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duben 1945 - německé protitankové

 překážky u Nového Hrádku 

AKČNÍ
SLEVA
25%

SLEVA NA KOLEKCI
s regulovanou zárubní

Porta KONCEPT
Porta FOCUS

Porta VECTOR

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.)

Náchodské železniční nádraží se brzy dočká rekonstrukce. Státní investice zde 
tak naváže na  rekonstrukci autobusového nádraží, která byla provedena ná-
chodskou samosprávou. Cestující veřejnost se může i v „železniční části“ to-
hoto dopravního uzlu těšit na příjemnější prostředí, které bude barevně laděno 
do barvy Českých drah -  modré. Dodejme pro úplnost, že železniční nádraží 
v Náchodě bylo otevřeno v červenci 1875.  Foto echo   

  je název výstavy ve  Společen-
ském centru KINO 70 v Dobrušce. 
Otevřena je po  celý květen. Připo-
meňme, že Dobruška  má jednu 
z  nejstarších tradic kronikářství 

v  rámci celého Podorlicka. Jedná 
se například o  fragment dobrušské 
kroniky ze 60. let 16. století, jehož 
autorem je městský písař Zikmund 
Kunášek. 

Dobrušské kronikářství

Chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu lékařů chi-
rurgického oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě pod 
vedením MUDr.J. Vokůrky, kolektivu zdravotních sester 
ve službě za péči o svěřené pacienty a MUDr. L. Podškub-
kovi za zdárné provedení operace ve dnech 2. 4. - 10. 4.
 Děkuje V. Grym, Náchod

Poděkování

Na  státní svátek 8. května se kona-
jí opět, již pojedenácté, populární 
Poříčské toulky. Trasy pro pěší, cyk-
listy a  letos i  koloběžkáře nás zave-
dou na  Náchodsko a  Českoskalicko. 
Motto letošního ročníku je „vzhůru 
na  nové rozhledny“. Připraveny jsou 
trasy pro všechny kategorie. Průběž-
ný start je od  8.00 do  10.00 hodin 
od hasičské zbrojnice ve Velkém Poří-
čí. Pořadatelé slibují bohatý program 
a výborné občerstvení.

Poříčské toulky

 V  Galerii 102 na  náměstí ve  Vel-
kém Poříčí je do 20. května ke zhléd-
nutí výstava krajinomaleb a zátiší. Je-
jich autorem je Josef Červinka (1904 
– 1988). 

Krajinomalby 
a zátiší

V  sousedství náchodského okresu se 
nachází  jedna z  nejzajímavějších ži-
dovských památek Východních Čech. 
Je jím židovský hřbitov, umístěný 
na skalní plošině nad Zlatým potokem 
u obce Podbřezí na Rychnovsku. Židé 

se v  Podbřezí usadili již v  roce 1669, 
kdy byli do  oblasti pozváni šlechtic-
kým rodem z tamního zámku Skalka. 
Židovský hřbitov obsahuje náhrob-
ky z období od poloviny 18. století až 
po začátek století 20.   Foto Mirek Brát

Židovský hřbitov

3 600 Kč

4 499 Kčcena jinde

naše cena

Cena jinde je doporučená prodejní cena výrobce zařízení a nebo průměrná cena u vybraných 
prodejců v době, kdy ji pro zákazníky vylepšujeme, platná nejpozději k 15. 4. 2015. www.o2.cz

Dokonalý obraz i zvuk

Lenovo A6000

Žádné skryté poplatky. 
Když si u nás koupíte mobily a 
tablety na splátky, nebude vás 

to stát nic navíc

Mobily a tablety si u nás koupíte 
za skvělé ceny i bez tarifu a dalších 

služeb. Nesvážeme vás žádnou 
smlouvou Pro více informací navštivte naši 

O2 Prodejnu v Náchodě, Palackého 20.
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VZPOMÍNKA

Dne 29.4. uplynulo 25 let, kdy nás navždy
 opustil manžel,tatínek a dědeček, 

pan Jaroslav Seidl z Pavlišova 
- zaměstnanec Technických služeb Náchod

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou
Marie Seidlová, manželka

 VZPOMÍNKA

čtvrtek  7. 5. od 14 hod.  
„Život savců –

 příběh o přežití“, 
dokumentární film o skupině 

jedlíků rostlin  promítne
  Anna Poláková; 

čtvrtek  14. 5. od 14 hod.
 „Besídka dětí ze ZŠ Babí“,

  kterou si pro nás připravily, již tra-
dičně ke svátku matek, pod vedením 

p.učitelky Čejchanové; 

 Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
na měsíc květen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 

při následujících programech:

 K V Ě  T  E  N     2  0  1  5
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 

na měsíc květen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 
při následujících programech:

 K V Ě  T  E  N     2  0  1  5

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou 
členy Svazu důchodců.

 Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

čtvrtek  21. 5. od 14 hod. 
„Madla zpívá Evropě“, 

� lm pro pamětníky promítne 
Anna Poláková;     

čtvrtek  28. 5. ve 14.30 začne 
„odpoledne s písničkami“ 

a zahrát nám přijde p. Roušarová s ro-
dinou. Přijďte se pobavit i zazpívat.

Na naše programy zveme všechny 
zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců.

 Na vaše návštěvy se těší členové 
výboru MO SD ČR.

 Také v  tomto roce se uskuteční 
ve  středu dne 13. května již 19. ročník 
celonárodní veřejné sbírky Květinový 
den s označením Český den proti rako-
vině 2015. Akce je zaměřena na výcho-
vu ke zdravému způsobu života v rodině 
a  na  prevenci před rizikovými faktory, 
spolupodílejícími se na  nádorových 
onemocněních. 
 Hlavním tématem sbírky a  letáků 
bude tentokrát prevence nádorů repro-
dukčních orgánů. Je smutnou skuteč-
ností, že ve výskytu i úmrtnosti na kar-
cinom dělohy se Česká republika řadí 
mezi první na  světě. Karcinom vaječ-
níků je pátou nejčastější příčinou úmrtí 
žen u nás. Nádory varlat jsou onemoc-
něním především mladých mužů, kte-
rých ročně přibývá až 500 a  tři desítky 
umírají. 
 Tradičním symbolem sbírky je žlutý 
květ měsíčku lékařského, barva stužky 

u  kytiček bude letos stříbrná. Kvítek 
bude opět nabízen za  minimální pří-
spěvek 20 Kč. Novinkou je veřejností 
vítaná možnost doprodeje zbylých kyti-
ček i následující den, tedy ve čtvrtek 14. 
května.
 V  našem regionu se Květinovému 
dnu dlouhodobě věnuje Liga proti ra-
kovině Náchod se sídlem v  budově 
MěÚ Náchod, Palachova 1303, která již 
více než 20 let působí ve sféře prevence 
a  podpory nemocných. Díky její spo-
lupráci s 15 středními školami a skauty 
v mnoha městech a obcích Náchodska, 
Broumovska, Policka, Trutnovska, No-
voměstska a  Jaroměřska jsme oblastí, 
kde lidem není zdraví lhostejné a  kde 
má Květinový den každoroční podporu.
 Šíření zásad prevence rakoviny je 
naším hlavním cílem, pomozte prosím 
i vy!
 Liga proti rakovině Náchod

Podpořte 13. a 14. května Květinový den!

 V nedávné době jsme v ECHU věno-
vali zmínku zajímavé historické stavbě 
v Hronově – tamní zvonici. Podobnou 
památku najdete však i v Novém Městě 
nad Metují – Krčíně. Krčínská zvonice 
byla postavena v  16. století  a  spojuje 
v sobě prvky renezance i gotiky. Osaze-
na je dvojící zvonů.  foto echo

Krčínská zvonice

zahajuje 1. května novou návštěvnickou 
sezónu. V  jeho expozicích umístěných 
v  areálu broumovského benediktin-
ského kláštera se zároveň otevírá nová 
výstava (ve  spolupráci s  Regionálním 
muzeem v  Náchodě) s  názvem Lidová 
roubená architektura Kladského pome-
zí – mizející tvář krajiny. Výstava potrvá 
do 30. června. 

