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duben 1296, papež Bonifác VIII. potvrdil pod-

řízenost Broumova břevnovskému opatství

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- 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.)

Internet od O2 teď může být
doma i na vaší adrese
Teď je dostupný už pro 3 950 000 domácností.
Přesvědčte se i vy a vyhrávejte telefony

 každý den.

Pro více informací navštivte  
naši O2 Prodejnu v Náchodě, 
Palackého 20.

www.o2.cz

 každý den.

Pro více informací navštivte 
 Prodejnu v Náchodě, 

VÝPRODEJ
JEANS

Náchod, Plhovská 695 
(naproti Itálii)

1699,- 499,-
www.kramjeans.cz 

 Příjezd rockových hvězd připomínal v  Náchodě tranzit tolik dis-
kutovaného konvoje americké armády, kterým se  vojáci ze cvičení 
NATO v Pobaltí vraceli na domovskou základnu v bavorském  Vilsec-
ku.  Kolona, ve které byly například osmnáctitunové obrněné trans-
portéry Stryker či terénní vozidla Humvee, projížděla po Pražské ulici 
za velkého zájmu občanů.  Foto Mirek Brát 

Americký konvoj v Náchodě

 Mezi rostlinami, které ohlašují příchod jara, mají výjimečné posta-
vení sněženky a bledule. A právě souvislými pásy Bledule jarní (Leu-
cojum vernum) se můžete potěšit například v Orlických horách. Naše 
snímky pochází z lokality v těsném sousedství komunikace, která spo-
juje obec Kounov se střediskem Deštné.  Foto Mirek Brát  

Poslové jara

Teplota jara 2014......15 stupňů
Teplota jara 2015......4 stupně

Teplota bílého vína......10-12 stupňů
Teplota červeného vína......18 stupňů

VINOTÉKA  Jarmila Zemánková, Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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VZPOMÍNKA
Dne 5.dubna uplyne 5 smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš drahý 

syn a bratr, pan Jiří Hornych z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.                   
     Maminka, sestra s rodinou a bratr

Čtyři otázky – čtyři odpovědi
Proč jsou Velikonoce největší svátek 
církevního roku? 
Ve  Starém zákoně byly Velikonoce 
vzpomínkovou slavností nočního od-
chodu Židů z Egypta. V Novém záko-
ně jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Protože je zmrtvýchvstání zá-
kladem křesťanské víry, jsou Velikono-
ce největším svátkem církevního roku. 
Proč se světí  „kočičky“, případně 
jiné kvetoucí ratolesti
Podle Bible  neděle před Velikonocemi 
(u nás nazývaná Květná, též Květnice), 
je upomínkou na  slavný vjezd Ježíše 
Krista do Jeruzaléma, kde ho vítaly zá-

stupy palmovými ratolestmi.
V našich krajích se při mši  světí ko-
čičky, tj. větévky vrby jívy, které se dří-
ve v  ochranu před zlými mocnostmi  
zasouvaly za kříže, svaté obrázky, pod 
střechu, do polí k ochraně úrody apod. 
Proč kostelní zvony „odlétají 
do Říma”
Kostelní zvony zní toho dne naposle-
dy, pak umlknou až do  Bílé soboty, 
„odlétají do  Říma”.Místo nich chlapci 
používali různé klapačky, řehtačky, tzv. 
honění proradného Jidáše.
Proč pomlázka patří chlapcům a dě-
tem? 
Druhý velikonoční den -  Pondělí ve-

likonoční – má spíš zábavní charakter. 
Svázáno bývá  s koledou, pomlázkou. 
Říká se mu  Červené pondělí, Pomláz-
ka, Mrskačka, Mrskút, Binovačka, Šlo-
hačka. Patřilo především chlapcům 
a malým dětem. Opatřili si pomlázky 
z  vrbových proutků s  mašlemi, aby 
jimi vymrskali, vyšlehali děvčata. Smy-
sl pomlázky vyplývá z názvu – mladý 
vrbový proutek měl omlazující  a očist-
ný účinek s ochrannou mocí před kož-
ními nemocem
zajímavosti pro čtenáře ECHA vy-
bral   PhDr.  Jiří Uhlíř, řádný člen 
Obce spisovatelů a člen Klubu auto-
rů literatury v Praze

Velikonoční svátky a jarní obyčeje

Babiččiny trhy  
 V  České Skalici opět probíha-
jí (po  zimní odstávce) farmářské 
Babiččiny trhy. Konají se každou 
sobotu od  8 do  12 hodin. Pozor, 
v  tomto roce na  novém místě: 
na  parkovišti před tamním penzi-
onem   Olga. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v centru Náchoda, 
vlastní parkovací místa a garáže. Kon-
strukce stavby, množství různě velkých 
místností, umožňuje velmi variabilní 
adaptaci pro nejrůznější možné účely 
(ubytování, internetový velkoobchod, 
firemní sídlo se zázemím).Cena: 4 990 000,- Kč

Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Rodinný dům se dvěma byty v klidné lokalitě Náchodě v blízkosti zámku ............................. 2 590 000,- Kč

Běloveské události 1945 – obrazem
 Tento rok si připomínáme  70. vý-
ročí ukončení druhé světové války. 
V Náchodě je závěr tohoto celosvě-
tového kon� iktu spojen s událostmi 
v  Bělovsi, kde i  po  kapitulaci ně-
mecké armády došlo  v květnových 
dnech 1945 ke tragickému střetnutí   
předvoje 291. Gatčinské divize Rudé 
armády s  ustupujícími fanatickými 
jednotkami SS. Bilancí byla smrt ne-
jen sovětských vojáků, ale i civilistů 
z řad náchodských občanů. ( zájem-
ce o  detailní poznání této události 
odkazujeme například na  knihu. 

dr.  Václava Sádla: Běloveská tra-
gédie - nakladatelství Aleš Horák, 
2006). Jako připomínku těchto dnů,   
ve  kterých se radost z  konce války 
mísila se  smutkem nad již zbyteč-
nými oběťmi, otiskujeme  dvojici 
dobových fotogra� í (ze soukromé-
ho archivu R.Starého). Jsou na nich 
zachyceny pozůstatky bojů u  bě-
loveské celnice včetně zničeného 
německého stihače tanků Hetzer 
a  sovětského děla z  jedné z  dělo-
střeleckých souprav, která se střetla 
s německými obrněnci.  (r)

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci DUBNU 2015

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru 

v hotelu U Beránka, tel. 491426 060, 
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 

491 472 119, v Cestovním a Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci, 

tel. 498 100 657, v Regionálním 
informačním centru v České Skalici, 
tel. 491 453 870 a v Info - Centrum 
Hronov, tel. 491 483 646. Vozíčkáři 
po telefonickém nahlášení na tel.: 

737 261 645 vstup zdarma.

 TJ START NÁCHOD,z.s. oddíl orientačního běhu pořádá v so-
botu 11.dubna oblastní závody v orientačním běhu pro Králové-
hradecký 

a Pardubický kraj.
 Při těchto závodech jsou také připraveny tratě s fáborky pro rodiče s dětmi
i děti samotné a jednoduché tratě pro starší žáky,dorostence a dospělé, na kte-
ré Vás zveme. Přijďte zkusit své schopnosti v orientaci na mapě s pohybem
ve zdravém lesním prostředí.
 Při předložení vystřiženého odznáčku s nadpisem článku nebudete při při-
hlašování na závod v závodní kanceláři na shromaždišti platit vklad, jinak
se platí 40,-Kč. Pro samotný závod je potřeba čip na označení průchodu kon-
trolou a cílem, který Vám zapůjčíme za poplatek 40,-Kč.
 Shromaždiště závodu je v Dolní Radechové u haly a fotbalového hřiště, kde 
je také závodní kancelář. Přihlásit se je zde potřeba do 9.30 hodin. Zde také 
obdržíte informace potřebné pro samotný závod.Pokud máte doma buzolu 
nebo kompas, vezměte s sebou. Do lesa nedoporučujeme boty s hladkou pod-
rážkou, vezměte si také oblečení na převléknutí po závodě.

