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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

RIFLE
199,-Kč

(do vyprodání zásob)

(naproti Itálii)

Náchod, Plhovská 695

www.kramjeans.cz

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého člověka na roznos novin ECHO 
po Hronově (oblast ulic Hostovského a Riegrova 
a jejich okolí). V případě zájmu pošlete Vaše 
kontaktní údaje na e-mail: echo@novinyecho.cz 
nebo SMS na tel. 602 103 775



ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

6. Leonardo da Vinci a rožnění

 S příchodem komínů se ohniště přesunulo z prostředku místnosti k jedné ze 
stěn a stavěly se první krby z cihel a malty. Oheň se zapaloval v horní polovině 
konstrukce, klenba pod ní sloužila k uchovávání dřeva. Kotlíky vyrobené ze žele-
za, bronzu nebo mědi se začaly používat místo keramických díky jednoduchosti 
použití. Při dlouhodobém používání nádobí z mědi se však objevovaly nemoci 
– poškození jater, demence, křeče a  třes, což bylo způsobeno uvolňováním je-
dovatých látek. Z tohoto nádobí však většinou jedla jen šlechta, protože poddaní 
si jej nemohli dovolit. Teplota ohřívání byla kontrolována výškou kotlíku, jeho 
umístěním na  trojnožku nebo rovnou na  horké uhlíky. Používání otevřeného 
ohně k vaření či ohřívání bylo riskantní a požáry, které devastovaly celá města, 
se vyskytovaly často.  
 Osvobozené od kouře a špíny sloužily nyní tyto prostory společenským účelům 
a čím dál tím více se stávaly výstavní skříní majitelova bohatství, vybaveny pres-
tižním nábytkem. Ve vyšších třídách bylo vaření a obsluha doménou služebnictva 
a kuchyně byla oddělena od obývacích pokojů, někdy dokonce velmi daleko od jí-
delny. Chudší domácnosti si však dosud nemohly oddělenou kuchyni dovolit. 
Setrvávaly tedy stále u modelu „vše v jedné místnosti“.
 Středověké černé kuchyně zůstaly po dlouhou dobu běžné, obzvláště na ven-
kovských statcích a obecně také u chudších lidí. Pokušení vylepšit kuchyňské ná-
řadí nemohl odolat ani „všeuměl“ Leonardo da Vinci, který vynalezl automatic-
ký systém pro otáčení rožně na opékání. Do komína instaloval vrtuli, která pak 
pomocí převodu roztáčela rožeň. Tento důmyslný systém se poté ujal v mnoha 
bohatých domácnostech. 

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 770 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ....................... 5 290 000,- 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 RD v řadové zástavbě v Náchodě 
na Kramolně. Rozsáhlá rekonstrukce 
v roce 2009, moderní kuch. linka, pro-
pojení kuchyně s jídelnou, upravený 
obývací pokoj, výměna oken, dveří, 
oprava prádelny, podlahové krytiny,  
nový kombinovaný kotel Vailant.Cena: 2 690 000,- Kč

Foto: zleva – Michal Matějovský a Václav Svoboda

VZPOMÍNKA
Dne 17. dubna 2014 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila

paní Eva Tylšová, 

skromná a obětavá učitelka z Náchoda. 

Celý svůj život, až do posledních svých sil, 
zasvětila práci ve speciálním školství.

S úctou a láskou vzpomínáme. Kamarádky a kamarádi

MŠ  Náchod, Komenského 301

Zve rodiče s dětmi na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se koná ve čtvrtek 24. 4. 

v čase od 9.00 do 15.00 hodin.

Jste srdečně vítáni.

Výstava PLAY BROUMOVSKO zahájena!

 PLAY BROUMOVSKO navazu-
je na  dlouhodobý projekt ORBIS 
PICTUS PLAY autorů Jiřího a  Ra-
dany Waldových připravený podle 
umělecké koncepce Petra Nikla 
ve spolupráci s českými a zahranič-
ními umělci. Expozici si užijí děti 
i dospělí. Exponáty doslova pokou-
šejí fantazii návštěvníků. „Smyslem 
výstavy, která je umístěna v prosto-
rách společnosti VEBA v  Broumo-
vě, je umožnit dětem i  dospělým 
to, aby si mohli po  celý rok hrát. 
Expozice dává prostor jejich krea-
tivitě a  umožňuje jim odpoutat se 
na chvíli od počítačových monitorů 

a  školních nebo pracovních po-
vinností,“ říká Jan Souček, ředitel 
Agentury pro rozvoj Broumovska, 
která akci pořádá. Záštitu nad ní 
převzali hejtman Královéhradecké-
ho kraje Lubomír Franc (na  sním-
ku ze slavnostní vernisáže výstavy) 
a  pomocný biskup pražský Mons. 
Václav Malý. Výstavní prostor pro-
šel zatěžkávací zkouškou již při ver-
nisáži 27. března, které se účastnilo 
okolo dvou stovek lidí. Vedle ofi ci-
álních hostů tu bylo i  několik tříd 
broumovského gymnázia a Základ-
ní umělecké školy v Polici nad Me-
tují.  (mf-khk, foto Mirek Brát)