Muzeum Broumovska 

Teplická vařečka
aneb

 Palačinka je u  nás velice známým a  oblíbeným pokrmem. Populární je ale 
i v ostatních zemích střední Evropy. Tradičně má podobu velmi tenké placky. Kon-
zumuje se nejčastěji plněná (z jedné strany namazaná a poté zarolovaná) nasladko 
s marmeládou nebo s jinými náplněmi. 
 My jsme si dnes pro vás připravily palačinky trošku jinak. Marmeládu rozhodně 
necháme raději v  ledničce. Na 10 kusů palačinek budeme potřebovat 5 ks vajec, 
špetku soli, 600 g mléka, 300 g polohrubé mouky, 130 g cukru krupice, olej na ope-
čení palačinek, 250 g polotučného tvarohu, 2 ks vanilkového cukru, 300g čerstvého 
ovoce jako jahody, borůvky, maliny, ostružiny a 100 g moučkového cukru.
 Nejprve oddělíme bílky od žloutků. Žloutky poté rozmícháme v mléce, přidáme 
mouku, sůl až vznikne hladké těstíčko. Z bílků ušleháme za postupného přidávání 
krupicového cukru pevný sníh, který opatrně zamícháme do těstíčka. Když máme 
těsto hotové, pečeme na pánvi jednu palačinku za druhou. Dále rozmícháme tva-
roh s 50g moučkového cukru a vanilkovým cukrem, přidáme polovinu ovoce na-
krájeného na menší kousky. Zbytek ovoce rozmixujeme nebo rozmačkáme. Tím si 
vytvoříme slaďoučký přeliv.
 Palačinky přeložíme na polovinu a  tu opět na polovinu. Vzniknou nám troj-
úhelníčky - kapsičky, které naplníme tvarohem. Dezert posypeme moučkovým 
cukrem a přeléváme ovocnou omáčkou. Můžeme ozdobit šlehačkou a meduňkou. 
Teď už si jen uvařit skvělé kafíčko a popřát DOBROU CHUŤ!

Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Lahůdkové palačinky s ovocným přelivem

 Cestující veřejnost se musí při-
pravit na  komplikace, které způ-
sobí výluka na  železniční trati 
na spojnici Jaroměř – Nová Paka. 
Potrvá  až do 22. června a ke slo-
vu opět přijde náhradní autobu-
sová doprava. 

Železniční výluka
 Od 5. 5. do 22. 5. bude v prostorách tzv. 
Nové celnice v Náchodě -Bělovsi (naproti 
Hypernově) otevřena výstava věnovaná 
70. výročí konce druhé světové války. Jak 
již naznačuje název samotné prezentace: 
Běloves volá!,  je téma výstavy speci� cky 
zaměřeno na tragické události, které pro-
běhly v této lokalitě v květnu 1945. 

MEMENTO VÁLKY
 Městská knihovna v Jaroměři se připoji-
la – jako sběrné místo - k projektu Dobro-
tety. Smysl projektu spočívá ve shromáždě-
ní nepotřebných klubíček a zbytků látek, ze 
kterých jsou poté vyrobeny např. podhlav-
níčky pro miminka v inkubátorech či části 
oblečení pro kojence  a  batolata. Sběrné 
místo projektu Dobrotety bude fungovat 
v jaroměřské knihovně do konce června. 

Dobrotety

 Ve třech koncertech pro děti z ma-
teřských a prvních stupňů základních 
škol představilo Hudební divadlo dě-
tem Michaely Novozámské 27. a 28. 
dubna  koncertní pořad „Povídejme 
si děti“, určený pro děti od tří do de-
seti let a  seznámilo je s  tvorbou na-
šeho krajana Josefa Čapka a jeho po-
hádkami „ O pejskovi a kočičce“. Ty 
samozřejmě nejsou dětem neznámé, 
stejně jako Hudební divadlo dětem 
a autorka scénáře představení Micha-
ela Novozámská, která velmi často 
přijíždí do Náchoda rozdávat dětem 
ponaučení, dobrou náladu, úsměvy 
a krásné melodie. Tvorba Josefa Čap-
ka provází svými příběhy a  krásnou 
poetikou spoustu generací a myšlen-
ky, které autor do  díla vepsal, v  nás 
zůstávají natrvalo zakořeněné a ma-
lým divákům a čtenářům napomáhají 
v jejich určování morálních pravidel 
a hodnot. A o neporušení těchto my-
šlenek se snažila při úpravě pohádek 
pro divadelní představení pro děti 
i  Michaela Novozámská. Nejen děti 
pobavit, zapojit je do  děje předsta-
vení a  zpívání písniček, ale i  poučit 
a připomenout myšlenky Čapkových 
pohádek. Michaela Novozámská , 
která je i protagonistkou představení, 
nám řekla: „27. a  28. dubna v  diva-