Pozvánka na závody v orientaci podle mapy.

 Adam Budař a  František Šedivý 
ze sexty V  (studenti Jiráskova gym-
názia v Náchodě) začínali  svoji he-
reckou dráhu v  hodinách dramatic-
ké výchovy a  v  kroužku Hidrak již 
coby malí primáni. Svým hereckým 
umem, přirozeným talentem a  pří-
jemným vystupováním získali sym-
patie svých spolužáků, pedagogů 
a veřejnosti. Reprezentují naše gym-
názium a Hidrak účastí a umístěním 
se na  předních místech v  divadel-
ních přehlídkách Čapkiana v Malých 
Svatoňovicích, organizují kulturní 
vystoupení ve  prospěch charitativní 

nadace Hospicu v Červeném Kostel-
ci , ochotně spolupracují s  mladšími 
studenty a  jejich vedoucí v  kroužku 
Hidrak.  Stali se i členy ochotnického 
souboru ve Stárkově.  Výtěžek jejich 
posledního divadelního vystoupení 
„S Mr. Beanem s úsměvem“ dne 20. 
března  v Malých Svatoňovicích a 21. 
března t.r. ve  Stárkově  byl věnován 
na výrobu kulis a kostýmů. 
 Oběma studentům přeji hodně 
úspěchů na  prknech malého diva-
delního ochotnického světa. Pánové, 
vydržte, jste úžasní!
  Blanka Dvořáčková

Studenti  hrají v ochotnickém spolku

VZPOMÍNKA
Dne 23. dubna 2015 uplyne 11 let, kdy nás 
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
 pan Jaroslav Kaválek, dlouholetý 

zaměstnanec ČSAD a CDS Náchod.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.                 
      Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA
Dne 29.3.2015 by se dožila 80 let naše maminka 

paní Boženka Helichová. 

Stále vzpomínají dcery Laděna Šplíchalová a 

Blanka Jarošová s rodinami. 

PODĚKOVÁNÍ
 V průběhu loňského roku jsem se podrobil operaci kyčelního kloubu na ortopedickém 
oddělení náchodské nemocnice. Strávil jsem tam prakticky celý měsíc včetně pobytu na 
místním rehabilitačním oddělení a vše k mé maximální spokojenosti. A protože jsem zvyklý 
sledovat i okolní běh děje, tak jsem nezaznamenal žádný problém a myslím, že i ostatní pa-
cienti se mnou mohou klidně souhlasit. I na rehabilitačním oddělení jsem se běžně setkával s 
maximálním profesionálním přístupem.
 Takže ještě jednou dík celému personálu ortopedického oddělení vedenému panem pri-
mářem MUDr. Umlaufem a dík i personálu rehabilitačního oddělení vedenému paní primář-
kou MUDr. Umlaufovou.   
    Ing. Miloš Bareš 

* Středa 8. 4. v 9.00 hodin
Vítězný únor
Jan Burian

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v po-

kladně divadla

* Středa 8. 4. v 19.00 hodin
Islandská paměť

Filmový dokument Pavla Kouteckého 
a Jana Buriana

Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč

* Čtvrtek 9. 4. v 19.00 hodin
Corvus Quartet a hosté

„Jaroslav Ježek, seznamte se prosím“
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 110, 100, 90 Kč

* Pondělí 13. 4. v 9.00 hodin
Povídejme si děti

Hudební divadlo dětem
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v po-

kladně divadla

* Úterý 14. 4. v 8.30 hodin
 a v 10.00 hod.

Povídejme si děti
Hudební divadlo dětem
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v po-

kladně divadla

* Úterý 14. 4. v 19.00 hodin
Chinaski tour „ROCKFIELD“ 

2015
Koncert na stání

Vstupné: 360 Kč v předprodeji, 450 Kč 
na místě

* Úterý 21. 4. v 19.00 hodin
Pavel Žalman Lohonka & Spol.

Vstupné: 160 Kč

* Čtvrtek 23. 4. v 19.00 hodin
E. E. Schmitt: Heslo morálka

Divadlo Palace
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 420, 400, 380 Kč

* Středa 29. 4. v 19.00 hodin
„Minipárty“ 

s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským
Vstupné: 250 Kč
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Je normální vážit si svých přátel a dodržovat závazky vůči svým spojencům, byť se 
jedná o zdánlivě nevýznamnou záležitost, jako je umožnit spojeneckým jednotkám 
bezproblémový návrat na domovskou základnu přejezdem přes území České Re-
publiky. Situace na východ od našich hranic, spolu s agresivní politikou představo-
vanou prezidentem Ruské Federace, by měla být pro nás a naše spojence z Pobaltí 
jasným signálem, že svobodné evropské společenství postavené na demokratických 
principech, je nutné bránit a rovněž tak signalizovat připravenost jej bránit.

Aleš Cabicar, krajský předseda TOP 09 a náchodský zastupitel

Řada zrcadel, hřebeny, laky všech ba-
rev a napjaté očekávání. Taková atmo-
sféra panovala 20. února ve  velkém 
sále Obecního domu Velké Poříčí, 
kde probíhala jako každoročně soutěž 
v dovednostech dvaceti budoucích ka-
deřnic 3. ročníku Střední školy propa-
gační tvorby a polygra� e Velké Poříčí. 
Úkolem soutěžících bylo vytvořit účes 
podle vlastní fantazie s použitím vlaso-
vých ozdob či příčesků. Zadané téma 
Živly poskytovalo mladým kadeřnicím 
možnost využít vlastní kreativitu v nej-

vyšší míře. A proto na hlavách modelek 
ve vymezeném čase 70 minut vznikaly 
kreace inspirované vodou, ohněm či 
větrem. „Třeťačky prokázaly, že mají 
fantazii. A ta je pro práci kadeřnice vel-
mi důležitá. Z vytvořených účesů jsem 
víc než nadšená a  i  za volbu modelek 
musím pochválit. To, že všech dvacet 
kadeřnic podalo takto luxusní výkon, 
mě moc potěšilo a jsem na ně hrdá!“… 
zhodnotila akci Mgr.  Renata Lelková, 
Střední škola propagační tvorby a po-
lygra� e velké Poříčí  www.ssptp.cz

Soutěž mladých kadeřnic ve znamení živlů

Požadujeme: SPŠE nebo SOU elektrotechnické
 vyhláška 50/78 Sb. min § 6
 znalost výrobních zařízení v kosmetické výrobě výhodou
 řidičský průkaz B
 spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

Náplň práce: údržba a seřizování  výrobních zařízení
 opravy el rozvodů strojů a zařízení
 preventivní údržba, vedení dokumentace
                                           
Nabízíme: práci ve společnosti s mnohaletou  tradicí   
 příjemné pracovní prostředí
 � remní výhody

seřizovače  strojů - elektrikáře
 hledá pro svoji provozovnu  kosmetiky

 chemické výrobní družstvo
 se sídlem v Novém Městě nad Metují

Nástup možný  dle dohody 
Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu :

lambertova@detecha.cz,  tel.  491 477 133
adresa provozovny: Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

Pracovní náplň:  administrativní asistentské práce
 obsluha telefonní ústředny
 příjem , zapisování a třídění poštovní korespondence
 vedení evidence � remních směrnic a předpisů
 podílí se na přípravě prezentací, jednání

Požadujeme: SŠ s maturitou v oboru ekonomika, administrativa
 znalost práce na PC, Internet, MS O�  ce
 anglický jazyk –plynulá komunikace
 samostatnost, příjemné vystupování, � exibilita
 ŘP skupiny B

 Nabízíme: práci  ve společnosti s dlouholetou tradicí
 zaměstnání na hlavní pracovní poměr 
 další � remní výhody