Matějovský na Dakar?
 První zkušenosti s  vozem Tatra 
815  4x4 „Dakar“ získával o  víken-
du v  Jaroměři v  rámci spolupráce 
se Svoboda Tatra Teamem jezdec 

letošního seriálu mistrovství Evro-
py cestovních vozů, Michal Matě-
jovský. “Poprvé v životě jsem dostal 
možnost řídit „dakarské“ auto a byl 

to opravdu silný zážitek. Díky tomu-
to testu jsem měl možnost udělat si 
první rámcovou představu o  tom, 
co tento směr závodění obnáší. 
V  současné době jsou však mojí 
prioritou cestovní vozy, ale v  bu-
doucnu nevylučuji případnou účast 
na některém závodě dálkových rally. 
V nejbližší době mne bude zajímat 
především příprava obou týmů, se 
kterými v této oblasti spolupracuje-
me - tedy týmu Buggyra, která právě 
v těchto dnech testuje svůj dakarský 
speciál Fat Boy ve  vojenském pro-
storu nedaleko slovenské Senice, tak 
samozřejmě také příprava Svoboda 
Tatra Teamu, se kterým jsem dnes 
zkoušel terénní Tatru 815 4x4,“ ko-
mentoval svoji přítomnost na testo-
vání v Jaroměři Michal Matějovský. 
 foto archiv MM

POZVÁNKA na koncert „ŠTUDÁKŮ“

 Historické prostory Jiřinkového 
sálu Muzea Boženy Němcové již po-
desáté rozezní v  neděli 13. dubna 
2014 od  17:00 hod. instrumentální 
a vokální díla českých i světových au-
torů od baroka po současnost, včetně 
skladeb s jazzovou inspirací. 

 „ŠTUDÁCI“ Hudební kated-
ry Pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové Vám představí mj. 
díla H. Bibera, W. A. Mozarta, L. v. 
Beethovena, A. Dvořáka, F. Chopina, 
F. Kreislera a S. Joplina. 
 (red)

Jarní horský duatlon
 Sportovní centrum Dobrošov, 
d.o.s.  pořádá v  sobotu 19. dubna 
2014  již XXVI ročník „Jarního hor-
ského duatlonu“. Současně je v  bě-
žecké části připraven X. ročník „Jar-
ního dvojběhu podle Gundersena“. 
Oba závody pro širokou veřejnost 
obojího pohlaví mají start v  10.00 
hodin u  Jiráskovy turistické chaty 
s rozhlednou na Dobrošově. 
 Duatlon je zahájen během 
ve  třech okruzích 1,9 km (celkem 
5,7 km), pokračuje 35 km jízdou 
na  kole přes Českou Čermnou, 
Borovou, U  Jedle, Nový Hrádek, 
Rokole, Sněženský most, Sněžné, 

Polom, Olešnice v Orl. horách, Ze-
linkův Mlýn, stoupá k U Jedle a zpět 
až na Dobrošov, kde závěrečný běh 
je jen na  4,2 km po  jiném okruhu 
dlouhém jen 2,1 km. Tytéž běžecké 
vzdálenosti také postupně absolvují 
gundersenovi běžci a  běžkyně tak, 
že do druhé intervalové distance se 
startuje v 11.00 hodin.
 Pro skutečné duatlonové neznal-
ce a začátečníky (i mládež) je po 10 
hodině možné průběžně použít pro 
jízdu cokoliv na trase 2,1 km vedoucí 
zcela mimo silnici. Závěrečná pro-
cházka je dlouhá 1,9 km ... (celkem 4 
km).  JK

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2014 jsme vzpomenuli 5. smutné 
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi. Poděkování

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat lékařům, 
sestřičkám a všemu personálu 
ortopedie nemocnice 
v Náchodě, za obětavou 
a skvělou péči o naši babičku, 
paní Elišku Šárkovou. Děkujeme. 
Rodina Šárkova

ání
u 

onálu 

čku, 
Děkujeme.

