.Met., kolaudace 2009. Tel. 
603 525 531
* Prodám stavební pozemek ve Zlíči o celkové vý-
měře 2066 m2, voda a el. na pozemku, ostatní sítě 
na hranici. Cena 900 Kč/m2. Tel. 721 170 313
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538

* Prodám řadovou garáž v  ulici Za  Cihelnou 
v  Náchodě - el.energie zavedena, cena 100 tis.Kč. 
TEL.:723 976 677 volat po 15.hodině.
* Prodám st.pozemek 450 m2 s chatou v Nácho-
dě Pod Vyhlídkou, s výhledem na  zámek a  měs-
to.Voda a  elektrika zavedena,atraktivní místo.Tel.
pouze SMS,ozvu se, 603 955 910, nebo e-mail: 
cernaiva@centrum.cz
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu 
na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/
m2. Tel. 608 66 77 30

* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl. do zeleně, 
+WC, v nově zrek. domě v  NA, Šafránice. Nutno 
vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + voda + topení + kauce., 
tel. 608 903 050.
* Pronajmu obchod od  V/2014 180 m2 Hronov. 
TEL.:603 920 469
* OS Aeroklub Náchod pronajme letecký 
klub „U  vrtule“ na  letišti Vysokov. Info na  tel. 
603 882 300
* Pronajmu prostory 35 m2 v  I. poschodí domu 
v centru Náchoda. Možné využití: kancelář, masáž-
ní služby, kosmetické služby a pod. Bližší informace 
na tel.č. 606 951 546

* Pronajmu řadovou garáž v Náchodě o velikosti 
20 m2, ul. E.Krásnohorské (u  benziny). Perfektní 
příjezd, elektrika zavedena. Cena 1000 Kč/měs. Tel. 
608 888 141
* Pronajmu kancelář na  pěší zoně v  Náchodě, 
k  dispozici kuchyňka a  luxusní sociální zařízení.
Nájemné 4.000,-Kč/měs + služby 1.000,-Kč info 
777 606 464
* Pronajmu prostory k  podnikání v  Hronově 
např. kancelář, manikúra, pedikúra - cena vč. ener-
gií 2000,-Kč/měs.. 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

* Prodám zánovní (užíváno 10 měsíců) spotřebi-
če i nábytek vhodný do provozu rychlého občerst-
vení. Tel: 603 383 056
* DRCENÝ POLYSTYREN. Na izolaci strop., střeš. 
a  podlahových konstrukcí, k  zhotovení odlehče-
ných betonů apod. TEL.: 732 572 415 www.drceny-
polystyren.com
* Prodám 500ks nepoužitých škvárových tvárnic 
20Kč/ks. K tomu zdarma 1500 čištěných plných ci-
hel na dozdívku. Vhodné na garáže, dílny a sklady. 
Telefon: 736 271 967
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové dříví. 
TEL.:777 690 390
* Prodám sedací soupravu 3+2+1 zánovní, by-
rva terakota. Levně dle dohody. Náchod. TEL.:
774 576 073

