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Příští Echo vychází 13. června 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

červen 1813, ruský car Alexandr I. 

navštívil Nové Město n. M.

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   – SLEVY AŽ 49%
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací

ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

T.G. Masaryka 133, 549 31 Hronov

Tel.: 774 701 717

e-mail: info@vsmix.cz

www.myhaus.cz                                               www.vsmix.cz 

www.albisport.cz | Hronov

Kvalitní vybavení za nejlepší 
ceny na turistiku.

Stany, spacáky, čluny ...

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.)

Peníze rychle 
– do 24 hodin

Volejte zdarma 800 630 360

Zveme Vás do nov  Zveme Vás do nov  
otev ené prodejny otev ené prodejny 

o ní optiky!o ní optiky!
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 40

NABÍZÍMENABÍZÍME  
-ZDARMA VÝB R BRÝLOVÝCH OBRUB

-VELKÝ VÝB R OBROU EK BRÝLÍ

-AK NÍ CENY NA SKLA

Tel. +48 533 258 215 Tel. +48 533 258 215 

Jachtařská sezóna 2014 začala
 Od středy 7. 5. 2014 se přehrada 
Rozkoš začala plnit plachetnicemi 
třídy Optimist „Q“ a  Evropa „E“. 
Mladí jachtaři se začali připravovat 
na  nadcházející, již tradiční, Pohá-
rový závod Jarní premiéra I. V lodní 
třídě „Q“ se přihlásilo ke  startu 66 
lodí – to je 66 dětí ve věku do 15 let. 
Nejmladším závodníkem v  tomto 
startovním poli byl Tomáš Kysilka, 
nar. 2007, z  TJ Lanškroun – Jach-
ting na  lodi třídy Optimist. Ve  tří-
dě „E“ startovalo 18 lodí – juniorů. 
Vlastní závod byl vypsán na 8 roz-
jížděk a začal v sobotu, kdy v 10.00 
hod. jako první vyjely na vodu lodě 

rozhodčích, vodní záchranné služ-
by a  doprovodů, následováni zá-
vodníky. Plachtilo se ve velmi dob-
rých povětrnostních podmínkách, 
kdy síla větru byla kolem 6 m/sec. 
Do pozdních odpoledních hodin se 
odjelo celkem 5 rozjížděk. V nedě-
li se startovalo rovněž v 10.00 hod. 
a  závodníky čekaly 3 rozjížďky. 
Všichni závodníci a jejich doprovo-
dy (rodiče a trenéři) si pochvalovali 
průběh závodu a dobrou práci „ba-
fuňářů“.

Jiří Hamp, TJ SLÁVIA-JACHTING 
Česká Skalice

Tady je krásně
 je název výstavy fotografi í z pro-
středí Teplických skal. Autorem 
snímků je Jaroslav Čálek. Výstavu 
hostí prostory Informačního centra  
Teplice nad Metují v termínu od 2. 
července do  10. srpna. Milovníci 
kamenné krásy této lokality si jistě 
poznamenají do diářů...  

Holubí statistika
 V Jaroměři byla zveřejněna zprá-
va, která se týkala odchytu zdivo-
čelých holubů v této lokalitě za rok 
2013. Celkem bylo odchyceno, 
usmrceno a  kafi lérně zpracováno 
510 holubů.  Mezi holuby „zkázu 
přinesla“ odborná fi rma p. Tomáše 
Tomana – DDD Toman. 

O četnických 

humoreskách 
 je název výstavy, kterou můžete 
až do  28. srpna navštívit v  Galerii 
Pod Žebrovkou na zámku v Novém 
Městě nad Metují. Jak již název na-
povídá, zaměřena je na oblíbený te-
levizní seriál a  období I. republiky 
(včetně tehdejší módy).

Poukazy 

od „Íčka“ 
 Informační centrum Broumov-
ska vydalo sadu dárkových pouka-
zů v hodnotách 100, 200 a 500 Kč. 
Návod k  použití? Zakoupením 
a  darováním takového poukazu 
dárce umožní, aby obdarovaný pro-
měnil v  „Íčku“ darovaný poukaz 
na vstupenky či zboží (upomínkové 
předměty, knihy atd.). 

Vítání jen 

na žádost
 Do  tradičního „vítání občán-
ků“ na  radnicích měst a  obcí nyní 
vstupuje zákon na  ochranu osob-
ních údajů. Vyplývá z něj, že vítáni 
mohou být pouze ti nově narození 
občánci, jejichž rodiče o  to písem-
ně požádají. Na  tuto problematiku 
střetu tradiční akce s  právní nor-
mou upozornila například  hronov-
ská radnice na ofi ciální internetové 
prezentaci města. 

Z Police 

do Police
 je název recesistické akce se 
sportovním nádechem, kterou 
na 21. června chystají v Polici nad 
Metují. Jejím základem je pravdi-
vý příběh z minulosti, kdy město 
a  jeho nádraží dělily tři kilomet-
ry. Občané si tak mohou v dobo-
vých kostýmech (a  s  dobovými 
kufry) vyzkoušet, jak takový běh 
na  nádraží k  poslednímu vlaku 
vypadal.
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GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

9. Renesanční kuchyně

 V době renesance začala ožívat zejména italská kuchyně, jejíž vliv se poté šířil 
do dalších oblastí. Například do Francie s Kateřinou Medicejskou, která se roku 
1533 stala manželkou krále Jindřicha II. Z Itálie se rovněž rozšířilo používání 
vidličky.
 Složení stravy se ještě ve srovnání se středověkem příliš neměnilo, jedna pod-
statná změna však nastala. Jakmile začal do Evropy proudit cukr vypěstovaný 
na  Madeiře nebo v  Brazílii, středověká kyselá jídla se začala ve  značné míře 
přislazovat. Zároveň se připravovaly první marmelády a kompoty.
 Z  Itálie přišla také móda nových druhů zeleniny. Artyčok, podobně jako 
chřest, se svět naučil jíst od Arabů. Na jídelních stolech se objevil zelený hrášek 
i sušený hrách, jímž mlsnější středověké jazyky pohrdaly. Od šestnáctého sto-
letí se z orientálních koření přechází spíše na domácí bylinky. Šíří se používání 
fenyklu, máty, bazalky, česneku, cibule i šalotky nebo petržele. A také se využívá 
mnohem více tuku.
 Od konce šestnáctého století se navíc jednotlivé evropské kuchyně výrazně 
obohacují o plodiny dovezené z Nového světa i odjinud. Do evropských domác-
ností se postupně dostává kukuřice, rajské jablko, zelené fazolky, sladké bram-
bory, kakao, káva a čaj. Většině těchto potravin však bude trvat ještě dlouhou 
dobu, než v Evropě opravdu zdomácní.