Půjčka až 100 000 Kč 
od soukromého poskytovatele 
pro zaměstnance a důchodce. 

tel. 605 101 252 
email: knapova@czfi nance.cz

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Poděkování
Ráda bych prostřednictvím 
novin ECHO poděkovala 
panu primáři 
Jaroslavu Vokůrkovi 
a celému kolektivu 
sestřiček a ostatního 
personálu chirurgie 
Oblastní nemocnice 
v Náchodě za  skvěle 
odvedenou práci. Koncem 
března jsem se zde podrobila
operaci a věřte, že celkový dojem 
z jednání a atmosféry oddělení je 
vynikající. 
 Přeji všem pracovníkům hodně 
úspěchů a  spokojených pacientů. 
Mohu ze své zkušenosti potvrdit, 
že obava jít na operaci do Nácho-
da, která je mezi lidmi rozšíře-
ná, skutečně nemá opodstatnění. 
 Lenka Jirková

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

PRODEJNÍ VÝSTAVA 
OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 
V POHOSTINSTVÍ U VÍTŮ, 

Lhotky u Náchoda.
ZAHÁJENÍ 19. 4. V 15. HOD.

OTEVŘENO V SO. a NE. DO 11. 5.

VZPOMÍNKA
Kdo byl milován nebude zapomenut...

Dne 10. 4. 2014 uplynulo již sedm let od chvíle, 
kdy navždy utichlo srdce naší maminky, 

paní Emílie Bártová z Náchoda.

Stále vzpomínají dcery Alena a Hana



Tažná zařízení SVC Náchod, s.r.o.
Největší výrobce tažných zařízení v ČR
Výroba, prodej a montáž tažných zařízení

pro osobní, dodávková a nákladní vozidla.

SVC Náchod, s.r.o.
Průmyslová zóna Vysokov 197,
549 12 Vysokov

Tel: +420 491 421 021 - 2
Mob: +420 603 360 607
Fax: +420 491 420 265 www.svcnachod.cz

Odborné poradenství, školení a servis u výrobce prověřeného
kvalitou ISO, prodejem a montáží s 20 letou tradicí.

VÝHODY MONTÁŽÍ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMĚ SVC NÁCHOD:

e-mail: svc@svcnachod.cz

Diagnostické nakódování řídících jednotek Zdarma!

Zapůjčení automobilu do 15 km Zdarma!

Zapůjčení střešního boxu/nosiče jízdních kol

z naší půjčovny na 2 dny Zdarma!

Název

VW Golf VII, Audi A3, Seat Leon

Hyundai i40

Kia Soul

Cena vč. montáže

2 198,-s DPH

2 198,-s DPH

1 998,-s DPH

1 998,-s DPH

Škoda Octavia III + Combi

ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

HLINÍKOVÉ PERGOLY 
HLINÍKOVÉ PLOTY 
HLINÍKOVÁ ZÁBRADLÍ 
SVÁŘENÍ HLINÍKU
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

DOPRAVNÍ  SPOLEČNOST CDS s.r.o Náchod  

PŘIJME  ŘIDIČE PŘIJME  ŘIDIČE 
SKUPINY C+ESKUPINY C+E

S PRAXÍ PRO MEZINÁRODNÍ DOPRAVU.

KONTAKT: 602 239 352
E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

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

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !
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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.)

1. 4. 2014 byla 
u  čerpací sta-
nice Charouz 
Vysokov nale-
zena andulka 
s indentifi kačním kroužkem a předá-
na do péče záchranné stanice Jaroměř 
tel.: 603  847  189, e-mail: coracias@
seznam.cz  (foto D. Prokop)



* 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 prostory 35 m2 v I. poscho-
dí domu v centru Náchoda. Možné vyu-
žití: kancelář, masážní služby, kosmetic-
ké služby a pod. Bližší informace na tel.č. 
606 951 546
* Pronajmu prostory k  podnikání 
v Hronově např. kancelář, manikúra, pe-
dikúra - cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. 
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
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám kulečníkový závodní karam-
bolový stůl 210x105cm fy. HELTA, dva 
roky používaný, cena 35000,-Kč k jedná-
ní. Tel. 774 604 123
* Prodám podýhované (mahagon) 
dveře 60 P, pěkné, cena 300 Kč. Tel. 
602 103 775
* Prodám zánovní (užíváno 10 měsíců) 
spotřebiče i nábytek vhodný do provozu 
rychlého občerstvení. Tel: 603 383 056
* Prodám suché tvrdé i měkké palivové 
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