* Prodám zařízený družstevní byt 5+1 v Náchodě 
na  Plhově, nová plastová okna, zateplení, klidné 
místo. cena dohodou. Tel. 77 66 44 022
* Pronajmu byt 2+1 od  1. 5. 2014 15 minut 
od centra Náchoda. Krásné klidné prostředí s vý-
hledem na zámek. Částečně zařízený byt. Internet 
zdarma. Nájemné 4.500, energie 4.500, kauce nutná 
vratná 10.000 Kč. Tel. 739 740 434
* Prodám DB byt 5+1 v  Náchodě - Plhov. 4 NP 
z  5, nové jádro, kuchyně, dveře, plovoucí podla-
hy, vestavěné skříně, WIFI. Cena 951 tis. Kč. Tel. 
603 266 454
* Pronajmu byt 2+1 69 m2 s balkonem v Náchodě 
ve zděném domě. Nájem 5000,-Kč + služby. Kauce 
10 tis.Kč. TEL.:737 211 973
* Pronajmu družstevní byt 1+1 s balkonem v Ná-
chodě Starém Městě. Nájem 2.500,- Kč, inkaso 
3.500,- Kč s  ročním vyúčtováním. Vratná kauce 
12.000,-. Tel. 605 715 395 po 18. hod.
* Pronajmu pěkný slunný byt 1+1 44m2 po rekon-
strukci v  Náchodě. Pouze slušným lidem. TEL.:
777 828 428
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě, ná-
jem 3350,-Kč + inkaso + kauce. TEL.:732 309 415
* Pronajmu část. zařízený byt 1+1 I. kat., v  Ná-
chodě - Komenského ul. nájemné 3500,-Kč + inka-
so, vratná záloha 11 500,-Kč. Tel. 723 461 286
* Pronajmu byt 2+1 ve Velkém Poříčí - „Na Škvá-
rovně“, nájem 6000,-Kč + 10 000,-Kč - kauce, pěk-
ný RD, klidná část. Tel.602 741 481
* Dlouhodobě pronajmu slunný byt 3+1 s velkým 
balkonem ve 4. poschodí v Náchodě sídl. Branka. 
Nájem 4500,-Kč + inkaso + voda. Kauce 10 tis.Kč. 
TEL.: 722 135 026
* Pronajmu byt 2+1 60 m2 II.patro v  Náchodě 
Husovo nám., byt po  celkové rekonstrukci, nová 
koupelna, kuchyň, okna. Nájem 5500,-Kč + ener-
gie. Kauce nutná. RK NEVOLAT! TEL.:774 120 712
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve velkém Poříčí, 200 m 
od  náměstí, po  rekosntrukci, kuch.linka, sporák, 
plastová okna, zatepleno. Nájem 4000,-Kč + 2000,-
Kč inkaso. TEL.:603 49 54 79
* Pronajmu byt v Náchodě 2+kk, zděný, ul. Okro-
vá, zařízený, kauce. Tel. 773 461 131
* Prodáme zděný družstevni byt 3+1 (76m2) 
ve  Velkém Poříčí (klidná lokalita). Byt prošel 
kompletní rekonstrukcí. Více informací na  tel.: 
732 340 159, email: f.sara@seznam.cz
* Pronajmu slunný byt 1+1 po  celk.rekonstruk-
ci s vlastním vytápěním a velkou lodžií v blízkosti 
centra Nového Města n.M. Nájem 4000,- + služby, 
vratná kauce 15000,-. Pouze zájemci na dlouhodo-
bý pronájem min. 2 roky. Možnost nastěhování 1. 5. 
2014. TEL.: 777 136 918
* Pronajmu byt 3+1, 74 m2, ve 3. posch. na sídlišti 
Branka, balkon, sklep, volný ihned. Nájem 4.500,- 
+ inkaso 1.400 + el. + plyn + kauce 10.000 Kč. Tel. 
728 733 441
* PRODÁME DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1 - 70 m2, 
v panelovém domě s balkónem v Hronově - 7.patro 
výtah. Jádro - koupelna + WC původní. Pošta, vlak, 
bus, MÚ, ZŠ, Penny - do 500m. Cena 650.000Kč. * 
tel: 704 020 968 * RK NEVOLAT !!!
* Pronajmu velký byt 3+1(90m2)na Kramolně za 
6.000/měs.+energie. Tel: 702 463 675
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 2+kk, cca 45m2 
v  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200m 
OD  NÁMĚSTÍ. NÁJEMNÉ 4.200,-Kč+ZÁLOHY 
250,-Kč/os/měs(voda + el. spol. prostor). Info: 
777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem v Nácho-
dě poblíž centra. Byt je po  celkové rekonstrukci, 
nová koupelna s  rohovou vanou. Vybavený je ku-
chyňskou linkou s vestavěným varným setem. Ná-
jemné 5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 
nebo 602 790 044
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. TEL.:
608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, Křinická 
209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 495 tisíc. Info: 
491 521 523, 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2 v Žerno-
vě 120 u České Skalice, 3. poschodí. Cena Kč 250 
tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po celkové rekonstruk-
ci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. Šímy 778, 8. po-
schodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, po cel-
kové rekonstrukci v Broumově, U Větrolamu 271, 
1. poschodí. Cena Kč 449 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví v  okre-
se Náchod výhradně ve  správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. pozemek 
350m2, voda, el.en., krb, výhled do  údolí, sou-
kromí a  dobrá dostupnost. Cena 398tis.Kč. Tel. 
608 141 035
* Koupím RD nebo chalupu v  ceně do  1mil, 
do 30km od Náchoda. Tel. 739 486 403
* Pronajmu dlouhodobě chatu se zahradou 500 
m2, voda, elektrika, WC. Kramolna - Vysokov. Tel. 
732 154 934
* Rodina se 2 malými dětmi hledá pronájem rod. 
domku nebo bytu se zahradou v klidné části Ná-
choda nebo okolí cca do 6000,- včetně energií na 3 
roky. Tel 777 137 711