Nástup:  od 1. 6. 2015

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte   
na adresu: lambertova@detecha.cz 

Kontakt : personální oddělení tel: 491 477 133 

ASISTENKA OBCHODNÍHO NÁMĚSTKA

významná společnost v oblasti výroby a distribuce 

nátěrových hmot,  dekorativní a léčebné kosmetiky  

se sídlem v Novém Městě nad Metují

hledá pracovníka na pozici:

chemické výrobní družstvo

 22.3. Zimní stadion v Novém Bydžo-
vě pořádal turnaj starších žáků v ledním 
hokeji. Turnaje se zúčastnila mužstva 
z  Nového Bydžova, České Třebové, 
Lomnice nad Popelkou  a  Náchoda.
 Náchodští  žáci v prvním zápase re-
mizovali s  Českou Třebovou 2:2, pak 
zdolali Lomnici 8:1, Nový Bydžov 
4:3. Z  prvního místa Náchod postou-

pil  do � nále, kde mladíci narazili opět 
na Nový Bydžov. Utkání bylo velmi vy-
rovnané, v polovině zápasu vedl Bydžov 
1:0, ale Náchod zabojoval a otočil skóre 
na  konečných 4:1 pro Náchod. Tímto 
bychom chtěli poděkovat České Spoři-
telně za celosezónní podporu,díky které 
jsme se mohli zúčastnit tohoto turnaje.  
 Martin Kosík, trenér mužstva

Mladí hokejisté Náchoda přivezli zlato

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

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

Zámek rodiny Bartoň – 
Dobenín a Správa zámku 

Vás srdečně zvou na

OTEVŘENÍ ZÁMKU V NOVÉ 
TURISTICKÉ SEZONĚ

Začínáme o velikonočním 
víkendu 4., 5. a 6.dubna 2015 

od 10 do 16 hodin.
Prohlídky okruhu 

„Zámecké interiéry“.
Prohlídkový okruh „ Od půdy 

po sklep“ v dubnu pouze 
na objednávku na tel. čísle 

491 470 523.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Prodám rodinnou hrobku 
na hřbitově v Hronově. Tel.: 
604 269 927, 491 483 280. 

Volejte od 9:00 do 13:30 hod.

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

Obsluha galvanických linek do nepře-
tržitého provozu, ukončené středoškol-

ské vzdělání výučním listem podmín-
kou, práce vhodná pro muže

Obsluha poloautomatické montážní 
linky do jedno až dvousměnného pro-
vozu, ukončené středoškolské vzdělání 

výučním listem podmínkou, práce 
vhodná pro muže

Pracovníka na CNC frézování do tří-
směnného provozu, vyučen v oboru 

a praxe podmínkou

Obsluhu dlouhotočných automatů 
TORNOS, praxe min. 5 let podmínkou

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Posezení na mlejně, Správa NKP Státní zámek Ratibořice, 
o.s. Babiččino údolí 2006
Vás srdečně zvou na  akci

VELIKONOCE NA MLEJNĚ
Akce se uskuteční  a dvoře Rudrova mlejna ve dnech 

4. až 6. dubna 2015, vždy od 11 do 16 hodin.
V neděli 5. 4. bude vyhrávat kapela KLAPETO.

Přijďte se podívat na velikonočně vyzdobenej mlej, ochut-
nat velikonoční pečivo a okouknout a vyzkoušet veliko-
noční zvyky. Připraveno je tradičně stylové občerstvení.

U nás se vstup neplatí! 
Takže, „Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí.“

   Obecní úřad Zábrodí si Vás do-
voluje pozvat na  již čtrnáctý ročník 
cestopisných přednášek Cestománie 
2015. Akce se uskuteční v sobotu 11. 
dubna od 16.00 hodin (Horní Rybní-
ky, budova Obecního úřadu). Na pro-
gramu jsou opravdové cestovatelské 
lahůdky, mezi kterými nechybí Izrael, 
palestinský Nábulus, Dolomity, Sý-
rie, Patagonie atd. Vstupné na akci je 
dobrovolné. Výtěžek bude poskytnut 
na  charitativní účely. Občerstvení je 
zajištěno formou ochutnávky exotic-
ké kuchyně. 
 (foto archiv Cestománie 2015)

Cestománie 2015

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

 V  soutěži měst a  obcí Královéhra-
deckého kraje o  nejlepší webou pre-
zentaci získal nejvyšší ocenění ve  své 
kategorii Broumov (obhájil tím pr-
venství z loňského roku). Broumovská 
webová prezentace získala také 3. místo 
v kategorii nejlepší elektronická služba 
– za tzv. „klikací rozpočet“.  

Zlatý erb 

  Na 11. dubna (od 8 do 15 hod.) je na-
plánován velký úklid okolí přehrady 
Rozkoš. Obce v okolí přehrady (Česká 
Skalice, Provodov – Šonov, Velká Jese-
nice atd.) se rozhodly spojit svoje síly 
v  projektu, který zbaví okolí přehrady 
odpadků. Do projektu čištění okolí ná-
drže Rozkoš (idea jejíž výstavba sahá 
až do  roku 1923)  se zapojí například 
i podnik Povodí Labe  či Autocamping 
na Rozkoši. 

Velký úklid 
u přehrady Rozkoš
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 Rčení, které říká, že styl v  ob-
lékání je to, co sami vyberete, 
platí dvojnásob, pokud mluvíme 
o  trendu tzv. street wearu  (pou-
ličního oblečení). Sjednocující po-
žadavky na toto oblečení jsou uni-
verzální: musí hodně vydržet, být 
originální, pohodlné až ležérní, 

kvalitně zpracované. Individuální 
požadavky? Pro ty, kteří upřed-
nostňují sportovní styl, mají blíz-
ko  k  motorkám, bojovým spor-
tům či k severské mytologii, může 
být to správnou prodejní zónou 
kamenný obchod značkového ob-
lečení � or Steinar i  internetová 

verze tohoto obchodu na  ad-
rese www.steinar.cz.   Kromě 
značky � or Steinar zde najdete 
nabídku kolekcí oblečení  zna-
ček West Coast Pit Bull, Mighty 
Warrior, Yakuza, Ma� a & Crime, 
Walhall Athletik a  dalších.  Zde 
nabízené značky určitě nenajdete 
všude. Za  některými byste dříve 
museli cestovat nejen Prahy, ale 

i do sousedního Německa. A jak je 
to s  pověstnou kvalitou zpracová-
ní  zde prodávaných značek? Pojď-
me se podívat například na značku  
Walhall Athletik…  Původně to 
mělo být veřejně neprodejné obleče-
ní určené jen pro vrcholové sportov-
ce. Pak byla značka prodaná a začala 
se vyrábět i v menších kolekcích pro  
veřejnost. Jinde v  České republice, 
než v  Náchodě, se značka Walhall 
Athletik neprodává. 
 Pochopitelně, že značky oble-
čení  prodávané v  náchodském 
obchodě,  mají nabídku jak pro 
muže, tak i  pro ženy,  přičemž 
„ženská část kolekce“ má i  jem-
nější design. „Oblečení od  nás je 

určitě prezentací konkrétního ži-
votního stylu. Jeho design je z vel-
ké části  � lozo� í zde prodávaných 
značek, od již zmiňovaných bojo-
vých sportů po  motorkářský styl. 
Říkám z velké části, protože i ten, 

kdo hledá  jen vysokou kvalitu 
zpracování, módní styl, příjem-
né a  ležérně nositelné materiály, 
u nás spokojeně nakoupí“, uzavírá 
majitelka obchodu � or Steinar 
v Náchodě paní Novotná.  (pi)

Módu si volíte čtyřikrát do roka... Styl je to, co si sami vyberete!

V nabídce obchodu je kompletní sortiment oblečení. Nejen bundy, mi-
kiny, trička, kalhoty, svetry, ale i šortky, plavky, čepice a různé doplňky 
včetně například   kvalitních pásků.