* Koupím cca 2,5-3 m plotového pletiva, 
nejlépe poplastované, výška od  160 cm. 
Tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)
* 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 ho-
tové. 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, Českoslo-
vensko a  jiné. Dále staré obálky, dopisy 
a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýn-
ky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 
722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Hledám nezadaného muže nad 50 let 
jako tanečníka na  taneční odpoledne. 
Finanční odměna. TEL.:736 768 114
* Přijmu brigádníka (balení zboží) 
2-3 hod. denně odpoledne v  Náchodě. 
TEL.:777 603 399
* Potřebujete nařezat nebo naštípat dře-
vo, něco natřít, drobné zednické práce, 
kopání, bourání, postavit plot, vyklidit 
půdu a jiné pomocné práce 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
* Hledám pravidelnou výpomoc na za-
hradě, sekání trávy, apod. CCa 3 km 
od Náchoda. Zájemci volejte 605 105 170
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  ma-
lování a  rekonstrukci, drobné domácí 
opravy, praní a žehlení prádla, praní ko-
berců. TEL.:737 564 496

* Hudební skupina Bohadloband 
hledá nového člena na  post basky-
taristy. Podmínky: pokročilá hra 
i  na  bezpražec či kontrabas, kreati-
vita, 100% přístup. servisniemail@
gmail.com. tel.: 774 180 060

* Hledám doučování angličtiny pro 
dceru. 4-5 třída. V Náchodě. TEL.: 
603 861 437
* Potřebujete naštípat dříví, posekat 
trávu upravit okrasné keře a  stro-
my, drobné zednické práce a  jinou po-
moc na  zahradě? TEL.: 737  972  924, 
737 452 561 - sms - ozveme se

* Prodám štěně - pejsek bišonek frisé 
bez PP. TEL.: 732 777 729
* Daruji štěňátka křížence (velikost 
asi jezevčíka) - 5 feneček, 3 - pejsci - 
do  dobrých rukou, odběr dle dohody: 
Náchod. Tel.: 604 774 115

* Prodám 4 ks Alu disky Peugeot 3 
šroubové s  let. pneu 165/65 R 13  77T. 
Cena dohodou. Tel. 604 784 427
* Prodám zimní pneu Michelin 205/55R 
16T. Jeté 1 zimu. Cena za 4 pneu 2000,-
Kč. TEL.: 732 275 834 
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* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
30m2 v  klidné části Nového města 
n/M. Nájemné 3600,- měsíčně + ener-
gie. Kauce 15000,-Kč. V  domě je ko-
lárna, kočárkárna, sušárna prádla, při-
pravený internet. Jen bezproblémovým 
nájemníkům. Tel 608 323 373
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 
47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipí na-
proti hospodě, nájemné 3.750 + inkaso 
2.000 + kauce.Tel.:608 903 050.
* Prodám zděný byt 3+kk v  Nácho-
dě na  rohu ul. Raisova a  Janáčkova, 
v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena: 799 000,- Kč
* 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
* Pronájem bytu v  centru Nového 
Města nad Metují, 3+1, 105m2, cena 
6800,- + energie /měsíc. Volný od 1. 7. 
2014. Volejte 732 945 606
* PRONAJMU BYT 2+kk V HRONO-
VĚ. Byt je po celkové rekonstrukci ve-
likosti 44 m2. Cena 3.900 + inkaso, kau-
ce nutná. mail: renestarkov@seznam.cz. 
tel.602 133 173
* Pronajmu byt 2+kk v Náchodě, no-
vostavba, zařízen, volný ihned, kauce. 
Tel. 774 061 131
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Rů-
žová po celkové rekonstrukci, dům za-
teplený, plastová okna. Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám DB 2+1 (přestavěn na 3+1), 
výměra 61 m2 v  Náchodě na  Plho-
vě, plastová okna, opravený výtah. 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
735 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu 
do OV 1+1, výměra 37 m2 v Náchodě 
Bělovsi, po  rekonstrukci kuchyň, kou-
pelna a WC, nový kotel. Velká proskle-
ná lodžie. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmeme pěkný větší byt 1+1 
ve zděném domě (nad solnou jeskyň-
kou) u centra Náchoda. V bytě je pat-
rová postel pro dvě osoby, zabudovaná 
šatní skříň na  chodbě, nová kuchyň-
ská linka. byt se nachází v prvím patře 
domu, který je komplet zateplený. Kau-
ce 10.000,-. Byt bude volný od 1.května.
Více informací na  meilu: lenka-janec-
ka@seznam.cz, 773 000 320. 4800,- ná-
jem s internetem + energie (cca 1400,-)

* Byt 4 + 1 + sklep, OV, NA Plhov. 
Krásný, udržovaný, nadstandardně 
a  moderně zrekonstruovaný byt. 
Nové jádro, okna, podlahy, kou-
pelna s  rohovou vanou, kuchyně se 
spotřebiči. Lodžie s krásným výhle-
dem do přírody, z druhé strany bytu 
výhled na  zámek. Bezproblémoví 
sousedé. Super bydlení. Volný zač. 
roku 2015. Cena 1.390.000,- Kč. Tel.: 
605 542 592