* Prodám lukrativní pozemek (2.334 m2, 
lze rozdělit na  dvě parcely) k  výstavbě RD 
v  centru Náchoda pod zámkem. Na místě se 
nachází menší chatka, elektřina a voda zavede-
na. Inženýrské sítě na hranici pozemku. Cena 
2 970 000,- Kč. Tel.: 608 771 515

* Prodám stavební pozemek V. Poříčí 1.076m2, 
sítě na hranici. Tel: 721 146 244
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku v ceně 
do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 604 336 337

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

KRÁTKODOBÉ PŮJČKY.
TEL. 733 671 734

BYTY

AUTO - MOTO

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

HUSÍ HODY
v sobotu 19. dubna

a v neděli 20. dubna 

Vás zveme do studnické 
krčmy U STUDNY na HUSÍ HODY 

Obědy 11-15 hodin 

Tel. 739 433 396 
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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

Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD se samost.garáží a pozemky 2.048 m2...850.000,-Kč,Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí....1.290.000,-Kč
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obytným podkrovím,klid.místo...2.190.000,-Kč,N.Město n/Met-Malecí-Družst.byt 1+1 (35 m2),1.patro ....495.000,-Kč
Náchod-Zděná chata (i k bydlení),poz.2.086 m2....790.000,-Kč, Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky 1000 m2 ....od 1,29 mil.Kč
N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-tři obyt.podlaží+podkroví...3,2 mil.Kč,Borová u Náchoda-Chalupa v započaté rekonstrukci ...250.000,-Kč
N.Město n/M-ul.Johnova-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr...2.65 mil.Kč,N.Město n/M-Okras.zahrada se započatou stavbou chaty ..119.000,-Kč
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část....700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem nadst.mezonet. bytu 7+1 v centru ..... 6.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon..1,1 mil.Kč, Č.Kostelec-Špinka-Rekr. chata s pozemkem+el.přípojkou-poblíž vody .....290.000,-Kč
Č.Skalice-u Rozkoše-Pozemek (1567 m2) k rekreaci v těsné blízk.vody..330,-Kč/m2,N.Hrádek-Chatka s poz.k výstavbě RD-1.048 m2.......199.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo..2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část .........110.000,-Kč
Police n/Met.-Byt 3+1,OV,66 m2,7 NP,panel.dům,plast.okna...590.000,-Kč,Hejtmánkovice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.1200 m2) ....850.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,JIčín-Střevač,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,poz.ke stavbě RD ....od 180 Kč/m2

Obchodní společnost s bytovým 
a konfekčním textilem HLEDÁ 

ÚČETNÍ A OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
na HPP nebo dohodou. 
Nové Město nad Metuji. 