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

Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 449 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 2 200 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ....................... 5 290 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Bývalý zemědělský statek ve Vel-
kém Dřevíči tvořící uzavřený čtverec 
se zemědělskou půdou. Hlavní budova 
je v obytné části cihlová (zachovalé 
klenby) obsahuje tři místnosti kuchyň, 
samostatné wc a koupelnu. Celková 
výměra všech pozemků je 199 835 m2. Cena: 3 600 000,- Kč

  VZPOMÍNÁME
Dne 9. 6. 2014 uplyne 5 smutných let, 

kdy nás navždy nečekaně opustil 
náš drahý manžel, tatínek, tchán a dědeček, 

pan Miloš Kvirenc 
z Bohuslavic nad Metují.

Vzpomínáme a nezapomeneme. 
Manželka a dcera s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 6. 6. 2014 vzpomínáme jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil 

pan Josef Šichan z Vysokova.

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

Manželka a dcery s rodinami.

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

MUZEUM 
STAROŽITNÉ 

KOČÁRKY
Starožitné kočárky, panenky, 

výrobní patenty
Otevřeno od 1. 6. 2014 

NÁCHOD, Poděbradova 381 
(nad Vatikánem směr Kramolna)

Zveme Vás k návštěvě.
Tel.: 606 486 372, 602 436 986   

www.starozitnekocarky.cz
Otevřeno po – ne 10 – 16 hodin

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky

• Nerezové zábradlí

TEL.: 777 590 755

 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 702 602 930

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

Zemědělské družstvo Dolany

PILA HOŘIČKYPILA HOŘIČKY
nabízí  

pořez kulatiny a prodej řezivapořez kulatiny a prodej řeziva
drobné truhlářské a tesařské práce

výrobu jednoúčelových palet

tel. 491 491 119, 
www.zddolany.cz

e-mail: pila.horicky@zddolany.cz

Okénko 
energetického 
poradce 56. 

 Vážení věrní čtenáři mého okén-
ka, poprvé připravujeme podkla-
dy k  vyjednávání o  ceně elektric-
ké energie u  domácností na  rok 
2015.
Všech našich stávajících klientů, ať 
jsou u  jakéhokoliv dodavatele, se 
to týká automaticky. Předpokládá-
me, tak jako u plynu, že vyjednáme 
nadstandardní cenové podmínky, 
které budou mimo jakékoliv běžně 
dostupné  ceníky jakéhokoliv do-
davatele v ČR.
 TI  Z VÁS, kteří se chtějí a mají 
zájem se zůčastnit této akce na cenu 
elektřiny pro domácnosti na  rok 
2015 a  nejsou ještě našimi klienty, 
nechť mi zavolají nebo se spojí s po-
bočkou Armex Energy v  Náchodě 
a Trutnově. Vše je samozřejmě dob-
rovolné a zcela zdarma. 
 TERMÍN UKONČENÍ PŘIJÍ-
MÁNÍ PODKLADŮ PRO PO-
PTÁVKU JE 16. 6. 2014.

 PLATÍ POŘÁD STEJNÉ PRAVI-
DLO: čím více se Vás zúčastní, tím 
lepší podmínky na rok 2015 vyjed-
náme.
 Proč platit za  totéž mnohem 
více? Nevidím jediný rozumný dů-
vod proč ano. Vy ho vidíte …?
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: Armex Energy, a.s., 
Horská 634, 541 01 Trutnov
Jakub Šípků, vedoucí zákaznického 
kontaktního místa v Trutnově
Tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.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)

AIDA HLEDÁ DOMOVAIDA HLEDÁ DOMOV

Kontakt: Psí domov Lukavice, 516 03 Lukavice 222 (okr. Rychnov n. Kn.), 
tel. 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz, www.psidomovlukavice.cz

Aida je asi 8letá kříženka, která přišla 
o  svého páníčka. Se svojí dcerou Bo-
ninkou tak obě skončily ze dne na  den 
v  útulku. Bonince jsme již nový domov 
našli, ale Aida je pořád u nás. Je to hod-
ná starší psí dáma, která nemá problém 
s jinými pejsky či fenkami. Je nekonfl ikt-
ní, bezproblémová. Hodila by se nejlépe 
ke  starším lidem, kteří by s  ní chodili 
na kratší procházku a pak by u nich moh-
la „lebedit“ v  pelíšku doma. Velikostně 
není ani ke kolenům. Je kastrovaná.

Firma LAGARDE  Spedition nabízí volná místa na pozici 

ŘIDIČ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 
tuzemské i mezinárodní. 

Nabízíme: kvalitní technické zázemí, zaměstnanecké benefi ty, 
osobní přístup a progresivní fi nanční hodnocení.

Požadavky: řidičský průkaz skupiny CE, platný profesní průkaz, 
znalost německého jazyka vítána.

Zájemci, hlaste se na tel.: 737 203 099 
nebo na michalickova.m@lagardesped.cz

Kosmetický salon 
Aglaia

Strnadova 48, NÁCHOD

Nabízí světovou novinku 
od fi „di Angelo“

Sérum, které do 3 minut  
vypne vrásky.

Rita Vachková  776 751 200
Klára Nývltová tel. 776 267 371

Rychlé půjčky, 
osobní jednání
pro zaměstnané, 

ženy na MD 
i důchodce

Náchod
tel. 722 732 992

100 let 
1914–2014

760 let 
1254–2014

110 let 
1904–2014

Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO MĚSTO RADNICE

Náchod  
slaví 760 let

 Město Náchod vás srdečně
            zve na akci 

sobota 14. června 2014 
Masarykovo náměstí – podium 
 13.00–14.00 Slavnostní přivítání družiny rytíře Hrona
 14.00–14.20 Kytice od Komendy – ZŠ Komenského – dramatický soubor
 14.30–14.45 Mach a Šebestová blahopřejí městu – ZŠ T. G. Masaryka
 14.50–15.00 První zmínka – ZŠ T. G. Masaryka – školní družina
 15.05–15.10 Šachová partie – taneční vystoupení – ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město)
 15.15–15.35 Lidové tanečky – MŠ Vítkova (Babí)
 15.50–16.45 Kapela Pro Radost
 17.00–18.00 Kapela Klapeto 
 18.30–19.30  Kapela Jazz Generation
 20.30–21.45 Vystoupení zpěváka Petra Koláře