KVALITA A  ODOLNOST

Otevírací doba: 
po – pá: 10 – 17 hod.

so: 10 – 12 hod.

Právě teď se do  náchodského obchodu (na  adrese Běloveská 762) – 
i jeho internetové verze (www.steinar.cz) dostává jarní kolekce obleče-
ní. Navštivte nás…

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

Milada Fiedlerová v době, 
kdy vážila 79 kg.

Foto: Milada Fiedlerová

Milada
zhubla

22kg

Milada
Fiedlerová
Bydliště: Náchod
Zaměstnání: invalidní důchodkyně

Věk:                54 let
Výška:                                            160 cm
Původní hmotnost:               79 kg
Současná hmotnost:  57 kg

Snížení o: 

22 kg
Délka hubnutí:  5 měsíců
Původní velikost oblečení: 42
Současná velikost oblečení: 36–38

Zmenšení o:

2–3 konfekční velikosti oblečení 
Zeštíhlení v pase: 27 cm

Nemám problémy s pohybem ani dýcháním  
a opět mohu nosit krásné oblečení

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



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

 „Království za  koně? Autorem to-
hoto slavného výroku měl být anglic-
ký král Richard III., kterému na útěku 
po bitvě u Bosworthu v 15. století chy-
běla alespoň jedna koňská síla. Holt, 
utíkat po svých, to se nikomu  příliš ne-
líbí. A nám se také už pěšky moc cho-
dit nechce. Navíc, celá naše civilizace  
21.století je do  značné míry na  koň-
ských silách závislá. Mám ale na mysli 
ty koňské síly, které jsou ukryté pod 
kapotami automobilů“, říká s  úsmě-
vem náchodský starosta a poslanec PS 
PČR Jan Birke a  dodává, že nejeden 
motorista čekající v dopravní  zácpě by 
dal někdy království za  volnou dráhu 
pro koníky svého motoru… 
 A právě aktuálnímu tématu dopravy 
v  regionu bylo věnováno setkání sta-
rostů a  představitelů měst Náchodska 
se zástupci podnikatelské sféry, které 
v nedávné době uspořádala Hospodář-

ská komora okresu Náchod v náchod-
ském městském divadle Dr.  Josefa. 
Čížka. Zúčastnil se ho také poslanec 
a starosta Náchoda Jan Birke, který zde 
hovořil o aktuálních dopravních stav-
bách v Náchodě, připravovaných pro-
jektech či o  spolupráci a  součinnosti 

volených zástupců napříč politickým 
spektrem v regionu i v kraji v doprav-
ních otázkách. 
 Jedním z  hlavních témat v  oblas-
ti dopravy v  regionu je v  letošním 
roce rekonstrukce dvou kruhových 
objezdů v  Náchodě, které se nachází 
na mezinárodní silniční tepně vedoucí 
do Polska.  Tyto stavební práce přine-
sou velkou dopravní zátěž nejen pro 
obyvatele města, ale i  celého regionu. 
Komplikací budou i pro  místní podni-
ky či tranzitní dopravu.

 V  případě nečekaných událostí je 
vedení náchodské radnice připraveno 
případné komplikace řešit ihned. „Ne-
budeme sedět s rukama v klíně a čekat, 
jak to dopadne, ale aktivně budeme 
problémy řešit,“ ubezpečil přítomné 
Jan Birke.

 Stejně jako na  celostátní úrovni 
sílí snaha po  zkrácení termínu oprav 
komunikací, ani náchodská radnice 
nechce nechat vše plynout pomalým 
tempem. Město Náchod se dohodlo se 
stavebními � rmami, aby se pracovalo 
od  časného rána až do  deseti hodin 
večer.  Vybaven informacemi jako sta-
rosta Náchoda i poslanec PS PČR Jan 
Birke uvedl,  že v  letech 2016–2017 
je v  plánu i  oprava celé hlavní mezi-
národní silnice směřující Náchodem 
k polské hranici. 

Království za koně… aneb koňské síly pod kapotou

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Jan Birke při setkání v  náchodském Beránku  vyzdvihl postoje  poslanců a  senátorů 
za  Královéhradecký kraj. Ti se názorově sjednotili v  otázkách dostavby dálnice D11. 
Kvalitní komunikace samospráv se zástupci státu je zde velmi prospěšná. 

NESEDĚT JEN S RUKAMA V KLÍNĚ 

Království za  koně… ? V  dopravní 
problematice to platí i  ve  21. století, 
glosuje Jan Birke.  

Požadujeme:
• SŠ vzdělání elektrotechnického 

směru nebo vyučen v oboru elektro 
• zaujetí pro obchodní činnost 
• znalost práce na PC 
• spolehlivost, samostatnost, 

komunikativnost, časová fl exibilita 
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• výhody odpovídající
 stabilizované společnosti 
• možnost profesního růstu

Své nabídky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu:

Sonepar Česká republika spol. s r.o. 
Běloveská 2085
547 01 Náchod

Máte-li odvahu, kontaktujte nás a věřte, že pokud skutečně disponujete 
schopnostmi, které lze v našem týmu uplatnit, určitě se spolu domluvíme.

HLEDÁME
 NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

pro pobočku Náchod do trvalého pracovního poměru

Informace: 

Aleš Macek
tel.: 602 363 759
e-mail: macek@sonepar.cz

Provozní elektro-mechanik 
(údržba strojů ve výrobní lince)
Náplň práce:
• provádění operativní elektro-strojírenské údržby ve výrobní lince
• provádění havarijních zásahů při poruchách strojů a zařízení
• plánování a provádění preventivní údržby 
• práce ve 3 směnném provozu
• různorodá práce technického směru

Požadujeme:
• SŠ / SOU vzdělání s maturitou, ideálně v oboru elektrotechnik, 
 mechatronik, mechanik-elektronik

• vyhláška 50/1978 Sb, § 6 podmínkou
• zkušenosti z oblasti strojní údržby ve výrobní lince
• zkušenosti s elektro údržbou a PLC řízením strojů výhodou (SIEMENS S7)
• topičský průkaz výhodou, svářečský průkaz výhodou
• samostatnost a schopnost týmové práce
• základní znalost MS Offi  ce
• ochota učit se a časová fl exibilita, zručnost, komunikativnost

Nabízíme:
• pracovní poměr v nadnárodní společnosti
• plnohodnotné zaškolení, trvalý odborný růst
• široká škála benefi tů včetně měsíčních bonusů až do výše 25%
• možnost nástupu IHNED

Informace o pozici:
Místo pracoviště:  Nové Město nad Metují
Typ pracovního poměru:  práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou

Kontakt: tel.  + 420 491 439 111, e-mail: info.deva@danone.com
Kontaktní osoba: Zuzana Kavanová – HR Manager
Adresa:   Generála Klapálka 519, Nové Město nad Metují  549 01

Zaujala Vás tato volná pozice? 
Pošlete nám Váš životopis! Těšíme se na osobní setkání!

Chcete se podílet na instalaci nových výrobních zařízení ? Získat další zkušenosti z pro-
vozních podmínek výrobního závodu? Přispět svými nápady k zefektivnění výroby? 

Pojďte k nám do společnosti Nutricia Deva a.s.

Veškeré PŘEKLADY z a do 
německého jazyka 

včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel 
PharmDr. Lada Petránková

Tel. 603 440 969
e-mail: 

lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

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

REZERVACE na tel.:

Restaurace Zámek-BAR Husovo nám. 1202, Nové Město nad Metují

každý den po 16. hodině

R E S T A U R A C E

Dne 9.4.2015 

Vstupné 380,- Kč

 
Začátek v 19:00

Vás zve na ochutnávku francouzských vín

Celou degustací Vás provede odborník na francouzská
vína Hynek Vich a sommelier Vít Bartošek
ve spolupráci se společností
Good Wine Lover

Hody, hody doprovody
Skvělých sýrů i domácích zákusků máme hory…
pro pohodové chvíle a všechny sváteční stoly.
Zastavte se, až půjdete na jarní procházku…

Hodně sluníčka a bohatou pomlázku!