Informace na tel.: 603 839 416, 
email: denss@seznam.cz

PŮJČOVNA STROJŮ VAX 
NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Prací hlavice má rotační kartáče
- ÚČINNÉ PRANÍ   Tel. 725 557 030

AUTOSERVIS
Michal Večeřa

Opravy všech vozidel, výměny olejů, 
diagnostika.

provádíme servis klimatizace 
-opravy, dezinfekce, plnění

Na Strži 392 
(pod zimním stadionem)

547 01 Náchod

Mob. 608 437 188
e-mail: Info@autovecera.cz

www.autovecera.cz

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úpravy terénů i zednické práce

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

BOWLING 
V CENTRU NÁCHODA 
K PRONÁJMU

Tel. 723 348 091

Pronájem nebytových 
prostor v Náchodě

areál Řemeslnického centra 
v ulici Na Hamrech.

Plocha je cca 120m2, volný ihned, 
možnost parkování v areálu. 
Kontakt tel. 777 601 040



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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 13. 7. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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.

Nový občanský zákoník 10.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi 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

 Každý z nás vstupuje velmi často 
do  právních vztahů jako spotřebi-
tel. Děje se tak vždy v  situaci, kdy 
s  podnikatelem uzavírá smlouvu 
člověk mimo své podnikání či za-
městnání. V  tomto specifi ckém 
vztahu je spotřebitel slabší stranou, 
kterou je zpravidla nutné chránit. 
Krom předpisů pramenících z  EU 
je spotřebitel chráněn i novým ob-
čanským zákoníkem (NOZ), který 
v této oblasti přinesl důležité změny. 
V tomto článku budou představeny 
změny obecně, když část (reklama-
ce) bude předmětem druhého dílu 
článku. 
 Základním pravidlem nové 
právní úpravy je, aby veškerá sdě-
lení spotřebiteli byla srozumitelná. 
Podnikatel musí spotřebiteli sdělit 
ještě před uzavřením smlouvy velké 
množství informací, zejm. o  zbo-
ží a  ceně. Jsou zakázána konkrétní 
ujednání, která by znevýhodňovala 
spotřebitele – např. odklad určení 
ceny až při samotném plnění, vy-
loučení spotřebitelových práv při 
vadném plnění atd. Pokud se ně-
které z nich ve smlouvě objeví, ne-
přihlíží se k nim (ledaže by na nich 
spotřebitel trval). 
 Specifi ckou kategorií jsou smlou-
vy, které spotřebitel uzavírá na dál-
ku tzv. distančním způsobem 
– např. na  internetu, po  telefonu 
apod. (nezáleží na  tom, zda si pak 
zboží vyzvednete na prodejně).  Při 

smlouvách uzavíraných na dálku ale 
mimo obchodní prostory (na ulici/
předváděcí akci/u Vás doma apod.) 
je zachována možnost odstoupit 
od smlouvy do 14ti dnů bez udání 
důvodu. To neplatí pouze u  někte-
rých typů zboží a  služeb (ubytová-
ní, noviny, při opravě, atd.).  Lhůtu 
pro odstoupení spotřebitel splnil, 
i  pokud 14tý den odstoupení ode-
slal. Následně nejpozději do  14ti 
dnů musí zboží vrátit s  tím, že mu 
podnikatel zároveň uhradí náklady 
na nejlevnější poštovné.
 Novinkou také je, že v  případě 
neobjednaného plnění, jej podnika-
teli nemusíte vracet, nijak ho kon-
taktovat a  samozřejmě ani hradit 
jeho cenu.
 NOZ upravil i  podobu uzavírá-
ní formulářových smluv, kde slabší 
strana nemůže smlouvu zásadně 
měnit (smlouvy s bankou, operáto-
ry apod.), tyto smlouvy nemohou 
obsahovat doložky psané špatně 
čitelným písmem. Samostatné ob-
chodní podmínky, na  které tyto 
smlouvy zpravidla odkazují, mohou 
obsahovat jen rozumně očekáva-
telná ustanovení (tím nejsou např. 
smluvní pokuty). Při jednostranné 
změně obchodních podmínek má 
druhá strana právo smlouvu z toho-
to důvodu vypovědět. 

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Spotřebitel a NOZ  část 1.