Hotel u Města Prahy – park – vojenské ležení 
ukázky sečných a bodných zbraní, dobový vojenský život, polní kuchyně
14.00 vystoupení kejklířů
14.30  vystoupení jízdní družiny rytíře Hrona 
15.00  šermířské souboje
16.00  vystoupení kejklířů 
16.30  vystoupení SHŠ Manové Přemysla Otakara
18.15  šermířské souboje
18.30  vystoupení kejklířů

Hradební ulice – park  u hradeb
Loutková scéna Dětem pro radost

14.30 a 16.30    Kašpárek a Jaga baba 

Doprovodný program
Ukázka tradiční řemeslné výroby, stánkový prodej
Rozdávání balonků Mr. Carlo
Promo akce Hitrádia Magic
Hra na fl ašinet

Prostor za budovou radnice
3. mezinárodní sraz šlapacích vozítek – Moskviče

Z důvodu konání této akce bude omezené parkování v centru města.
www.mestonachod.cz                         Změna programu vyhrazena.
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Peníze pro každou 
příležitost

rychle – do 24 hodin
jednoduše – bez poplatků
s možností odkladu splátek
s bezplatným navýšením půjčky

www.proficredit.cz
Volejte zdarma 800 166 000

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

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

    

  

    

                             

                            

                    

                     

   

    

 

    

 

    

 

Lisovna umělých hmot
Slavoňov 86, 
Nové Město nad Metují

Operátorky pro obsluhu 
vstřikovacích strojů

Seřizovače vstřikovacích lisů

Přípraváře pro vstřikovací lisy

Nástup možný ihned
V případě zájmu pište na e-mail: j.pribyl@novoplastpp.cz
nebo pro více informací volejte: p. Přibylová  491 478 344 

Požadavky: směnný provoz • základní ovládání PC 
• manuální zručnost

Požadavky: směnný provoz • vzdělání elektro nebo strojírenského 
zaměření • základní ovládání PC • řidičský průkaz skupiny C,E 

výhodou • praxe v seřizování vstřikolisů vítána

Požadavky: směnný provoz • základní ovládání PC

přijme do stálého pracovního poměru

 Raduje se paní Iveta Vlčková, 

která v  náchodské výživové poradně 

NATURHOUSE odložila 25,4 kg, naučila se 

optimálně stravovat, dodržovat správný 

pitný režim a neskutečně prokoukla.

 Už jako dítě na  základní škole jsem měla 68 kg. 
Po dětech šla váha dál pozvolna nahoru a to i přesto, 
že jsem nejedla sladké, nepila slazené nápoje a jedla 
v  podstatě nárazově ze zvyku. Neznala jsem pocit 
hladu. Když váha ukázala 95 kg a  vyskytly se jisté 
zdravotní problémy, řekla jsem si a dost! 
 Už dříve jsem zkoušela redukovat svoji hmotnost, 
ale bez uspokojivého výsledku. Na  internetu je 
spousta návodů, jak hubnout, ale jednotlivé rady si 
kolikrát odporují nebo jsou nedostatečné a já viděla, 
že tudy cesta alespoň pro mne nevede. A  bez cizí 
pomoci to nepůjde. Jednoho dne jsem procházela 
v  Náchodě pasáží Magnum a  uviděla výživovou 
poradnu NATURHOUSE. Doma přes internet jsem 
si zjistila bližší informace, vzala do  ruky telefon 
a domluvila si schůzku. 
Při první návštěvě mi paní dietoložka Ing.  Jarmila 
Musilová řekla, že musím totálně změnit své 
stravovací návyky, což v  podstatě byl můj největší 
problém. Začít snídat, jíst pravidelně pětkrát denně 
a  přidat hodně zeleniny. Nedělala mi problémy 
změna stravy, ale velké množství v  podobě 5 jídel 
a pravidelnost. Také jsem si musela začít hlídat svůj 
pitný režim, jelikož moje přebytečná kila byla z velké 
části tvořena zadržovanou vodou. 

před kúrou 95,2kg95,2kg
NATURHOUSE  Náchod 

Kamenice 113 - pasáž Magnum 
tel. 491 427 445

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

po kúře
Iveta Vlčková
Bydliště: Červený Kostelec
Věk: 38 let
Výška: 162 cm
Původní hmotnost: 95,2 kg
Současná hmotnost: 69,8 kg
Zhubla: 25,4 kg
Délka hubnutí: 7 měsíců
Původní velikost oblečení: 48
Současná velikost oblečení: 38
Snížení o: 5 konfekčních velikostí oblečení

69,8kg69,8kg

 Odcházela jsem z  úvodní konzultace s  jídelníčkem 
na  míru a  spoustou informací. A  hlavně radou, ať 
zachovám klid a  vše si řádně promyslím a  zavolám, 
pokud budu mít jakýkoliv dotaz nebo problém. 
Nejdůležitější a nejtěžší na hubnutí bylo si to vše hezky 
srovnat v hlavě. 
 Musím přiznat, že byly i  situace, kdy jsem dietu 
porušila. Když držíte dietu na Vánoce, tak to ani jinak 
nejde. Ale skončit jsem nikdy nechtěla. Motivací mi 
bylo každé shozené kilo, ale i představa, že až se příště 
vydáme na nějakou horskou túru, tak sebou nepotáhnu 
svoji „povinnou zátěž“. Dnes bych si do batohu musela 
přibalit 25 kg cukru, abych na tom byla jako loni.
 Pravidelné týdenní kontroly a  rady, nárazové diety 
a široký sortiment produktů na bázi výtažků z bylin mi 
pomohly dosáhnout mého cíle a  dostat se i  o  kousek 
dál, než jsem původně plánovala. Z  produktů 
musím jmenovat vlákninu FIBROKI, která se stala 
nepostradatelnou součástí mého jídelníčku. Moc mi 
chutná a pomáhá zahánět chutě na sladké. 
 Celému kolektivu NATURHOUSE přeji spousty 
spokojených klientů. Ale hlavně bych chtěla poděkovat 
paní dietoložce Ing.  Jarmile Musilové, asistentkám 
Silvii Zimlové a  Martině Jiráskové, rodině a  pár 
přátelům, kteří mne celou dobu podporovali.   (pi)