dle Beránek děti viděly, že pejsek je 
trochu popleta, když s  kočičkou za-
šívá roztržená kaťata, také jak malí 
andělíčci, které ztvárňují právě děti, 
ozdobily chudou noční košilku a pak 
mě i mému hereckému kolegovi Janu 
Pouchlému pomohly upéct dort 
z  dobrot, které chutnají kočičkám 
a  pejskům. A  hlavně – zazpívaly si 
s námi spoustu veselých písniček. Ale 
já už se s  dětmi z  Náchodska dobře 
znám a  i  tentokrát nám pomohly 

utvořit nádhernou atmosféru našeho 
představení, ostatně jako vždy, když 
se za nimi s pohádkami a písničkami 
přijedeme podívat.“
 Hudební divadlo dětem by tou-
to cestou chtělo poděkovat našim 
významným partnerům z  Nácho-
da, � rmám ATAS elektromoto-
ry Náchod a.s. a  CDS s.r.o. Ná-
chod, za  dlouhodobou podporu 
a  pomoc při naší tvorbě pro děti.                                                                          
 /mib/

V  Městském divadle Josefa Čížka v  Náchodě hostovalo Hu-
dební divadlo dětem z  Hradce Králové, které dětem z  ma-
teřských a prvních stupňů základních škol přivezlo spoustu 
dobré nálady a písniček.

Dne 2. května 2015 uplyne 1 smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 

paní Zdeňka Voborníková z Přibyslavi.
Kdo jste jí znali a měli rádi,

věnujte jí tichou vzpomínku.
Moc nám chybíš

dcera Alena s přítelem, vnučka Andrejka,
 syn Petr s přítelkyní

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dvougenerační rodinný dům před 
dokončením rozsáhlé modernizace 
v Červeném Kostelci. Nové rozvody 
elektřiny, vody i odpadu, nová plastová 
okna, vnitřní omítky, nová zateplená 
fasáda. Dispozice obou bytů je 3kk. Cena: 1 990 000,- Kč

Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům se dvěma byty v klidné lokalitě Náchodě v blízkosti zámku ............................. 2 590 000,- Kč
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 Chovatelé v  Náchodě neporuší 
vžitou tradici jarní výstavy ani le-
tos. Ve dnech 9. a 10. května bude 
v areálu U Cihelny v Náchodě Sta-
rém Městě živo. Chovatelé drob-

ných zvířat a jejich příznivci si jistě 
udělají čas k návštěvě tradiční květ-
nové přehlídky králíků, drůbeže, 
holubů, okrasného ptactva a  drob-
ných hlodavců. K  vidění budou 

i obojživelníci a hadi. Na první den 
výstavy je potvrzena ukázka dravců 
a sov.
 Na  nedělní dopoledne se těší 
majitelé a  příznivci psů – bude se 
konat další ročník přehlídky „ná-
chodského psího korza“ - diváci ze 
všech psích krasavců zase vyberou 
tři nejlepší k  ocenění čestnými ce-
nami. Občerstvení pro diváky bude 
zajištěno, na výstavě si budou moci 
zakoupit chovná zvířata, kuřice, 
chovatelské potřeby, květiny a sad-
bu, děti se mohou projet na koni,…
Tak nezapomeňte a přijďte k Cihel-
ně v  sobotu od  8 do  17:30 hodin, 
v  neděli také od  8 hodin, výstava 
skončí ve  13 hodin udílením čest-
ných cen.
 Chovatelé připravili ukázky kva-
litních zvířat, svědčí to o  dobré 
úrovni chovatelství v  našem regi-
onu. Přijďte se o  tom přesvědčit, 
těšíme se na vaši návštěvu.  –sch-

Náchodští chovatelé po roce zase U Cihelny!

 Ve  čtvrtek 16. dubna jsme měli 
možnost se zúčastnit naprosto ojedi-
nělé besedy s panem Cyrilem Podol-
ským, tvůrcem večerníčku Krysáci. 
Měli jsme možnost se dozvědět, co 
je to animace, z  čeho jsou postavič-
ky vyrobeny, jak se připravuje a rea-
lizuje takový animovaný pořad. Pan 
Podolský nám vše perfektně vysvětlil, 
ukázal, názorně předvedl. Poté jsme 
měli šanci se zeptat na to, co nás za-
jímá. Na závěr jsme dokonce shlédli 
animaci, kterou vytvořili sami žáci 
jedné základní školy.  
 Velmi si vážíme toho, že nám toto 
umožnila paní ředitelka knihovny 
Mgr. Ivana Votavová. 
 Děkujeme i za to, že máme tu mož-
nost, každý měsíc absolvovat výuko-
vý program v knihovně, který je vždy 
zaměřen nejen na rozvíjení čtenářské 
gramotnosti, ale i na rozvíjení všech 
klíčových kompetencí pro život.  