* 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. byt 3+1, 74 m2 ve  4.
NP v  Náchodě 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
* Prodáme družstevní byt 3+1 Brou-
mov, 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  Žernově 120 u  České Skalice, 
3. poschodí. Cena Kč 250 tisíc. Info 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové 
rekonstrukci 1+1, 31,88 m2, v Jaromě-
ři, J. Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 
tisíc. Info 733 131 189.
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30

* Pronajmu byt 2+1 60 m2 II.patro 
v  Náchodě Husovo nám., byt po  cel-
kové rekonstrukci, nová koupelna, ku-
chyň, okna. Nájem 5500,-Kč + energie. 
Kauce nutná. RK NEVOLAT! TEL.:
774 120 712
* Pronajmu pěkný slunný byt 1+1 
44m2 po rekonstrukci v Náchodě. Pou-
ze slušným lidem. TEL.:777 828 428
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. 
Tel. 608 11 00 41
* Prodáme zděný družstevni byt 3+1 
(76m2) ve Velkém Poříčí (klidná loka-
lita). Byt prošel kompletní rekonstruk-
cí. Více informací na  tel.: 732 340 159, 
email: f.sara@seznam.cz
* Pronajmu slunný byt 1+1 po  celk. 
rekonstrukci s  vlastním vytápěním 
a velkou lodžií v blízkosti centra No-
vého Města n.M. Nájem 4000,- + služ-
by, vratná kauce 15000,-. Pouze zájemci 
na  dlouhodobý pronájem min. 2 roky. 
Možnost nastěhování 1. 5. 2014. TEL.: 
777 136 918
* PRODÁME DRUŽSTEVNÍ BYT 
3+1 - 70 m2, v panelovém domě s bal-
kónem v  Hronově - 7.patro výtah. Já-
dro - 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

* Prodám menší zahrádku na  klid-
ném místě v  Náchodě za  koupališ-
těm. Na oploceném pozemku 332m2 je 
nová pergola a  starší zahradní domek. 
Voda, elektřina. Tel.608 826 854. Cena 
250.000Kč.
* Prodáme přízemní RD se zahradou 
v  Novém Městě n. Met. Dům má sa-
mostatnou garáž. Obchod, restaurace, 
autobusová zastávka do  100m. TEL.: 
607 622 176

* Prodám řadovou garáž v ulici Za Ci-
helnou v Náchodě - el.energie zavede-
na, cena 100 tis.Kč. TEL.:723 976  677 
volat po 15.hodině.
* Prodám st. pozemek 450 m2 s chatou 
v Náchodě Pod Vyhlídkou, s výhledem 
na  zámek a  město. 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 ro-
dinného domu na  okraji Dolní Rade-
chové. 2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 
608 66 77 30
* Prodám chatu v Náchodě: vlast. po-
zemek 350m2, voda, el.en., krb, výhled 
do údolí, soukromí a dobrá dostupnost. 
Cena 398tis.Kč. Tel.608 141 035
* Prodám patrový RD 3+1 s  garáží, 
zahrada 1000 m2, obec Č.Skalice - Zlíč 
z roku 2004, materiál plynosilikát. Cena 
1, 99 mil.Kč. TEL.: 737 128 360
* Prodám stavební pozemek V. Po-
říčí 1.076m2, sítě na hranici. Tel: 
721 146 244
* Rodina se 2 malými dětmi hledá pro-
nájem rod.domku nebo bytu se zahra-
dou v klidné části Náchoda nebo okolí 
cca do 6000,- včetně energií na 3 roky. 
tel 777 137 711
* Nabízím k prodeji stavební pozemek 
v  Jiráskových skalách (Bischofstein) 
o výměře 400m2. Tel.: 773 265 507
* Prodám rodinný dům v  centru 
Hronova se zahradou. Pěkné klidné 
místo za  náměstím. RK Nevolat. Tel. 
608 748 973.
* Pronájem/prodej - možnost solátek 
rodinného domku 4+1 v Polici n.Met., 
kolaudace 2009. Tel. 603 525 531
* Prodám RD v centru Náchoda, klid-
né místo. Po rekonstrukci, ihned k na-
stěhování. TEL.:724 214 538