Dnes bych si do batohu musela přibalit 

25 kg cukru, abych na tom byla jako loni



* Z  pozůstalosti po  vojácích, partyzánech, 
četnících, funkcionářích ap. koupím medai-
le, odznaky, průkazy, foto, písemnosti, uni-
formy. T: 608 420 808
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník 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 poštov-
ní známky, Čína, Československo a jiné. Dále 
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vyba-
vení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní 
lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
Automoto aj. staré časopisy, komiksy, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, znám-
ky, 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

* Amatérské Volné Hudební Sdružení hle-
dá nové hudebníky. Nehledáme profesio-
nály. Hraje se zdarma. Prostě si chceme užít 
hudbu s  více nástroji. Meze se nekladou ná-
stroji, věku hudebníka ani jeho pokročilosti. 
Hraješ si pro radost doma? Zkus to s  námi. 
Repertoár - country, folk, rock, punk.... vše 
krom dechovky (zatím) podle chuti účast-
níků. V  lokálech bez elektriky, jen pro po-
bavení nás a  třeba i  publika. Stačí napsat na 
LSD_LSD@centrum.cz.
* Nabízím hlídání dětí v  Novém Městě n/
Met., spolu s mojí dcerou. Jednorázově i pra-
videlně...rozumné ceny. Volejte 739 517 849
* Hledáme šikovného truhláře pro dílnu 
v Provodově. Tel.: 776 622 504
* HLÍNA za  odvoz zdarma. Plhov, 30 m3, 
bagr: konec června. Info na tel.: 604 632 845
* Hledám rodilého mluvčího ke konverzaci 
v AJ. Volejte 602 483 333
* Zajímáte se o  aktivní životní styl? HLE-
DÁTE PŘIVÝDĚLEK, KARIÉRU? Volejte 
608 033 689
* Přerostla Vám tráva, poseču 1-1,50 Kč/m2. 
Volat pouze 20-21 hod. Tel. 702 463 672
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu 
upravit okrasné keře a stromy, drobné zed-
nické práce a jinou pomoc na zahradě? TEL.: 
737 972 924, 737 452 461 - sms - ozveme se
* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Tele-
fon: 608 462 940
* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. 
TEL.:777 803 359

* Vykoupím nové - nepoužité díly 
Škoda - Š 1000, Š 100, Š 110R, Ško-
da Octávia, Spartak, Felicia např. světla, 
nárazníky, díly motoru, plechové díly - pod-
lahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a jiné. TEL.: 
777 590 755

* Čivava dlouhosrstá - nabízím krásné 
pejsky, vychované v  bytě- Již komplet. 
očkovaní a  mají čipy. TEL.: 603  206  743, 
491 426 680 

ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 
v  klidné části Nového Města n/M. Nájemné 
3600,- měsíčně + energie. Kauce 15000,-Kč. 
V  domě je kolárna, kočárkárna, sušárna prá-
dla, připravený internet. Jen bezproblémovým 
nájemníkům. Tel 608 323 373
* Prodám byt 3+kk v OV ve Vysokově u Ná-
choda. Ihned volný. Tel.:608 771 515
* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Nácho-
dě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Mobil 
732 309 415
* Prodám družstevní byt 1+1 Náchod-Plhov, 
zatepleno, nová okna, dobrý stav. Cena 620 tis. 
Tel: 608 404 319
* Sháním byt 2+1 a  3+1 v  Náchodě. Tel.: 
608 771 515.
* Pronajmu dlouh. nadstan. mezonetový byt 
4+1, 103m2 ve 3.NP v nově zrek.domě v NA, 
Šafránice, 2x koupelna, WC. Náj. 7.000,-Kč +  
el. + voda + topení + kauce, tel. 608 903 050
* Pronajmu slunný byt 3+1 v  Novém Měs-
tě n. M. 5200,-Kč + elektr. Kauce nutná. Tel. 
732 215 575. RK nevolat.
* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě na rohu 
ul. Raisova a  Janáčkova, v  osobním vlast-
nictví. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
799 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlast-
nictví v  Novém Městě nad Metují. Tel. 
777 602 884. Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě SUN, plas-
tová 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: 
779 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do OV 1+1, 
výměra 37 m2 v  Náchodě Bělovsi, po  rekon-
strukci kuchyň, koupelna a  WC, nový kotel. 
Velká prosklená lodžie. Tel. 774  311  404, RK 
nevolat. Cena: 590 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v Náchodě 
na Plhově, plastová okna, opravený výtah. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dispozi-
ci 3+1 (102 m2) umístěný ve  3.NP zděného 
cihlového domu, v  centru obce naproti gym-
náziu v  Náchodě. Kauce podmínkou. Tel. 
777  602  884, RK nevolat. Cena: 5  500,- Kč/
měs. + služby
* Pronajmu hezký, světlý byt o  dispozici 
3+1 (92 m2) umístěný ve  2.NP zděného cih-
lového domu, v  centru obce Náchod v  ulici 
Raisova - Husův sbor. Kauce podmínkou. Tel. 
777  602  884 , RK nevolat. Cena: 5  400,- Kč/
měs.+služby
* Pronajmu dlouh. byt 3+1s balkon, sklep, 
74 m2 ve 4.NP v Náchodě na Brance, pl.okna,. 
Náj. 5.000,-Kč + inkaso 1.545,-Kč + el. + plyn 
+ kauce, tel. 608 903 050
* Pron.dlouh. nadstan. byt 3+1 balk., sklep., 
76m2 v 1.NP v nově zrek.domě v NA, Šafráni-
ce. Náj. 6.000,-Kč + inkaso 2.500,-Kč + el. + 
kauce, tel. 608 903 050
* Pronajmeme byt ve  zděném domě, v  cen-
tru Nového Města n/M, 3+1, 105m2. Volný 
od 1.7.2014. Volejte 732 945 606
* Prodám dr.  byt 3+1 v  Náchodě na  Plho-
vě. Celková plocha 77,21 m2. V  bytě je zdě-
né jádro a  je celkově udržovaný. K bytu patří 
balkon a sklep. Celý dům prošel revitalizací - 
okna, zateplení, rozvody. Cena 980 000Kč. Tel.
775 721 187
* Prodám byt 4+1, OV, NA Plhov. Nadstan-
dardně zrekonstruovaný. Volný zač. r. 2015. 
Cena 1.390.000,- Kč. Tel.: 605 542 592
* Pronajmu byt v Náchodě, Palachova 1457, 
1+1, 2+1, 3+1, nájemné 2 990 Kč až 3 990 Kč 
+ služby 2  500 Kč až 3  500 Kč (podle počtu 
osob), elektriku si hradí sám nájemce. Tel: 
775 061 233, email: faifr@seznam.cz
* Nabízíme k  dlouhodobému pronájmu 
pěkný byt 2+kk, 63 m2, v  Novém Městě 
n.M. - centru. Nájemné i kauce dohodou. Tel. 
777 29 24 25
* Pronajmu družstevní byt 1+1 s balkonem, 
v  Náchodě - Starém Městě. Nájem 2500,-Kč. 
Inkaso 3500,-Kč s ročním vyúčtováním. Vrat-
ná kauce 12  000,-Kč. Tel. 605  715  395 po  18 
hod.
* Pronajmu byt v OV 40 m2 v Náchodě. Sídliš-
tě u nemocnice. Celk. náklady 5.200 Kč. Vratná 
kauce 10.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Pronajmu byt 2 + kk 60 m2 v České Skalici 
na  náměstí. Byt je částečně zařízený. Volný 
od 1.7.2014. Vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Prodám nebo pronajmu nově zrekonstru-
ovanou garsonku včetně nové kuchyně v Ná-
chodě ulice Pražská vedle Městského úřadu 
a garáž v Bělovsi. RK nevolat! Tel. 736 222 449
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 (83 m2) 
v  klidné části Červeného Kostelce. Nájem 
4800,-Kč + energie. TEL.:776 33 56 37