 Tato setkání nás všechny velmi 
obohacují, kde jinde se nejlépe vě-
novat čtení, než-li v  knihovně, pod 
vedením odborníků.

Děkujeme – žáci 5. B a 5. C + 
Mgr. M. Jelínková 

a Mgr. P. Dočkalová 
ZŠ Komenského,Náchod

KRYSÁCI navštívili náchodskou knihovnu

 Klub českých turistů Česká Skalice 
ve spolupráci s TJ Sokol Česká Skalice  
pořádá v  sobotu 13. června jubilejní 
25. ročník dálkového pochodu s  cy-
klotrasami Barunka. Krajem spisova-
telky Boženy Němcové se můžete vy-
dat po pěších trasách od 11 do 50 km. 
Cyklotrasy měří od 35 do 80 km. Pre-
zence a start proběhnou od 6 do 10.40 
hod. u sokolovny (u nádraží) v České 
Skalici. Cíl bude v místě startu do 18 
hodin. Bližší informace a náčrtky tras 
obdrží každý účastník na startu. 

Barunka 2015
 V  novém čísle novohrádeckého 
informačního servisu Frymburské 
ozvěny se můžete dočíst řadu zají-
mavých informací z historie i sou-
časnosti tohoto městysu. Vzpomí-
náno je zde například vyplenění 
hradu Frymburk švédskými vojsky 
v  roce 1638. Novější rekapitulace 
se zase věnuje uplynulé lyžařské 
sezóně na  tamní sjezdovce Panská 
stráň. Nechybí ani info o  zajíma-
vém projektu rozhledny Na  Šibe-
niku atd.    

Frymburské ozvěny 
 Je název výstavy (autor sním-
ků Tomáš Zorvan) připravované 
v Městské knihovně v Novém Městě 
nad Metují na  termín 5. května až 
28. června. Tím však letecká témati-
ka v „Nováči“ nekončí, neboť  v rám-
ci oslav Dne vítězství  se 7. května 
(od  16.15 hod.) představí v  novo-
městské knihovně  letecký akrobat 
Martin Šonka, které předvede tentýž 
den i ukázky pilotního umění  - for-
mou  přeletů mezi zámeckou a kos-
telní věží (od 18.15 hod.) 

Letecké fotogra� e

 Součástí Španělských dnů v Ná-
chodě byla i  výstava fotogra� í 
studentů  a  absolventů tamního 
Jiráskova gymnázia. Zde prezen-
tované snímky pocházely nejen ze 
Španělska, ale i  ze zemí Latinské 
Ameriky (Mexika, Bolívie, Argen-
tiny, Kuby  atd.) Španělská kultura 
totiž není jen evropské Španělsko, 
ale i zahrnuje i řadu dalších zemí. 
Společným jmenovatelem je ze-
jména španělský jazyk, kterým na-
příklad v Latinské Americe mluví 
více než 300 milionů lidí. 
 Foto echo

Španělské 
dny v Náchodě

Jednatel společnosti Lesy města Ná-
choda s.r.o. Ing. Josef Hašek se podílel  
v prostorách Okresního mysliveckého 
spolku  Náchod na  přípravě odeslá-
ní mu� oních trofejí na  20. Meziná-
rodní výstavu myslivosti, rybářství 
a  včelařství, která proběhne v  Lysé 
nad Labem ve  dnech 19. – 24.května 
2015. Mu� onům je Česká republika 
zaslíbená a  odhadem u  nás žije více 
než 30% světové populace této divoké 
ovce,  jejíž  původní  prostředí  zahr-
nují biotopy středomořských  ostrovů 

Korsika a  Sardinie. Od  poloviny 19. 
století je úspěšně vysazována i  v  Če-
chách. V náchodském okrese nachází 
mu� oni příhodné  životní podmínky 
a velmi se jim zde daří, o čemž svědčí 
i  získané myslivecké trofeje. Volnou 
honitbu s mu� ony najdete i v  lesních 
celcích pod správou Lesů města Ná-
choda s.r.o.  „Zajímavostí je, že z naše-
ho okresu pochází i rekordní mu� oní 
trofej, která si  získala při hodnocení 
světové prvenství“, dodává  Ing.  Ha-
šek.   foto Mirek Brát