Sýrárna a mlsárna Eduška
Hrašeho ul. Náchod
www.mlsarnaeduska.cz

Veselé     Velikonoce



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

* Žena v  důchodovém věku hledá kama-
ráda nebo přítele. Jste sám a  je Vám také 
smutno? Zavolejte jsem pohledná. TEL.: 
608 577 892

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné 
části Nového Města n.M. Dům je zateplen, 
zaveden internet, plastová okna, výtah. Ná-
jemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu 1+1 v NA - Plhov. TEL.: 737 411 933
* Prodám DB 3+1 Broumov-Spořilov. 
Dům i byt po celk. rekonstr. Za 490000 Kč, 
u rychlého jednání výrazná sleva. Ihned vol-
ný. Volat večer 607 643 934,  723 177 581
* Pronajmu menší příz.byt s terasou do za-
hrady v  NA  - Bělovsi. Nájem 5000,-Kč + 
energie. TEL.: 777 737 127
Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. TEL.: 
608 11 00 41
* P R O N A J M U garsonku cca 30m2 (pro 
1 osobu ) v  centru Náchoda, klidný zděný 
dům nájem+služby 4.200, voda + elektro 
1.600 Kč, kauce 7.000 Kč. Tel.: 773 974 100
* Prodám byt 3+1, zděný dům, v  OV 
v Červeném Kostelci - Koubovka. Slunný, 
4.p., výhled na les a město, lodžie, sklep, ko-
mora, celková plocha 80m2, plastová okna, 
výtah, internet. Byt je volný, ihned k nastě-
hování. Cena 980 tis. Kč. Možno přikoupit 
garáž (5 min. od domu). Tel. 775 691 342, 
vanekvl@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v  osobním vlastnictví. 
Byt je v 1. p. zděného bytového domu v Ná-
chodě nedaleko náměstí. Tel.: 737 407 528
* PRONAJMU NOVÝ BYT 1+KK V ČER-
VENÉM KOSTELCI NA VĚTRNÍKU. Cena 
3.700,- + inkaso 1,180,-. Kauce nutná. Tel. 
602 133 173, email renestarkov@seznam.cz.
* Pronajmu dlouhodobě družstevní 2+1 
s  balkonem v  Náchodě, Běloveská ul. 
po celkové rekonstrukci. Nájem 4500,- Kč + 
energie. Volný ihned. Kauce 12.000 Kč. Tel. 
721 562 267
* Dlouhodobě pronajmu garsonku v  Ná-
chodě, volná od září 2015, tel. 604 699 888
* Prodám byt 3+1 v OV v Horní Radecho-
vé. Plastová okna, vestavěný nábytek, topení 
el. přímotopy + krbová kamna, balkon, 2 
sklepy. Cena 890.000 Kč. Tel. 606 620 625
* Prodám byt 5+1 v  Náchodě na  Plhově. 
Cena dohodou. Tel. 774 570 320
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  OV 
v Náchodě Na Hamrech, po  rekonstruk-
ci, částečně zařízený, nájem 6.500 Kč 
+ služby, kauce 50.000 Kč nutná. TEL. 
604 846 991

* Prodám byt ve  zděném cihlovém 
domě, 1. patro, 2kk centrum Jaro-
měře klidná lokalita, uzamykatelný 
dvůr,možnost zahrádky(pozemek), 
součástí je skleník, garáž, ulice Máne-
sova, 10min. od  základní školy,15min.
Náměstí, stadion 5 min 51m2. Osob-
ní vlastnictví, možnost ihned bydlet, 
nízké poplatky. cena: 620000,- Kč. Tel: 
777 104 584

* Pronajmu v Náchodě dlouhodobě byt 1+1 
s komorou a balkonem, komplet. zařízený, 
v zatepleném domě s výtahem. Volný ihned. 
Kauce nutná. TEL.: 605 927 478
* Koupím byt 3+1 (2+1) v  Jaroměři, popř.
okolí. Tel.: 733 222 234
* Pronajmu byt v  Náchodě, Palachova 
1457, 1+1, nájemné 3500 + služby 2500, 
3+1, nájemné 4500 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
* Pronajmu hezký byt v Hronově, centrum, 
2+1,64 m2, nájem + služby - 7.000,,-kauce je-
den nájem,pouze slušným pracujícím lidem. 
Tel. 774 84 60 99
* Pronajmu byt na  sídlišti ul. Bílá 3+1 
v Náchodě, volný od května, cena pronájmu 
6500,- + elektřina. TEL.: 702 204 322
* Pron.nově zrek.byt 4+1  přízemí RD 
v Olešnici u Č.Kostelce, 90m2+sklep,terasa,-
garáž, zahrada. Náj.6000+zál.voda 1000,-+ el 
+ kauce. Kotelna na dřevo. Tel.: 608 903 050
* Pron. byt 1+1 44,5 m2 v 2.NP, nově zrek,, 
plast.okna, balkon, sklep v  NA  u  nem. Vý-
hled do přírody. Náj. 3500,- + zál. 1709,- + el. 
+ kauce. Volný od 5/2015. Tel.: 608 903 050
* Pron. byt 3+1 v 1. NP 65,8 m2 + balkon + 
kolna v D.Radechové. Náj. 4000,- + zál.700 
+ el +kauce. Ústřední top.- kotel. Volný 
od 6/2015. Tel.: 608 903 050

* Prodám podsklepenou zařízenou chatič-
ku na Kramolně se zahradou o vel. 436 m2. 
Zastavěná plocha 18 m2. Zavedena třífázová 
elektroinstalace včetně vnitřního rozvodu 
vody s  vlastním měřením. Cena k  jednání 
300 000,-Kč.Info na tel. 608 328 900
* Prodám zahradu ve  Velkém Dřevíči 
o 1278m2. Info 721 709 303
* Prodám zastavitelný pozemek o  roz. 
2350 m2 v  k.ú. Zdoňov u  Adršpachu. TEL. 
774 264 404
* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Nácho-
dě v  Komenského ul. 1000 Kč/měs. Tel.: 
775 677 169
* Prodám zahradu o  výměře 1057 m2 
v rekr. oblasti Špinka.  Tel.: 603 266 571 nebo 
603 269 313
* Prodám rodinný řadový dům v Náchodě 
na Klínku, 5+2, zahrada, skleník, sklep, ga-
ráž, velmi dobrý stav. Cena dohodou. TEL.: 
608 464 601
* Prodám ŘD v lokalitě Náchod - Branka, 
jedná se o dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, dílna , 
sklep, zahrada s  pergolou. Cena dohodou. 
TEL.: 737 41 66 24, 603 75 36 38

* 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 NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOWLING, 
KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KANCE-
LÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč 
; INFO 777 302 483
* Pronajmu obchod na pěší zóně v Nácho-
dě 50 m2. Nájem 15 tis. Kč. Tel. 777 737 127, 
777 737 122
* Dlouhodobě levně pronajmeme nebytové 
prostory 170 m2 ke  skladování, řemeslné 
činnosti a  garážování v  Nahořanech čp.23 
v  bývalé zemědělské usedlosti s  příjezdo-
vými vraty z  místní komunikace. TEL.: 
723 268 938
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOWLING, 
KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KANCE-
LÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč 
; INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k podni-
kání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
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, �tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám pšenici 400Kč/q. Po  dohodě 
možná doprava. Provodov-Šonov. TEL.: 
734 787 924
* Prodám pěkné dětské modré kolo, 2roky 
staré, 1590,-. TEL.: 606 581168
* Prodám dvoje kompletní postroje 
na koně pony do 120 cm výšky. Cena doho-
dou. TEL.: 723 078 169
* Prodám myčku nádobí Siemens SN 25M 
289 na 14 souprav, el. třída A+, v provozu 2 
roky. tel. 774 262 820
* Prodám pilu cirkulárku - kovový rám 
na  kolečkách s  podavačem a  nastavitelný 
stůl. Kotouč 65 cm. Cena dohodou. TEL.: 
723 078 169
* Prodám magnetický běhací pás Fitham 
Spokey, stáří 4 měsíce, nevyužitý dárek. 
Původní cena 5.200 Kč nyní 2.600 Kč. Tel. 
724 087 654
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám obývací stěnu a  sedací sou-
pravu s  křeslem. Všechno levně. Tel. 
732 539 925
* Prodám vykrmené prase bez směsí, 
možnost v  půlkách. Tel. 702  386  568, 
494 665 327