* Prodám stavební pozemek ve  Zlíči 2016 
m2, voda a el. na pozemku, ost. na hranici, leží 
v centru obce a je oplocený. 850,-Kč/m2. TEL.: 
721 170 313
* Pronajmu garáž v Náchodě - Staré město. 
Vhodné i pro obyvatele sídliště SUN, Lipí. Tel. 
724 261 369 (večer)
* Koupím garáž v  N. Městě n. M.. TEL.: 
604 72 36 77
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337
* Prodám stavební pozemek v  centru Ná-
choda. Tel.: 608 771 515
* Prodám RD v  centru Hronova, klidné 
místo za  náměstím. TEL.: 608 748  973 RK 
NEVOLAT!
* Pronajmu zahradu s  chatkou v  Náchodě 
ul. Za Cihelnou směr Česká Skalice, 750 m2 
za poplatky a údržbu (do 1000,-Kč ročně) + 
udržovací práce. TEL.: 777 658 308

* Prodám st.pozemek 450 m2 s chatou v Ná-
chodě 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 rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
TEL.:724 214 538

* Prodám stavební pozemek v  Polici nad 
Metují - Slunečná ul.o výměře 742m2. In-
ženýrské sítě na  hranici pozemku. Tel. 
605 590 073
* Prodám pozemek ke stavbě RD. Nové Měs-
to n/M. Tel. 608 026 429
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, + WC, v nově zrek. domě v  NA, 
Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + 
600 zál.na el.,vodu, topení. + kauce., tel. 
608 903 050.
* Pronajmu kancelář v České Skalici na ná-
městí cca 15 m2 + zázemí. Volná od 1. 8. 2014. 
Tel. 604 437 128
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve  2. patře s  výtahem, WC a  kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kameni-
ci v Náchodě v I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

* Prodám betonové panely 3 ks - 150x500 cm 
tj.cca 4,5x5 m plocha stropu, např.garáž. 
Po  dohodě přivezu, položím. LEVNĚ. TEL.: 
777 66 44 96
* Prodám levně, dle dohody: tažné zařízení 
FORD FOCUS, trámy 8x20x200, 8x20x400, 
šlapací šicí stroj SINGER funkční, staré gra-
mo desky, 3 zánovní zeláky 15,20 a 30 litrů. 
TEL.:776 554 431
* Prodám 50 m úplně nové zelené hadice 
1/2“. Cena dohodou. Tel. 602 103 775.
* Prodám dveře 80L 3/4 prosklené a 70 „pa-
nelákové“ podýhované. T. 602 103 775
* Prodám dámské elektrokolo Loft y 
Way, modrá barva. Více informací na  tel. 
602 103 775
* Prodám 2 kusy nových plastových oken. 
Barva bílá/tmavý dub -dvojsklo. Rozměr 
1150x1440. Otvír. pravé i  levé. Cena 2500,-/
ks Č.Kostelec. TEL.: 775 335 171
* Prodám nové plastové balkonové dveře. 
Barva bílá, dvojsklo rozměr 1520x2300 dvou-
křídlé. Cena 4.900,-Kč. Červený Kostelec. 
TEL.:775 335 171
* Prodám psí boudu - nově postaveno. 
Vhodná pro vlčáka a  podobné velikosti ple-
men. Tel. 776 109 273
* Prodám vepřové půlky, 55,-Kč/kg + droby 
zdarma, krmeno beze směsi, Volat po 20.ho-
dině, TEl.:773 914 858
* Prodám třímístnou hrobku, žulová - po re-
konstrukci, prázdná. Levně. V  Červeném 
Kostelci. Tel. 776 216 126
* Prodám suché tvrdé i měkké palivové dří-
ví. TEL.:777 690 390
* Prodám několik kusů novějších skří-
ní lamino - napůl úlož. + na  ramínka. 
v.180 x hl.60 x š.80. Cena 700,-Kč /ks.TEL.:
602 436 986
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Pronajmeme byt 2+1 ve  Vysoké Srbské. 
TEL.:737 71 00 81
* Prodám zděný byt v v Náchodě 52 m2 v OV, 
Janáčkova ul.. RK NEVOLAT, cena 585 tis.Kč. 
TEL.:605 969 301
* Koupím DB garsoniéru v Náchodě, platba 
hotově. TEL.:604 699 888
* Pronajmu 1+kk v centru Náchoda v rekon-
struovaném RD - samostatný vchod a  další 
výhody. Vhodné pro studenty nebo jako kan-
celář. TEL.:732 624 413
* Pronajmeme byt 2+1 + kk (65 m2) v centru 
Nového Města nad Metují. Nájemné 3000,-
Kč. Tel. 776  224  358 - volat v  pracovních 
dnech.

* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Plhově, 
1.patro - 34 m2, plast.okna, nově zatep-
len, zachovalý stav. Nízké provozní ná-
klady (2100,-Kč). Cena 449 tis.Kč. TEL.: 
603 45 85 37

* PRONAJMU BYT 2+kk V  HRONOVĚ. 
Byt o  velikosti 44 m2 je po celkové rekon-
strukci ihned k  nastěhování. Cena 3.900,- + 
inkaso, kauce nutná. Tel. 602 133 173, Email: 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 s balkonem Velké Poříčí 
Na Škvárovně 522, částeč.zařízený, po dohodě 
vyklizený, nájem vč. služeb 8600,-Kč, Kauce 
15000,-Kč. TEL.:732 545 695
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkónem 
v  Náchodě poblíž centra. Byt je po  celkové 
rekonstrukci, nová koupelna s rohovou vanou. 
Vybavený je kuchyňskou linkou s vestavěným 
varným setem. Nájemné 5000,-Kč. Kauce 
15000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 602 790 044
* 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 re-
konstrukci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 4+1 v Broumově, 
Pionýrská 365, 7. podlaží, 87,93 m2. Cena Kč 
449 tisíc. Informace 491 521 523 a 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, 
po celkové rekonstrukci v Broumově, U Vě-
trolamu 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
* Pronajmu byty 2+1, 2+kk cca 50 m2 Ná-
chod, Plhovská 695 (nad Prodejnou KRAM 
jeanswear) po  kompletní rekonstrukci, níz-
ké provozní náklady. Kauce nutná. Volné 
od VI/14. TEL.: 777 606 801
* Pronajmu velmi pěknou čistou a  téměř 
zařízenou garsoniéru u  Rubeny v  Nácho-
dě cena 3500,-Kč + inkaso. Kauce nutná. Tel. 
608 888 141
* Prodám byt 3+1 v OV 59 m2 + 7 m2 sklep 
Náchod, Českoskalická 252, dům je dobře 
udržovaný, plastová okna, nové vchod. dve-
ře, nové schránky. Cena 890 tis.Kč. TEL.: 
608 125 310
* Dlouhodobě pronajmu nadstandardní cih-
lový byt 3+1 v klidné části Nového Města nad 
Metují. Byt je slunný s krásným výhledem, má 
velký balkón, kuchyňský kout se spotřebiči, 
nové plovoucí podlahy, internet. Měsíční ná-
jem 6 300,- Kč + inkaso, vratná kauce 18 000,- 
Kč. Tel. 602 222 677
* Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě n.M. 
6000,- + elektr. Kauce nutná. Tel.732 215 575. 
RK nevolat
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Prodám RD Hronov-Zbečník, 2 podl., 3+1, 
2 sklepy, 2 půdy, 3 komory, 2 samost. gará-
že, zahrada 597 m2. Dům je starší, v dobrém 
stavu. Bez RK. Cena 1.100.000,- Kč. TEL.: 
608 704 875
* Prodám v Hronově v  žádané lokalitě RD 
3+1 s  garáží, možnost půdní vestavby. Vy-
tápění na plyn i tuhá paliva, udržovaná oplo-
cená zahrada, ihned volné k nastěhování. Tel. 
608 245 634
* Pronajmu řadovou garáž v  Náchodě 
u zimního stadionu. Tel.: 603 291 129
* Rádi bychom zakoupili rodinný domek 
na  Náchodsku. Uvítáme dům se zahradou, 
umístěný nejlépe v přírodě na klidném místě. 
TEL.: 606 587 025
* Prodám zahradu 426m2 s kompletně vyba-
venou chatkou 6x3,5 m na klidném a slun-
ném místě v  zahradní kolonii v  Hronově - 
Velkém Dřevíči. Na  pozemku je 9 ovocných 
stromů, rybízy, jahody; v  ceně je dřevěná 
zahradní lavice, el.sekačka, houpačka, pís-
koviště, venkovní posezení, zahradní nářadí, 
hadice, venkovní sprcha, slunečník + vybave-
ná chatka, stáří 5 let (dřevěné patrové postele 
včetně matrací, rozkládací sedačka, stůl, ku-
chyňská linka, dřevo), v  chatce je zavedena 
elektřina, pitná voda, užitková voda je na po-
zemku. Znalecký odhad, list vlastnictví, cena 
k jednání: 120.000,-- Kč. Tel.: 608 602 885.

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2 
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY 

PODVOZKŮ A DUTIN VOZIDEL

Možnost volby různých druhů materiálů
Ceny dle velikosti vozu 
a použitého materiálu
TEL: 776 227 724 

6 let zkušeností!

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

SEZNÁMENÍ 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

Salon GardeSalon GardeSalon GardeSalon Garde
Kadeřnictví

Riegrova 737, NÁCHOD

NOVĚ 
NEHTOVÁ MODELÁŽ

Martina Pálková 
objednávky na  723 42 89 88

Kadeřnictví Natáčka 

přijme kadeřnici s praxí.
Náchod, Karlovo náměstí  88
Tel. 776 00 13 23

í.
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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

Přijmeme

SEŘIZOVAČE
výrobní linky v N.M.n.M.

Životopisy zasílejte 

na mail: info@nakos.eu

RÁJ TRVALEK
NAHOŘANY

www.zahradni-rostlinky.cz
otevřeno: út až pá: 9-17, so:9-12 hod. 

tel. 603 704 430

Nabízíme brigádu v Mlynářově 
zahrádce v Ratibořicích na letní 
sezonu (červen - srpen) do rych-
lého občerstvení a na zmrzlinu. 

Kontaktujte nás na tel. 
731 457 620

Přivýdělek
Hledáme spolehlivé distributory 
reklamních tiskovin pro oblast 
Broumova a okolí. Roznáška 2x 

týdně. Více informací na 
tel. 606 748 710



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

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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

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.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nový občanský zákoník 17.