* Prodáme družstevní byt 4+1 v Brou-
mově, Pionýrská 365, 7. podlaží, 87,93 
m2. Cena Kč 449 tisíc. Informace 
491 463 345 a 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 
m2, po celkové rekonstrukci v Broumo-
vě, U Větrolamu 271, 1. poschodí. Cena 
Kč 449 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
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
* Pronajmu dlouhodobě pěkný zděný 
byt 3+1, Hronov-Příčnice v  1. patře 
s  balkonem, 86m2. Občanská vybave-
nost 10min. chůze. Možno i  s vybave-
ním - kuchyňská linka včetně sporáku 
a  lednice, jídelní stůl + židle, obývací 
stěna + sedačka, pračka a plynový ko-
tel. K  bytu patří sklep a  garáž. Volný 
ihned. Kauce nutná. Nájem 5  500,- 
Kč + služby, s  garáží 6  000,-Kč. Tel. 
721 968 252.
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkó-
nem v  Náchodě poblíž centra. Byt je 
po  celkové rekonstrukci, nová kou-
pelna s  rohovou vanou. Vybavený je 
kuchyňskou linkou s  vestavěným var-
ným setem. Nájemné 5000,-Kč. Kau-
ce 15000,-Kč. Tel. 725  557  030 nebo 
602 790 044
* Pronajmu velké 1+1 v  NA  - Plhov, 
náj. 3500,-Kč + ink. TEL.:737 411 933
* Pronajmu malou garsonku 18 m2, 
po  rekonstrukci, v  centru Náchoda, 
klidný dům I.patro, pro 1 osobu - neku-
řáka bez zvířat, nájem + energie 4000,-
Kč. Kauce 5000,-Kč. Tel. 773 974 100
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Ná-
chodě, nájem 3350,-Kč + inkaso + kau-
ce. TEL.:732 309 415
* Pronajmu byt 1+kk cca 40 m2 v Ná-
chodě sídl. u  nem, celkové nákla-
dy 5000,-Kč, vratná kauce 10 tis.Kč. 
TEL.:774 04 94 61
* Pronajmu byt 2kk v  Náchodě, Pa-
lachova ul. 1457, 5.patro bez výtahu, 
nájemné 3.500Kč + služby 2.500Kč + 
el.energie. Tel:775 061 233.
* Pronajmu přízemní byt 1+1 v  Ná-
chodě u nemocnice. Byt zařízen ledni-
cí, pračkou, mikrovlnkou. Nájem 3400,- 
+ energie, nutná kauce 10000,-. Tel: 
603 163 664
* Pronajmeme byt 2+1 + kk (65 m2) 
v  centru Nového Města n.M., byt se 
nachází ve  3.p. cihlového domu. Ná-
jemné 3000,-Kč + inkaso + vratná kau-
ce. TEL.:776 224 358 volat v prac.dny
* PRONAJMU BYT Garzonka 28m2 
v HRONOVĚ. Byt je po kompl. rekon-
strukci, nová kuchyň (myčka, zabudo-
vany odpadkovy kos a  sporak), kopel-
na, elektrika, topeni, voda, plast. okna, 
plovouci podlaha, vestaveny ulozny 
prostor, vyvysene patro na postel. Par-
kovani u baraku. Byt je mozne zaridit. 
Dokoncena rekonstrukce 1. 4. 2014. 
NÁJEMNÉ 3500,-Kč + topeni 700 + 
voda 200 + el. 1000. Tel.608 974 433
* Prodám levně byt v Náchodě-57m2. 
Cena dohodou. Tel.736 483 409
* Pronájem bytu 1+1 v České Skalici. 
Tel.603 578 209
* Prodám zařízený družstevní byt 5+1 
v  Náchdě na  Plhově, nová plastová 
okna, zateplení, klidné místo. cena do-
hodou. Tel. 77 66 44 022
* Pronajmu byt 2+1 od  1. 5. 2014 15 
minut od  centra Náchoda. Krásné 
klidné prostředí s  výhledem na  zá-
mek. 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 - Pl-
hov. 4 NP z 5, nové jádro, kuchyně. dve-
ře, plovoucí podlahy, vestavěné skříně, 
WIFI. Cena 951 tis. Kč. tel. 603 266 454
* Prodám garsonku v  náchodě 
na brance - 48 m2, cena 750 tis. Kč. RK 
NEVOLAT! TEL.:720 642 300
* Pronajmu část. zařízený byt 1+1 I. 
kat., v Náchodě - Komenského ul. ná-
jemné 3500,-Kč + inkaso, vratná záloha 
11 500,-Kč. Tel. 723 461 286

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

Zástava nemovitostí nutná.
TEL.: 775 306 198

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

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

BOWLING 
V CENTRU NÁCHODA 
K PRONÁJMU

Tel. 724 348 091

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

RESTAURACE U PEŠÍKŮ, Stolín 12

přijme KUCHAŘE/KUCHAŘKU.