IK MAYORAL   DĚTSKÁ ZNAČKOVÁ MÓDA
NOVÁ KOLEKCE JARO – LÉTO 2014

BUTIK V PASÁŽI 
KOMERČNÍ BANKY 

NÁCHOD

Tel. 724 255 558

Kvalitní oblečení za rozumnou cenu

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.

• Klempířství, pokrývačství, 
   tesařství
• Kompletní dodávky střech
• Montáž střešních oken 
• Nátěry žlabů a plechových střech
• Výškové práce pomocí 
   horolezecké  techniky
• Drobné opravy střech

PAVEL NOVÁK   

tel.: 724 972 708

www.strechynachodsko.cz 

Střechy O&N

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

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

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

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

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

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

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 

D
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Prodám zařízený zahradní domek 
s chatou na pěkném stavebním 

pozemku, k.ú. Náchod, 
p.č.650/13,14,18,19, celková 

výměra 1470 m2

Tel.: 602 145 222
RK NEVOLAT

PS – STAV 

Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Tel.: 608 351 606, www.ps-stav.cz 

e-mail: sedlacek@ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU, 
BRÜGMANN, VEKA 
ŽALUZIE, ROLETY, 
PARAPETY

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM 

NÁCHOD-PLHOV 
nejrychlejší trasa objížďky k nám:
1. z České Skalice – Zlíč – Studnice 

– Řešetova Lhota – Horní Rybníky 
– Dolní Radechová – 15km – 

NÁCHOD-PLHOV
2. z České Skalice – parkoviště na 

náměstí v Náchodě – pěší zónou 
pod zámkem (ul. Příkopy) – 10 min.

Při nákupu nad 400 Kč 
- PIVO ZDARMA!

ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 

přijme 

KVALIFIKOVANÉHO KVALIFIKOVANÉHO 

UČITELE MATEMATIKY.UČITELE MATEMATIKY.

(např. M-Zakl.tech, M –Tv) 

Nástup od 1. 9. 2014. Výše úvazku 0,8  

až 1,0. Nabídku se strukturovaným 

životopisem na zsck@zsck.cz

Do Postřižína přijmeme
Operátory skladu, 

  skladníky – pickery.
Ubytování zdarma,
3 směnný provoz,

nábor. příspěvek 200 Kč,
plat 70 – 90 Kč/hod.

Nastup IHNED.
volejte: +420 723 936 471

www.workmarket.cz
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www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

2.800.000,- KčCena:

Komerční objekt Jaroměř
Provozní areál, CP 2.459 m2. Manipulační 
plocha, kanceláře, soc. zázemí,... 

N3663č. inzerátu 

1.099.000,- KčCena:

RD Broumov
RD 2x 2+kk. Vhodné i k podnikání - kanceláře, 
ordinace. Plocha obou bytů 70 m2.

N5430č. inzerátu 

648.000,- KčCena:

Byt 2+1 Náchod 
Zděný DB 2+1 po částečné rek.. 3. p., 
balkon, sklep. Nízké náklady na bydlení.

N4968 Řádková inzerce

 

 
Byt 1+1 Náchod č. N4788
CP 40 m2, 580 000 Kč
Byt. dům Česká Metuje č. N5830
CP 755 m2, 420 000 Kč
Bývalá škola Kostelec. Lhota č. N5637
CP 2.612 m2, 2 072 600 Kč
RD Tutleky č. N5558
CP 883 m2, 1 150 000 Kč
Chata Broumov – Velká Ves č. N5567
CP 374 m2, 145 000 Kč
Pozemek pro kom. výstavbu č. N3549
Náchod, CP 1.400 m2, 899 Kč/ m2

Byt 3+kk Horní Radechová
Zděný DB 3+kk, CP 70 m2. 2. patro,
sklep (8 m2). Nízké náklady na bydlení.
Cena: 599.000,- Kč
č. inzerátu: N5804ti