 Předchozí článek v kostce předsta-
vil rozvod a s tím spojené vypořádání 
společného jmění manželů. S  rozpa-
dem rodiny (i v případě nesezdaného 
páru) však často bývá majetkové vy-
pořádání až na  druhém místě a  nej-
důležitější otázkou je způsob úpravy 
péče o nezletilé děti. NOZ zná v pod-
statě tři způsoby, jakým může soud 
péči nastavit nebo jakým se mohou 
rodiče dohodnout: dítě svěří jedno-
mu z  rodičů nebo oběma, a  to buď 
do střídavé, nebo společné péče (další 
alternativou je pak svěření jiné osobě 
např. prarodiči apod.).  Společná péče 
znamená, že dítě dál žije společně 
s oběma rodiči, ti však musejí s tím-
to způsobem vždy souhlasit. Střídavá 
péče spočívá v tom, že dítě žije střída-
vě např. po 14ti dnech u otce a u mat-
ky. I tato úprava je ale v praxi možná 
jen za  předpokladu, kdy rodiče jsou 
schopni a ochotni spolu komunikovat 
a shodnout se na základních otázkách 
rodičovské odpovědnosti.
 Podobně jako ve  všech sporech je 
nejjednodušší, když se rodiče na způ-
sobu budoucí péče o  nezletilého 
domluví, pokud se tak nestane, roz-
hodne o způsobu soud (ten schvaluje 
i  dohodu rodičů – manželů při roz-
vodu). V  tomto řízení má poměrně 
zásadní význam vyjádření opatrovní-
ka dítěte (zaměstnance odboru péče 
o  děti a  mládež příslušného pověře-
ného městského úřadu), který zkou-
má a hájí zájem dítěte (ne některého 
z rodičů). 
 S  úpravou péče o  dítě úzce sou-
visí i  otázka výživného dítěte. To 

lze dle NOZ nově přiznat 3 roky 
zpětně i  dítěti zletilému. Základní 
pravidlo je to, že výživné na  dítě 
platí ten rodič, kterému dítě neby-
lo do péče svěřeno. Výše výživného 
je vázána na životní úroveň rodiče, 
(zejm. jeho čistý příjem, majetek, 
apod.) dále na věk a potřeby dítěte. 
V  praxi se výživné stanoví dle po-
mocných tabulek, které zohledňují 
příjem rodiče a  věk dítěte. Pokud 
rodič není schopen své dítě vyživo-
vat (např. pokud je ve výkonu tres-
tu, není schopen pracovat, apod.) 
lze se za určitých podmínek domá-
hat výživného vůči dalším předkům 
(zejm. prarodičům dítěte).
 NOZ nezná jen výživné na  děti, 
existuje celá řada dalších možných 
výživných, které upravují solidár-
ní funkci v  rámci rodiny. Existuje 
tedy i  výživné mezi manželi, které 
bylo nastíněno v  předchozím člán-
ku o  rozvodu. Výživného se mohou 
domáhat i  rodiče vůči svým dětem, 
vnukům. Dítě však na  rozdíl od  ro-
diče, který má zajistit dítěti stejnou 
životní úroveň, povinno zajistit svým 
rodičům pouze „slušnou výživu“. 
O její výši rozhodne opět soud s při-
hlédnutím k jejich poměrům.
 Pokud dojde po  stanovení výživ-
ného ke změně poměrů, ať na straně 
povinného nebo oprávněného (vyšší 
potřeby dítěte s ohledem na jeho věk, 
apod.), je možné výživné změnit.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Péče o děti, výživné a NOZ

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. 
přijmou pro provoz Náchod

řidiče  - rozvozce 
na hlavní nebo zkrácený pracovní poměr.

Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny B + C + profesní průkaz řidiče

- trestní bezúhonnost
Kontakt: pí. Chmelíková, 499 846 220, rp@pekarnynachod.cz

Pečujete o svého blízkého?
 Každý, kdo někdy musel řešit pro-
blém s  péčí o  svého nemocného či 
postiženého člena rodiny ví, že je to 
obtížná a  velmi zatěžující záležitost. 
Dnešní doba zaměřená na  podání 
nejvyšších výkonů ve všech oblastech 
našeho života, nedává příliš prostoru 
na tuto činnost. Stát se snaží pomoci 
rodinám v této situaci  tím, že umož-
ňuje  zřízení sociálních služeb, které 
mají s  takovou péči pomoci. Dalším 
typem pomoci je to, že  lidem, kteří 
takovou sociální službu potřebují, 
přiznává fi nanční částku k  uhrazení 
této péče v podobě příspěvku na péči. 
Terénní sociální služby mají potřeb-
ným lidem umožnit setrvání v  jejich 
domovech i  přes postižení, které je 
potkalo. Jedním z druhů takových so-
ciálních služeb je služba osobní asis-
tence zakotvená v zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách v § 39.
 Služba osobní asistence je sociální 
služba poskytovaná lidem s nějakým 
typem znevýhodnění, které jim brání 
v běžném způsobu života. Za pomoci 
osobního asistenta pak mohou zvlá-
dat to, co by jinak přirozeně dělali, 
kdyby takové znevýhodnění neměli. 
 Osobní asistence jako sociál-
ní služba je poskytovaná na  zákla-
dě smlouvy, kterou uzavře žadatel 

s  organizací, která takovou službu 
poskytuje. Ve smlouvě jsou upraveny 
podmínky poskytování této služby, je 
zde stanoven čas, který uživatel poža-
duje, aby s ním osobní asistent strávil 
a od toho se odvíjí cena za tuto službu. 
 Ačkoli je tato služba hrazená uži-
vatelem, cena, kterou uživatel zaplatí, 
jen částečně pokrývá skutečné nákla-
dy na  zajištění takové služby. Další 
pomoc státu pak spočívá v poskytnutí 
dotace na provoz této služby a garan-
ce, že takto poskytována služba splňu-
je nároky státu na její kvalitu. 
 V  našem regionu je taková služba 
zajišťována organizací Společné ces-
ty – o. s. se sídlem v Náchodě v Hu-
rdálkově ulici v budově kina Vesmír. 
O činnosti této služby se můžete více 
dozvědět na  www.spolecnecesty.cz 
nebo na telefonním čísle 727 919 937.
Vraťme se tedy na  začátek našeho 
povídání. Pečujete o  svého blízkého? 
Pokud jste v  takové situaci, můžete 
využít toho, že stát vám nabízí pomoc 
v  podobě služby osobní asistence, 
která vás bude doprovázet na  složi-
tém úseku životní cesty vaší i  vašich 
blízkých.  

Bc. et Bc. Irena Svozilová, 
vedoucí služby osobní asistence 

 
 
   
    Kompletní sortiment LED osvětlení: 
 - LED žárovky včetně svíček a miňonek 
 - LED bodové osvětlení 
 - LED pásky včetně příslušenství 
 - LED vestavná stropní svítidla 
 - LED reflektory 
 - LED průmyslové osvětelní 
 - LED zářivky 

  
 
 

 
 
                                        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 

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky     

Spectrum LED 

Zámecký hotel 
v Náchodě 

PŘIJME DO OBSLUHY
BRIGÁDNÍKA/CI 

Částečná praxe nebo 
zkušenost nutná

TEL.: 604 89 39 39

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.