* Prodám družst. panelák. byt 3+1 v  Ná-
chodě Starém Městě 5.pos.,72m2, nově 
zateplený, velká lodžie, krásný výhled, vel-
mi nízké náklady na  bydlení, 720 tis. Více 
na  Somos-Real Ná. RK NEVOLAT ! Tel: 
606 796 640 (po 19. hod)
* Prodám zděný byt OV 1+kk-31m2 v No-
vém Městě n.Metují, ul. Komenského. 
Po  kompl. rekonstrukci, vše nové. Cena 
695 000 Kč. Tel. 730 596 417
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Červe-
ném Kostelci U Kaštánku, volný ihned, ná-
jem 6900,-Kč včpoplatků. TEL.: 723 287 121
* Pronajmu byt 2+1 50 m2 u  nám. TGM 
v NA, nový po rekonstrukci, nájem 6000 ,-Kč 
+ energie. TEL.: 777 737 127, 777 737 122
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (46 m2) 
v Náchodě na Brance, cihlový dům, 1.patro 
balkon, nájem 3600,-Kč + energie, kauce 15 
tis.Kč. TEL.: 736 766 448
* Pronajmeme garsonku 36 m2 v  přízemí, 
bezbariérový vstup, 200 m od vlakového ná-
draží v Novém Městě n.M. Nájemné 3000,-
Kč + inkaso. TEL.:776 224 358 volat v prac.
dny 8 - 16 hodin
* Pronajmeme DB 1+kk 36 m2 ve  4.pat-
ře byt.domu Na  Malecí v  Novém Městě 
n.M. Nájemné 2500,-Kč + inkaso. TEL.: 
776 224 358 - volat v prac.dny 8 - 16 hodin
* Prodám DB byt 1+1 32 m2 v Novém Městě 
nad Metují. Tel. 607 708 691, RK nevolat!

* PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Volný od  01. 04. 2015. 
Kontakt 602 158 418

* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁRKO-
VĚ NA NÁMĚSTÍ. 43 m2, cena 3.600,-+ in-
kaso (1800,-),kauce nutná. Tel.602 133 173, 
E-mail.renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+KK v  Náchodě, cihlo-
vý dům 2.patro, velmi dobrý stav, s  vyba-
vením nebo bez, cena 5.000 + energie, tel. 
604 127 026
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* 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 hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 
895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.

* Prodám chatu v Náchodě:vlast.pozemek 
350m2, voda, el., krb, slunná lokalita, krásný 
výhled, klid, dobrá dostupnost. Cena 398tis.
Kč. Tel. 608 141 035
* Koupím rodinný dům nebo chalu-
pu v  klidném prostředí do  1.7mil. Tel. : 
739 486 403
* Prodáme pěkný stavební pozemek sou-
sedící s  přehradní nádrží Rozkoš. Je vy-
budována základová deska 6x11m. Voda, 
kanalizace, elektřina zavedena. Pozemek je 
veden na  katastrálním úřadě jako zahrada. 
Tel.: 608 245 634
* Nabízíme k  prodeji bytový dům se šesti 
byty a malou provozovnou v centru Hrono-
va. Dům je částečně podsklepen s přípojka-
mi vody, kanalizace, elektřiny a plynu. Každý 
z bytů má vlastní vytápění a měření elektři-
ny. Cena 2.500.000 Kč, tel. 737 935 230. RK 
nevolat, jen vážní zájemci
* Prodám stav.parc. Janovičky u  Brou-
mova 670m2 / 329Kč/m.Dohoda možná.
Krásný výhled.IS na pozemku. Volat večer 
607 643 934
* Prodám pěkný RD 4+1 v Jaroměři - Jo-
sefově. V  přízemí obsahuje kuchyň, kou-
pelnu s  WC, a  dva pokoje. V  2.NP jsou 
dvě ložnice, dvě menší místnosti a  půda. 
Dům je částečně podsklepen. ÚT na  tuhá 
paliva, plyn před domem. Dům má novou 
fasádu , plastová okna, venkovní žaluzie 
a  kvalitní střešní krytinu. K  domu nále-
ží slunný oplocený pozemek o  CP 980m2, 
na kterém je zděná dílna a kolny. Příjemné 
bydlení s  dobrou dostupností do  HK. Tel.: 
608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě chatu se zahra-
dou na Kramolně, 500 m2, Tel. 732 154 934 
po 16. hod.
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NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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.

NEBYTOVÉ PROSTORY

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Přijmu krmiče masného skotu 
(krmení, telení)

 Praxe podmínkou. 
Ubytování možné.

e-mail: karnikova@elisint.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Nabízím od nejbližší možné doby 
PRONÁJEM 

zavedeného Hostince 
U Nováků na Lipí.

V hostinci je výčep, salonek, sál 
pro cca 100 lidí, bytová jednotka.

Tel.: 606 635 304

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU
Tel. 604 415 689

Bezpečnostní agentura
 hledá 

zaměstnance
 (možno i brigádně) 

na střežení obchodního domu 
Kaufland – Náchod

Požadavek:
 čistý trestní rejstřík

Kontakt: 777 609 442

*Koupím staré mince, bankovky, me-
daile, vyznamenání. Po dohodě přijedu.
Tel. 602 237 489

* Koupím do své sbírky pivní etikety, tác-
ky, staré pivní láhve, staré hračky, stereoko-
toučky, vláčky, LP - desky, staré pohlednice 
atd. Tel. 606 115 393
* Koupím staré pivní lahve. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční 
ozdoby. TEL.: 722 907 510
* 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  poš-
tovní známky, Čína, Československo a jiné. 
Dále staré obálky, dopisy a  pod. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vy-
bavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510

* Koupím staré, nepotřebné i  poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a  chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automo-
to díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

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

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Nabízíme bezplatně zeminu + sta-
vební buňku - vše v Náchodě - Bělovsi. 
Naložení a odvoz si musí zajistit případ-
ný zájemce. Kontakt: 602 239 352, mail: 
sekyra@cdsnachod.cz
* Doučování matematiky ZŠ, SŠ. 5 let peda-
gogické praxe. Tel. 604 380 366
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid 
domácností a domků i po malování a rekon-
strukci, žehlení prádla, praní koberců a čiš-
tění sedacích souprav, čištění interiérů aut. 
TEL.: 737 564 496
* Hledám hodnou, vitální důchodkyni 
nebo maminku na  rodičovské dovolené 
z  Č.Kostelce a  okolí, která by si chtěla při-
vydělat hlídáním devítiměsíční holčičky. Na-
bízím 4500Kč za celoměsíční hlídání od cca 
8 do  15:30 v  pracovních dnech. Za  hlídání 
v  menším rozsahu zaplatím adekvátní po-
měr. Nabídky prosím zasílejte na email hli-
danick@seznam.cz, nebo mne prosím kon-
taktujte na telefonu 604 536 870

* Prodám Škoda Octavia R.V 2007 1.6FSI 
85KW 162  000KM OVĚŘENÁ SERV, 
HISTORIE VÝBORNÝ STAV BEZ ZÁ-
VAD SPOLEHLIVÁ ŠEDÁ METAL.KLI-
MA EL VYBAVA CENA 159 000 KČ TEL. 
777 104 584
* Prodám tříkolku na  velkých kolech 
s  přídavným motorem. Málo jetá, ještě 
v  záruce. Silný 1000 W motor. Cena do-
hodou. TEL.: 607 142 523

* DARUJI FENU VELKÉHO ŠVÝC.SA-
LAŠ.PSA s  PP,4r.,kastr.,vhodná k  dětem,ne 
ke  kočkám.Z rod.důvodů.t: 773  959  770 
POUZE DO DOBRÝCH RUKOU 

HROMOSVODY

Tel. 776 543 988

- montáž
- opravy
- revize

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Jarní 
údržba zahrad

724 173 560
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Restaurace Port Arthur
Purkyňova ulice, Náchod

Přestáváme kouřit
Od 30.3.2015 nekuřácké pro-
středí v naší restauraci (pivnici).