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

Nový občanský zákoník 11.
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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

 V  tomto díle se zaměřím zejm. 
na  způsob a  vůbec možnosti uplat-
nění vad spotřebního zboží při koupi 
od  podnikatele, tedy reklamace. Ač 
by se mohlo zdát, že úprava, která se 
této části bude týkat, je určená pro 
běžné spotřebitele, existují i v odbor-
ných kruzích dva rozdílné názorové 
proudy. Stejně tak jako vyjádření Mi-
nisterstva spravedlnosti, Min. průmy-
slu a  obchodu, atd. se i  já přikláním 
k  tomu, že nová právní úprava bude 
v podstatě navazovat na úpravu před-
cházející. Tedy i  podle NOZ platí 
dvouletá záruční doba. Zárukou se 
ovšem rozumí to, že zboží je spotřebi-
teli dodáno bez vady a při reklamaci 
musí vždy dokázat, že zboží bylo sku-
tečně vadné již při prodeji. To v praxi 
znamená, že pokud se např. rozlepí 
zakoupená obuv, tak na  věci se sice 
vada vyskytla až např. po  jednom 
roce, ale věc byla vadná (obsahovala 
špatné lepidlo) již v době prodeje. Při 
uplatnění vady zboží ale NOZ nově 
stanoví, že pokud se vady projeví 
v prvních šesti měsících od převzetí, 
má se automaticky za to, že zboží bylo 
vadné již při prodeji a  kupující už 
prodejci nemusí dokazovat, že zboží 
bylo vadné v době prodeje. 
 Pokud je zboží vadné, resp. nemá 
vlastnosti pro věc obvyklé, ujednané 
apod. může kupující na prvním místě 
požadovat dodání věci nové a při po-
škození části věci pak dodání pouze 
dané části.  Při dodání nové věci bo-
hužel kupujícímu nebude běžet, jak 

tomu bylo dříve, záruka nová. Pokud 
je ale z povahy věci nebo vady nepři-
měřené dodání věci nové, má kupují-
cí právo pouze na  její bezodkladnou 
opravu. Pokud se však stejná vada 
bude opakovat nebo bude mít větší 
počet (dle judikatury čtyřikrát) jiných 
vad, bude kupující oprávněn požado-
vat dodání nové věci nebo od smlou-
vy odstoupit a nechat si tak vrátit kup-
ní cenu. Kupující bude mít možnost 
požadovat i odpovídající slevu, pokud 
neuplatní odstoupení, výměnu nebo 
opravu věci. 
 O  způsobu vyřízení reklamace 
musí prodejce rozhodnout ihned 
a ve složitých případech do třech dnů 
(pokud není třeba odborné posouze-
ní). K vyřízení (opravě/výměně) musí 
dojít do 30 - ti kalendářních dnů, le-
daže by kupující souhlasil s delší lhů-
tou. 
 Při reklamaci stejně jako dnes, není 
nutné věc prodejci vracet v  původ-
ním obalu spolu s veškerými návody 
apod. Obaly, návody či leták obchodu 
s inzercí daného zboží bude účelné si 
uschovat v případě, že je zde uvedena 
delší záruční doba. To platí i o samo-
lepkách na  zboží apod. (typicky se 
prodloužení týká rámů cyklistických 
kol, praček, ale i  auta apod.). I  téma 
reklamací je natolik široké, že v tomto 
článku není možné postihnout všech-
na jeho úskalí.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Spotřebitel a NOZ  část 2.

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

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

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

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

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

NOVĚ SKLADEM 
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …  

železářské zboží, kuchyňské potřeby, 
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky

zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
Po – Pá:  8.00 – 17.00, So:  8.00 – 11.00

e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

DNEŠNÍ NÁCHOD
Výstava obrazů 

Hany Koblížkové-Šálové
ve studovně knihovny 

od 1. do 30. dubna. 

Setkání s autorkou 
každý čtvrtek od 16 hod.

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

Grand Prix 

Bruntál 2014 
 Koncem března jsme se zúčast-
nili plaveckého pětiboje v pěkném 
bruntálském bazénu. Plavali jsme 
tratě 100m motýl, znak, prsa, volný 
způsob a polohový závod. Všichni 
reprezentanti z Náchoda se zaslou-
žili o nové osobní rekordy a velmi 
úspěšně reprezentovali plavecký 
oddíl a město Náchod. Rád bych  
touto cestou popřál družstvu za 1. 
místo v anketě sportovec roku 2013 
okresu Náchod. 
 Luděk Vrzal, trenér DeNa

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

Katastrofy 

lidského těla
 Až do neděle 13. dubna můžete 
shlédnout na náchodském zámku 
ve velkém sále výstavu voskových 
fi gurín bytostí s anatomickými ano-
máliemi. 