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

• Úvěry
• Hypotéky

• Pojištění aut
• Pojištění životní

INSIA Náchod, Hrašeho 13
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

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

23 let na trhu

• elektronické zabezpečovací systémy

• kamerové systémy

• přístupové a docházkové systémy

• domácí telefony

• strukturovaná kabeláž

• ostatní slaboproudé systémy a domácí automatizace

• služby bezpečnostní agentury a PCO

Využijte i vy bohaté zkušenosti, spolehlivý servis a skvělé ceny.
Aremic s.r.o., Čechova 409, 547 01 Náchod

tel.: 491 422 100, fax: 491 427 814, mobil: 602 329 060

info@aremic.cz, www.aremic.cz
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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 a okolí

Tel.: 728 386 034

JARNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD   
724 173 560

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Dispečera výroby

Požadujeme

• SŠ vzdělání s maturitou strojírenského zaměření
• NJ aktivní znalost • AJ výhodou • Praxe výhodou
• Samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost
• Řidičský průkaz sk. B • Znalost práce na PC 
• Trestní bezúhonnost

Nabízíme

• Mzdu od 21 500,-Kč
• Zázemí stabilní prosperující společnosti
• Po zaučení pracovní poměr na dobu  neurčitou
• Týden dovolené navíc
• Příspěvek na stravování

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz, 
nebo volejte +420 491 401 718  paní Procházková



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Volejte zdarma 800 630 360

www.prijemne-penize.cz

Přijmeme nové 
úvěrové poradce

Hledáte zajímavé pracovní uplatnění, případně 
si chcete přivydělat při aktuálním zaměstnání?

V tom případě využijte naši nabídku 
a pojďte spolupracovat s námi!

Náplň práce:
* komunikace se zájemci o půjčku

* schůzky s klienty za účelem podpisu smlouvy
* realizace marketingových aktivit

Požadavky:
* zkušenosti z fi nanční sféry - výhodou

* znalost práce na PC
* čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
* volnou pracovní dobu

* VYSOKÉ PROVIZE
* komplexní zaškolení zdarma
* možnost kariérního postupu

Nástup: 
IHNED (dle dohody)

Neděle 29. června 2014 
11 - 16 hodin
Ratibořice - dvůr Rudrova mlýna

MLYNÁŘSKÉ  
SLAVNOSTI
 Různé selské a cechovní oslavy byly 
našim pradědům a prabábám kořením, 
které dávalo chuť jednotvárnosti všed-
ní dřiny a  věčnému pohybu v  korido-
ru různých krutých „zvykových práv“. 
Mlynáři stáli společensky mezi všemi 
stavy, každý je potřeboval pro přežití. 
 Zveme Vás na program, který před-
staví řemeslné písně a  tance za  zvu-
ku dobových nástrojů. Uslyšíte zvuk 

nechanické harfy, niněry a  všudypří-
tomných dud. Představí se rukodělná 
práce: ševcování, předení na kolovrát-
ku a vřetánkách. Ve výtvarné dílně si 
každý může vyzkoušet tkaní na rámu, 
výrobu těsta, tiskání. Pro děti jsou 
připraveny mlynářské hry, vítězové 
si pochutnají na  domácích koláčích. 
K  vidění, zahrání i  poslouchání bude 
fl ašinet  z roku 1875.
 Součástí programu bude vyhodno-
cení soutěže  o  nejlepší Ratibořický 
bochník s  ochutnávkou chlebů re-
gionálních pekařství a  soukromých 
osob. Boží dárek budeme koštovat 
s  míchaným tvarohem se šnitlíkem 
z mlynářovy zahrádky nebo čerstvými 

škvarečky a sád-
lem. Zájemci 
o účast v sou-
těži se mo-
hou přihlásit 
do  20. 6. 2014 
t e l e f o n i c k y 
777  347  117 nebo 
email: info@barunka.org

 Pořádá FS Barunka, o. s., Česká Ska-
lice ve  spolupráci se SVČ Bájo Česká 
Skalice a  Správou státního zámku Ra-
tibořice.
 Projekt je spolufi nancován z  pro-
středků ERDF prostřednictvím Eurore-
gionu Glacensis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!  AKCE  ! 
Kdo si po kal, ten se do kal ! 

 

Zahradnické centrum v Polici nad Metují 
Zahradnická prodejna v Hronov   (naproti spo iteln ) 
Zahradnická prodejna v Broumov  (naproti h bitovu) 

Prodejna Slune nice v Teplicích nad Metují 
 

od ervna zahajují výprodej 
balkónových kv tin. 

 

Prodáváme za velkoobchodní ceny a se  
slevami až 50 % na vybraný sortiment.    

Nakujte levn  p ímo od p stitele !   

Nabízíme také  
 krmiva a chovatelské pot eby  

za internetové ceny. 

balkónových kv tin. 
 

Prodáváme za velkoobchodní ceny a se  
slevami až 50 % na vybraný sortiment.    

Nakujte levn  p ímo od p stitele !   

Nabízíme také  
 krmiva a chovatelské pot eby  

za internetové ceny. 

Zahradnické centrum v Polici nad Metují
Zahradnická prodejna v Hronově  

(naproti spořitelně)
Zahradnická prodejna v Broumově 

(naproti hřbitovu)
Prodejna Slunečnice v Teplicích nad Metují

od června zahajují 
výprodej balkónových květin

Prodáváme za velkoobchodní ceny 
a se slevami až 50 % na vybraný sortiment. 

Nakujte levně přímo od pěstitele!

Nabízíme také 
krmiva a chovatelské potřeby 

za internetové ceny.

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

www.elektrokola-nachod.cz

Prodejna jízdních kol a elektrokol
Běloveská ul. 851 
(u bývalého Čedoku), 
Náchod

1. Přestavby jízdních 
     kol na elektrokola 
     dle vašich požadavků

3. Akční ceny 
      elektrokol

2. Invalidní vozíky 
     od 25 000 Kč

4. Elektrické 
      a benzínové 
      koloběžky

Tel.: 775  514  406, 
702  518  882,  723  609  938

E-mail:  elektrokola-nachod@seznam.cz
Eshop: elektrokola-nachod.cz

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

výroba • montáž  • servis
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