Otevřeno PO – PA 
16-23 hod

 (víkend zavřeno)
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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.

Městys Machov vyhlašuje

Výběrové řízení na pronájem
restaurace Obecní dům

v Machově na náměstí
se zahájením pronájmu od 1.6.2015

Podmínky výběrového řízení lze získat na:
www.machov-obec.cz, emailu m.kryl@machov-obec.cz.

tel. 491 547 121, nebo v úřed. hodinách na Úřadu městyse Machov

- míchání malířských barev
- venkovní fasádní barvy
- míchání omítek
- barvy, laky na dřevo, lazury, mořidla
JARNÍ SLEVA-KUPÓN 10%
Jiří Kubín, Náchodská 285, Velké Poříčí (v areálu střední školy)
tel.: 777 552 745, email: autolakykubin@seznam.cz  www.autolakykubin.cz

Nový sortiment v naší nabídce - CAPAROL

TÓNOVACÍ CENTRUM         
Autolaky – Jiří Kubín

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. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

SAMOSTATNÝ VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
RUBENA a.s., gumárenská � rma s více než stoletou tradicí, hledá do své-
ho vývojového týmu v  Náchodě a Velkém Poříčí pracovníky na  pozici 

samostatného vývojového pracovníka. 
Pozice je vhodná i pro absolventy.

Požadujeme:
- ukončená VŠ ve strojním, gumárenském nebo příbuzném oboru
- aktivní znalost anglického nebo německého jazyka, práce v CAD
- řidičský průkaz skupiny B
- tvůrčí přístup a ochotu k dalšímu sebevzdělávání
- schopnost účastnit se  zahraničních služebních cest

Nabízíme:
- zázemí stabilní české společnosti
- odpovídající � nanční ohodnocení
- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
- možnost cestovat
- účast na vývoji špičkových výrobků v daném segmentu trhu
- profesní růst

Zájemci zasílejte životopisy na adresu: radka.balcarova@rubena.cgs.cz  
 jana.kobrova@rubena.cgs.cz
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AŽ  50.000 KÈ

HOTOVOST

NA 8 A 13 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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Teplice n.M., Adršpach a okolí 

Mezimìstí, Broumov a okolí 

Broumov a okolí

Hronov, È.Kostelec a okolí

N.Mìsto n.M., Bohuslavice a okolí

Náchod, È.Skalice a okolí

Jaromìø a okolí

Úpice a okolí

725 995 654

702 602 930

728 242 789

604 216 189

775 110 989

725 317 668

730 175 241

603 500 339

Firma ROUSEK s.r.o.
N. M. n. Met.

Výrobce zdravotnických lehátek 
přijme:

1) Vyučeného zámečníka,
 montáž, servis a rozvoz lehátek

2) Konstruktér, 
mzda 20 000 až 30 000Kč. 

Práce v AutoCAD nebo Solid edge.

U obou profesí požadujeme 
poslední 2 roky práce v oboru.

Životopisy zasílejte na:
 zamestnani@rousek.eu

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 5. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Kamenictví Cvejn
leštěná žula, mramor, pískovec, ...

náhrobky a veškerý sortiment
kuchyňské linky, parapety, krby
pečící grilovací kameny, obložení
kamenické a sochařské práce









tel.: 603 166 857
kamenictvinachod@seznam.cz

www.kamenictvinachod.cz

Cenové kalkulace zdarma!

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Zajistíme ROZNOS vašich letáků  
a reklamních tiskovin do schránek

v Polsku
(příhraniční oblasti Kudowa Zdrój, Polanica, Duszniki Zdrój, 

Szcytna, Radków, Lewin Klodzki)

Více informací na tel. 602 103 775 
 e-mail: echo@novinyecho.cz

             

Okénko 
energetického 
poradce 84. 

 Vážení a milí čtenáři,
jistě se na  Vás hrnou od  všech 
možných dodavatelů písemné i te-
lefonické nabídky a  jistě s  jarními 
měsíci Vás budou otravovat podo-
mní prodejci vydávající se třeba 
za  všelijaké kontrolory elektromě-
rů a plynoměrů…..
Dnes se zastavím u nabídek plynu 
a dám Vám několik jednoduchých 
doporučení….
1. Neuzavírejte žádnou smlouvu ani 
dodatek ke stávající smlouvě, která 
by byla delší než do 31.12.2016.
2. Nikdy nedejte na  procentuální 
slevy z  ceníků a vždy se zeptejte / 
a nechte si to ve smlouvě nebo do-
datku ukázat / na  cenu za  MWh 
plynu bez DPH. Pokud cena 
za  plyn bude vyšší než 800,-Kč/
MWh na rok 2016 byl bych velmi 
obezřetný. Radši se v  tom případě 
na nás obraťte.
3. Zeptejte se určitě také na výši mě-
síčního platu. I dobrá cena za MWh 
může být velmi znehodnocena výší 
měsíčního platu. Zvláště u spotřeb 
do 35 MWh je ideální výše měsíč-
ního platu do  50,-Kč/ měsíc bez 
DPH. Vysoký měsíční plat je nově 

se rozmáhajícím trikem mnoha 
dodavatelů.
4. Radši se obraťte tam, kde má 
blízko Váš dodavatel „kamennou 
pobočku“ , aby jste se v případě po-
třeby  mohli na někoho zcela kon-
krétního obrátit.
Pokud budete tyto zásady u dodá-
vek plynu pro domácnost dodr-
žovat ,nejenže si ušetříte spoustu 
budoucích problémů, ale také si 
značně ušetříte Svou peněženku.
Když se poradíte, tak Vás to roz-
hodně nezabije….. S úctou

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Restaurace U Pitašů 
(Velký Třebešov)

Přijme číšníka nebo servírku - 
a pomocnou sílu do kuchyně

Praxe nutná

Inf.na tel.  774 60 13 07

Město Náchod vyhlašuje výběrové řízení na 
pronájem restaurace Na koupališti v Náchodě, 

včetně kiosku v přízemí  objektu.
Prohlídka objektu je možná po dohodě na telefonu 491 405 237.

Minimální cena měsíčního nájmu je stanovena na 5.000,- Kč. 
Pronájem restaurace od 1.5.2013, nebo dle dohody.

Informace o podmínkách výběrového řízení: na úřední desce 
MěÚ Náchod, na internetové adrese www.mestonachod.cz,

 nebo na telefonu 491 405 237.

Uzávěrka přihlášek je dne 17.4.2015 ve 13 hod.

Nebankovní půjčky

volejte:

734 152 798   

pro ženy na mateřské 
dovolené, seniory, 

invalidní důchodce, 
OSVČ i zaměstnance

Vlastivědný spolek v Červeném 
Kostelci spolu se Sdružením pro 
Vízmburk pořádá besedu s názvem 
„O hradu Vízmburk“, která se koná 
ve  čtvrtek 9.4.2015 od  16:00 ho-
din v  prostoru Multifunkčního 
centra v Městské knihovně v Čer-
veném Kostelci. Hlavním tématem 
přednášky spojené s  promítáním 
fotogra� í bude hrad Vízmburk, 
jeho historie, současnost a  plány 
do budoucna.
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DÍVKA ECHA

TEREZA Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

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

Hotel Elko v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně večírky, oslavy, 

školní srazy nekuřácká restaurace -

PŘIJMEME BRIGÁDNĚ KUCHAŘE A ČÍŠNÍKA,PŘIJMEME BRIGÁDNĚ KUCHAŘE A ČÍŠNÍKA,
VYUČENÍ V OBORU A PRAXE PODMÍNKOU.VYUČENÍ V OBORU A PRAXE PODMÍNKOU.