Inzerce ECHO Nachod 03b-2014.indd   1 28.3.2014   14:55:48

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

 Smažírna a loviště ryb Pstražná leží 
7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, 
směrem na Skansen lidové architek-
tury – smažírna se nachází 100 metrů 
od skanzenu. Pokud dostanete chuť 
na výbornou rybu a navíc vlastnoručně 
ulovenou, určitě čtěte dál...
 Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše 
rybářské umění. K dispozici máte hned 
dvě jezírka, kde zaručeně tu svou ryb-
ku ulovíte. Neplatíte za půjčení udi-
ce a návnadu. Pstruha Vám na místě 
usmaží. Samozřejmě můžete jen za-
sednout ke stolu a rybku si koupit. 
 V čase, kdy čekáte na „tu svoji po-
choutku“, můžete posedět na venkov-
ní terase se slunečníky nebo v selské 
jizbě v objektu smažírny. Využít mů-
žete příjemného prostředí ke krátké 
procházce.
 V Pstražne je sezóna již v plném 
proudu, otevřeno tu mají denně od 10 
do 22 hodin.

 Smažírna je s dosahu oblíbené Ma-
sarykovy cyklostezky Kladským pome-
zím. Proto šlápněte do pedálů, obujte 
pevné boty, nastartujte Váš vůz nebo 
motorku a udělejte si pěkný výlet.

Kudy?

* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete 
do pedálů z Hronova na Žďárky – 
potom směr hraniční přechod Doly 
a máte to už jen dva kiláky – cíl: 
Pstražna
* Autem do Kudowy Zdroj, první 
světelná křižovatka, je tam benzinová 
pumpa, dejte se na ní vlevo. Po levé 
ruce minete Policejní stanici a na dal-
ší větší křižovatce se dáte opět vlevo 
a neuhnete ve směru na Skanzen li-
dové architektury ... cíl: Pstražna

připravila Laďka Škodová

Za dobrým pstruhem nemusíte světa kraj...

Ochotníci v Úpici 

 si připomínají 190 let od své exis-
tence. Počátky ochotnického divadla 
v Úpici sahají až do roku 1824 a jsou 
spojeny se jménem Jana Záruby.  

Náchodskem 
na kole - “v reálu  
i na internetu”
 Náchodsko v březnu 2014 před-
stavilo internetového průvodce cy-
klotrasami -„Náchodsko na  kole“.
Průvodce je volně k  dispozici 
na  http://issuu.com/nachodskona-
kole/docs/nachodsko_na_kole. 
 Projekt „Náchodsko na  kole“ 
vnikl v rámci bakalářské práce s ná-
zvem „Moderní formy komunikace 
v  prezentaci nabídky cykloturistic-
kých tras na Náchodsku“. Autorkou 
průvodce je Markéta Drahorádová, 
studentka Univerzity Hradec Králo-
vé. Autoři fotografi í jsou Karel Hu-
neš, Tomáš Kopřiva a Martin Pleyer. 

Běh Babiččiným 
údolím
 Otevřený závod pro celou rodinu 
se koná v neděli 6. dubna 2014. 
Registrace závodníků proběhne 
od  9.00 hodin u  Kuželníku v  sou-
sedství Panské hospody.
Podrobné informace najdete na 
www.centrumrozvoje.eu, 
www.spotrklub.cz, 
www.meziupouametuji.cz 

Posezení na mlejně, Správa státní-
ho zámku Ratibořice a o.s. Babičči-
no údolí 2006 ve spolupráci s Měst-

ským úřadem v České Skalici 
Vás srdečně zvou na akci

VOTVÍRÁNÍ 
BABIČČINA ÚDOLÍ 

aneb zahájení sezóny 
v Ratibořicích.

Akce se uskuteční u  Panskýho 
hostince, posléze na  dvoře Ru-
drova mlejna v sobotu 5. 4. 2014 
ve  13 hodin přestřižením sym-
bolický pásky a  za  doprovodu 
lidový muziky ŠMIKURANDA 

z Český Skalice.
Na mlejně Vás čeká veselice 

s muzikou a stylové občerstvení.
Vstupné u nás neplatíte.

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí.“

DÍVKA ECHA

ZUZANA Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

www.gatenachod.cz
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