Rekordní trofeje z Náchodska

Město Náchod a HC Náchod vyhlašují
LIGU NEREGISTROVANÝCH HOKEJISTŮ
„ O putovní pohár města Náchoda“ sezóna 2015/2016
Město Náchod a  HC Náchod oslovují příznivce neregistrovaného hokeje. 
Od října  2015 organizujeme 4.ročník  Ligy neregistrovaných  hokejistů „O pu-
tovní pohár města Náchoda“ na Zimním stadionu v Náchodě. Nabízíme Vám 
možnost se přihlásit do této ligy nejdéle do 31.května 2015. Bližší informace 
sdělí Roman Toušek, MěÚ Náchod, tel. 491 405 287, mobil 736 613 415, email: 
roman.tousek@mestonachod.cz . Pokud máte zájem si zahrát v této lize, tak ne-
váhejte a kontaktujte nás!  Aktuální informace: www.mestonachod.cz 

  Občané v Novém Městě nad Me-
tují v příštích komunálních volbách 
budou rozhodovat v  referendu, zda 
má město prosazovat vedení tran-
zitní a  kamionové dopravy od  Spů 
obchvatem směrem k  České Skali-
ci a  po  dálnici do  Polska nebo má 
preferovat přeložku středem města 
k  Vrchovinám. Při této variantě by 
těžkou dopravou bylo zatíženo ne-
jenom město samotné, ale ještě více 
by se zvýšilo dopravní zatížení Ná-
choda. 
  Soud odmítnul veškeré připo-
mínky radnice a  potvrdil příprav-
nému výboru bezvadnost návrhu 

i  kladené otázky. Své ANO budou 
tak moci vyslovit příznivci trasy 
mimo město (obchvat). Pro ně bude 
hlavním argumentem klid ve  měs-
tě a  zklidnění dopravy. Ti, kterým 
zvýšený hluk související s  kamiony 
nevadí a prosazují trasu přes město 
(přeložka), budou moci říci své NE. 
Přípravný výbor doporučil radnici 
zpracování dopravní studie, která 
by blíže upřesnila trasu obchva-
tu stanovenou v  otázce rozsudkem 
soudu (Spy – Vladivostok – Osma 
- obchvat Nahořan). Studie by měla 
sloužit občanům v referendu k jejich 
rozhodnutí.  (red)

Rozsudek soudu 
pro Nové Město nad Metují: 
Referendum bude! 

Zdeněk Jarý z Náchoda oslavil 12. dubna své jubilejní 
90. narozeniny. Nyní už hlavně hodně zdraví a radosti 
s nejbližšími, kteří tě mají stále rádi, ti přejí dcery, vnou-
čata a pravnoučata.
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Otevřeno po až pá 8,30 -  12,00, 12,30 – 16,30 hod. 
E-shop nonstop. Možnost nákupu na splátky.

www.alfanm.cz
www.prodej-nabytku.com

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Náchodská ul. 206

NÁBYTEK ALFA
Nabízíme hezký, kvalitní, moderní a ne drahý nábytek

tel. 491 472 320, 721 067 754

1.  Neexistuje seriózní srovnávací studie, která by potvrzovala 
zvýšení výběru DPH po zavedení evidence.

2.  Ze zemí bývalé evropské patnáctky mají evidenci účtenek pouze 
tři země – Belgie, Švédsko a Itálie.

3.  Evidence bude v ČR znamenat zátěž pro podnikatelský sektor ve 
výši 20 miliard korun.

4.  Podnikatelé musí mít pokladnu propojenou s tiskárnou, soft-
ware a připojení k internetu (obchodníci bez provozovny mohou mít 
problém s připojením).

5.  Pro stát znamená zavedení evidence zvýšení počtu úředníků. 
Kontroly podnikatelů budou zdržením.

6.  Není technicky reálné systém spustit v letech 2016-2017.

7.  Ministerstvo financí se bude muset vypořádat se správou 
obrovského množství dat.

8.  Všichni podnikatelé budou muset mít připojení k internetu.

9.  Odezva systému a čekání na ni zpomalí provoz v obchodech a 
restauracích.

10. TOP 09 řešení pro podnikatele i stát navrhla již dříve a nadále v 
tom pokračuje. V minulé vládě prosadila Jedno inkasní místo, které 
znamenalo snížení zátěže podnikatelů, a dnes navrhuje Jedno kon-
trolní místo.