Tel: 608 824 331Tel: 608 824 331

www.elkohotel.cz

 Slavnostní otevření revitalizované 
části kláštera v  Broumově proběhne 
ve středu 22.dubna 2015.  Od 17:00 je 
na programu mše celebrovaná kardiná-
lem Dominikem Dukou, v 18:30 dojde 
k slavnostnímu přestřižení pásky, žeh-
nání a proslovům, po kterých bude ná-
sledovat  koncert Hradišťanu. V sobotu 
25. a neděli 26. dubna budou v klášteře 
dny otevřených dveří se vstupem zdar-
ma. Připravuje se i bohatý doprovodný 
program pro malé i velké návštěvníky.  
 (red)
 

Do kláštera vstup zdarma

 V ECHU č. 9 jsme uveřejnili krát-
kou zprávu, která se týkala oprav 
Kolárova divadla v  Polici nad Metu-
jí. Chybnou informací v  této zprávě  
bylo, že se v Kolárově divadle chystá 
výměna starých sedadel za nová. Vý-
měna sedadel nebude realizována, 
pouze bude  snížen jejich počet v hle-
dišti. Za chybu se omlouváme. 
 redakce

Tisková oprava Den otevřených dveří 
v MŠ Vítkova se bude konat 

dne 9.4.2015 od 8.30 – 15.00.
Na děti a rodiče se těší zaměstnanci MŠ.

 Nelly Řehořová z  Police nad Metují 
začínala jako herečka u  populárního 
režiséra Zdeňka Trošky v  Babovřes-
kách, kde si zahrála ve dvou dílech. Už 
od  malička milovala zpěv, a  proto se 
chtěla vydat i na hudební dráhu. V mi-
nulém roce vyhrála hlasování na soutěži 
Česko zpívá a od té doby se její kariéra 
pohnula správným směrem. Mladá krev 
na  hudební scéně chybí a  Nelly dává 
krůček po krůčku o sobě vědět. Nelly se 
rozhodla založit kapelu, se kterou chce 
vyrazit na koncerty. „Jsem nyní zavřená 
neustále ve  studiu a  natáčím písničky 
na první desku s kapelou“ dodává Nelly 
Řehořová, která naposledy o  vánocích 
představila svou písničku Za  oknem 
sněží. Daří se jí i v modelingu, nafotila 
s  fotogra� ou Anetou Kupcovou sérii 
fotogra� í a byla ji nabízena práce v mo-
delingu v zahraničí, proto nemá čas ani 
na  kluky. Přesto  již svého nápadníka 
má, je jím Roberto ze Španělska. „Brzo 
se uvidíme, už se na něj moc těším, ale 
nejdříve škola, pak zpěv a pak to ostatní. 
V hlavě stejně mám pořád jen muziku, 

chtěla bych dělat rock, pop, vzorů mám 
hodně, ale chtěla bych mít svůj styl“ 
dodává Nelly. V budoucnu by se talen-
tovaná dívka chtěla herectví i  nadále 
věnovat. „Ráda zpívám, bavilo by mě 
koncertovat s kapelou a vydat své první 
CD“ plánuje. Její písnička Ty dy jou měla 
premiéru na charitativní akci Večer pro 

dobrou věc (na fotogra� i vlevo), kde vy-
stupovala po boku řady osobností jako 
je Miluška Voborníková, Milan Drobný, 
Heidi Janků, Hanka Křížková či Marian 
Vojtko, který dostal od Nelly pěkně na-
šviháno ke koledě a to v předstihu. Nelly 
už brzo bude natáčet i videoklip ke své 
písni Ty dy jou.    David Novotný 

Pilně se připravuje na své první CD!
Proč nemá čas na kluky? 

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Já jsem malý koledníček,
 koledovat neumím, 

Raděj vezmu raketu a míček, ať tu 
dlouho nestojím… 

Dolní Radechová 269
– zajistíme hostinu v soukromí 

našeho penzionu
- domácí kuchyně, odpolední raut, 

opékání selete 
- využití velké zahrady a vyhřívaného
 osvětleného bazénu

- dle dohody zajistíme hudbu, 
fotografa, ohňostroj 

- svatebčanům nabízíme 
poloviční ceny ubytování

- pro novomanžele luxusní apartmán

Kontakt: tel. 602 411 808
www.penziontereza.cz

Penzion
TEREZA

   

* 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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Rodinný dům v Broumově, Hejtmánkovice
RD 4+1 s garáží, 
už. plocha 195 m2, 
pozemek 1186 m2, 
klidná část obce, 
dům postaven velmi 
pečlivě, z kvalitních 
materiálů.          
180519 cena: 2.190 000 Kč

Rodinný dům, Svinišťany u Č. Skalice
RD 3+1 se stodolou, 
chlévem, samost. 
garáží a s pozemky 
vhodné k výstavbě 
RD o výměře 2048 
m2. Půda k vestavbě, 
studna.      
180525 cena: 799.000,-Kč

Rodinný penzion (RD), N. Město n/Met.
Dům zrekonstr. a upra-
ven na penzion-6 
kompl.vybavených 
pokojů+koupelna, WC 
a balkon, velký ob.po-
koj, jídelna, kuchyň, ga-
ráže, krásná zahrada..  
180544 cena: 3.680.000,-Kč 
  

Rekonstruovaný byt 2+1,Nové Město n/M
Byt (55 m2) s balko-
nem, po kompl. re-
konstr.-zděné jádro, 
nová koupelna s WC, 
kuchyň na míru, 
plast. okna, nové 
rozvody..
180540 cena: 895.000,-Kč

Výrobní a skladovací objekt, N. Město n/Met.
Budovy (zast. 624 m2) 
poblíž centra u hl.ko-
munikace, poz.celkem 
1.817 m2. Hl. budova 
truhlárna se zázemím 
(160 m2)+sklad. pro-
story (133 m2)
180583  cena: 2.900.000,-Kč 
  

Dva byty s garážemi, Č. Cermná u Náchoda
Byty 3+1 (59 m2) 
a 3+kk (60 m2) 
ve zděném domě 
+ 2 garáže. Byty 
v původním stavu 
a vytápěny kotlem 
na TP.    
180558  cena: 950.000,-Kč k jednání   
 

>

Foto: Filip Smetana

AUTOSERVIS   PNEUSERVIS

Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD
Broumov, Soukenická 169 
Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–17.00, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV

www.jopeco.cz

195/65 R15 91H

999 KèGT RADIAL
CHAMPIRO VP1

205/55 R16 91H

1149 KèGT RADIAL
CHAMPIRO 228

225/45R17 94W XL

1249 KèEVERGREEN 
EU72

50%
Platnost slevy do 30. 6. 2015

Jarní prohlídka (21 bodová)  60 Kè
3D geometrie náprav, kontrola a seøízení  290 Kè
Kontrola a èištìní klimatizace  250 Kè
Naplnìní klimatizace 
a výmìna fi ltru  790 Kè

Výmìna moto-
rového oleje a fi ltrù  995 Kè
Diagnostika závad BOSCH  100 Kè
Pøíprava vozu na STK a zajištìní STK  290 Kè
Renovace svìtlometù 2ks  400 Kè

Uvedené ceny jsou vèetnì DPH.

Sleva na  
pneuservisní 

služby

Echo 160x100 autoservis 2015.indd   1 30. 3. 2015   13:57:52