PSÍ DOMOV LUKAVICE & PES SENIOR
Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ
VEŘEJNÉ VENČENÍ

které se koná

v sobotu 19. dubna 2014 
od 12:30-14:30 hodin

v Psím domově Lukavice 
u Rychnova nad Kněžnou

VSTUPNÉ: dárky (něco na zub) pro naše 

čtyřnohé obyvatele (pejsky i kočičky) 
Přijďte strávit příjemné předvelikonoční sobotní  

     odpoledne s našimi pejsky!

    Kontakt: 608 524 973
    www.psidomovlukavice.cz 
     utuleklukavice@seznam.cz
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

 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...

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
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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 51.

 Vážení čtenáři,
 Tak jako v  minulém roce, kdy 
jsme pro domácnosti našich kli-
entů docílili u  dodavatele AR-
MEX ENERGY a.s.  na tento rok 
špičkové ceny 805,- Kč/MWh 
s nulovým měsíčním platem, tak 
i  letos předpokládáme, že vyjed-
náme špičkovou cenu s  nulovým 
měsíčním platem. Automaticky 
se to týká všech našich klien-
tů, za 1./ kteří se již minulý rok 
zúčastnili této akce na rok 2014 
a  za  2./ kteří mají nově uzavře-
nou běžnou smlouvu s  ARMEX 
ENERGY na  plyn. Pro ilustra-
ci uvádím konkrétní roční fi -
nanční úsporu domácnosti se 
spotřebou 20MWh / 2  000 m3 
/ plynu za  rok a  v  letošních ce-
nách. Naši klienti s  individuální 
cenou a  měsíčním platem 0,-Kč 
UŠETŘÍ při této spotřebě za tento 
rok oproti RWE 6 100,-Kč, oproti 

ČEZu 5  800,-Kč, oproti Bohemii 
Energy 5 400,-Kč, oproti Comfort 
Energy 5 200,-Kč, oproti X Ener-
gii 5  200,-Kč, oproti Centropolu 
4  900,-Kč, oproti Right Power 
Energy  4  500,-Kč, oproti VE-
MEXu 3 500,-Kč a E.Onu 3 200,-
Kč…. TO UŽ STOJÍ URČITĚ 
ZA TO…
 Ovšem pokud někdo z  Vás, 
kteří už u  Armex Energy jsou, 
nás doporučí i  dalším domác-
nostem, tak je do  této poptávky 
mile rádi zařadíme. Ve  velikos-
ti je síla a  čím větší objem bude 
k  dispozici, tím příznivějšího vý-
sledku docílíme. Termín uzávěr-
ky k  poptávce pro nové klienty 
je k 1. 5. 2014. V  současné době 
se bude účastnit poptávky na 500 
domácností / cca 10  000 MWh 
v  plynu /. S  výsledkem každého 
našeho klienta seznámíme mezi  
4.-7. 5. 2014. Upozorňuji, že vše 

je zadarmo a  dopředu se k  niče-
mu nezavazujete. Pokud se Vám 
cena plynu na  rok 2015 nebude 
pozdávat, tak nejste povinni co-
koliv podepisovat. PŘIHLAŠTE 
SE V ČAS!!!  NEČEKEJTE AŽ SE 
ZIMA (DALŠÍ TOPNÁ SEZÓ-
NA) 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
 (pi)

HROMADNÁ POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNÍ CENU PLYNU 

OD ARMEX ENERGY A.S. NA ROK 2015

Město Nové Město nad Metují 
nabízí ke koupi pozemky
o celkové výměře 1730 m² pro výstavbu 

rodinného domu v lokalitě Ve Vilách.
Pozemky se mírně svažují jihozápadním směrem, 

severozápadně jsou obklopeny lesem. 
Lokalita Ve Vilách je jedním z nejkrásnějších míst města. 

Bližší informace najdete na webových stránkách Nového Města
nad Metují: www.novemestonm.cz v sekci Úřední deska města.

příjme pracovníka na pozici

PROJEKTANT
- TECHNIK - 
ROZPOČTÁŘ

Požadavky:
- SŠ vzdělání technického směru 

(nejlépe strojař)
- Znalost práce v MS Offi ce, 

Corel, Autocad
- Znalost NJ a AJ (NJ raději)
- ŘP skupiny B

Náplň práce:
- Tvorba a prezentace nabídek
- Kalkulace a technické kreslení

Kontakt:
Velké Poříčí čp. 177
Telefon 491 482 500

Email: sladkova@eldr.cz
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