PROČ NEZAVÁDĚT KONTROLU ÚČTENEK

Podpořte nás na: top09.cz/nechcemebic
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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

Otevøeno v sobotu 2. 5. a 9. 5. 2015 od 8.00 do 12.00 hodin

Echo 160x100 autoservis 2015.indd   2 21. 4. 2015   8:43:15

Pro našeho klienta portugalskou � rmu Simoldes Plasticos, významného 
dodavatele plastových komponentů do automotive, který buduje svůj nový 

závod v Lipovce, hledáme kandidáty na pozice:

Buďte u zrodu nové pobočky zavedené nadnárodní
 společnosti a přidejte se do našeho týmu! 

Nabízíme:
- Moderní technologie
- Nové zázemí
- Prostor pro vlastní nápady
- Příjemný kolektiv
- Odpovídající platové ohodnocení

Hledáte práci na Rychnovsku, láká vás odvětví automotive?
Jste profesionál ve svém oboru a chcete využít své zkušenosti?

- IT administrátor - Help desk (s AJ)
- Samostatný/á účetní (s AJ)
- Manažer kvality (AJ)
- Vedoucí údržby (AJ)
- Elektromechanik
- Inspektor kvality (mezioperační kontrola )
- Seřizovač robotů (podobné CNC)
- Disponent dodavatelské logistiky 

- Specialista zákaznické kvality
- Specialista zákaznické logistiky 
- Údržbář/seřizovač strojů/nástrojář
- Specialista vstřikolisů
- Plánovač výroby (AJ)
- Mistr výroby
- Vedoucí skladu
- Směnový mistr skladu (vysokozdvih)

Splňujete požadavky a zaujala Vás nabídka?
V tom případě nám pošlete svůj strukturovaný životopis 

na e-mail: katerina.krizova@manpower.cz nebo volejte 602 476 988.
Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné.

SIMOLDES
PLASTICOS

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

V lokalitě Police nad Metují se objevilo zajímavé dopravní 
značení (viz. fotogra� e). Zahrajte si s námi malý kvíz a ur-
čete, co tyto značky znamenají: a -  na trase je jedna či vícero 
francouzských restaurací se žabími stehýnky na jídelníčku, 
b- Mezinárodní výstava obojživelníků Polický kvak 2015, c 
- Pozor! jarní tahové cesty obojživelníků – „žabí přechody“ 
. Samozřejmě, „C“ je správně…  foto echo  

Zahrajte si malý kvíz



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

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

LETNÍ AREÁL
VRŠOVKA

23. 5. 13h East Way Fest
PLEXIS, N.V.Ú., HOUBA, ZPUTNIK, TASS, Everyday Hate...

Eastway
- Letní areál

Vršovka

30. 5. 18h BEATLES a PINK FLOYD REVIVAL,
REST DAY, ŽEŇ SEN - Bohaté občerstvení

WWW.KUBBKLUB.CZ

JARO
2015 www.burinka.cz    Informační linka: 800 120 120

Úvěr Obnova
pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Úvěr Obnova se týká financování oprav a stavebních úprav nemovitostí, refinancování stáva-
jících úvěrů na výše zmíněné a privatizace.

Parametry úvěru:
▪ vú ešýv ínlámixaM  ěru bez zajištění je 350 000 Kč na jed-

nu bytovou jednotku nebo jednoho člena (například spole-
čenství 15 vlastníků může čerpat úvěr až 5 250 000 Kč).

▪ .tel 52 ža itsontalps aboD  
▪ ntiunA  ě splácený úvěr (bez spořící části a bez překleno-

vacího období, stejná splátka po celou dobu splácení 
včetně poplatků).

S úvěrem OBNOVA můžete:
▪ jordz hcíntsalv itsontun zeB  ů  financovat až 100 % svého 

záměru.
▪ etuksU  čnit své plány bez zástavy nemovitostí.
▪  ínecálps ubod uolec op( ybzas évokorú tsontalp is tarbyV  

nebo fixovanou na 5 let).
▪ b is tahcenoP  ěžný účet u stávající banky.
▪ omim amradz tadálkV  řádné splátky.

Výhody úvěru:
▪ hL  ůta pro čerpání je 2 roky od podpisu smlouvy.
▪  az uktalpop zeB  čerpání.
▪ vú icavrezer az uktalpop zeB  ěru.
▪ .ezivorp évokzaváz zeB  
▪ oden az uktalpop zeB  čerpání úvěru.
▪ ops ínbevatS  řitelna České spořitelny proplatí 

fakturu až 12 měsíců zpětně.
▪ .a.p % 93,1 do žij ínyn abzas ávokorÚ  

Co můžete s úvěrem Obnova například 
realizovat:
▪ ,dásaf ínelpetaz  
▪ mýv  ěnu oken,
▪ ts ínelpetaz a icalozi  řechy,
▪ evd hcínvomod hcínputsv yvarpo  ří,
▪ p íntkatnokzeb  řístupové systémy,
▪ ,umétsys ohévoremak a ohévosalh žátnom  
▪ vatsev žátnom  ěných poštovních schránek,
▪ renovace balkónů a lodžií
▪ mýv  ěnu osvětlení, opravy elektroinstalace,
▪ v ydovzor ínnétna  č. instalace spol. antén,
▪ mýv a eckurtsnoker  ěny výtahů,
▪ jordz ecalatsni  ů vytápění.

Více informací Vám poskytneme zde:
INSIA NA, člen sítě INSIA a.s.
Ing. Martin Černý
Weyrova 3, 547 01 Náchod
insia.nachod@insia.cz
Tel.: 777 571 271

inzerat_uver_OBNOVA_brezen2015_160x200.indd   1 16.3.2015   13:30:00

www.GATENACHOD.cz

ČALOUNÍK BEZ NUTNOSTI VYUČENÍ V OBORU
POŽADAVKY:
 manuální zručnost - bez nutnosti vyučení v oboru
 praxe výhodou
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
 � exibilita, komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, ochota spolupracovat
 čistý trestný rejstřík

NABÍZÍME:
 stabilní dlouhodobé zaměstnání
 zázemí silné, dynamicky se rozvíjející společnosti
 možnost vzdělání v oboru
 osobní a profesní růst
 odpovídající platové ohodnocení
 zaměstnanecké výhody

Nástup možný ihned.
Písemné nabídky s uvedením pracovních zkušenosí zasílejte na:
Lumco spol s.r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, k rukám p. Martina Lukáše,
e-mail: lukas@lumco.cz, tel., 491 420 473

SŠ technicko-ekonomické vzdělání, znalost podvojného účetnictví, praxe výhodou
znalost práce na PC - znalost práce v účetním systému Pohoda výhodou
řidičský průkaz skupiny B výhodou
flexibilita, komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, práce v týmu
čistý trestní rejstřík
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Vypisuje výběrové řízení na pozici:

Nábytek pro
               Váš domov

Zveme Vás na zahájení dru-
hé sezony našeho muzea sta-
rožitných kočárků,panenek 
a patentních listin v Nácho-
dě Poděbradova 381 /nad 
Vatikánem směr Kramolna/. 

Otevřeno bude od 1. května 
v každý den 

od 10,00-16,00 hod.

www.starozitnekocarky.cz
email: muzeum@post.cz

mob.: 606 486 372

MUZEUM 
STAROŽITNÝCH 

KOČÁRKŮ

V pondělí 20. dubna jsme přivítali pana 
Karla Nejmana, který zavítal do  naší 
náchodské mateřinky se svými opeře-
nými kamarády. Jedná se o dravé ptáky 
žijící u  nás, které hned tak v  přírodě 
zblízka neuvidíme – káně, sokola, raro-
ha, orla a také fretku hojně využívanou 
v sokolnictví. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavostí ze života těchto chráně-
ných druhů – čím se živí, jak loví, jak 
spí, jak je můžeme vycvičit a  všechny 
informace byly doplněny zajímavý-
mi fotogra� emi. Děti si mohly dravce 
prohlédnout zblízka, pohladit, podržet 
ve  speciální rukavici a  nechyběla ani 
ukázka jejich výcviku. Všem se nám 
setkání moc líbilo a  jsme zase o  něco 
chytřejší.  Kolektiv MŠ Vítkova 
 – odloučené pracoviště U Písníku

Dravci v naší mateřince
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

Stavební �rma ALKSTAV 
Nové Město nad Metují 

Přijme: 
Stavebního dělníka s řidičským 

oprávněním skupiny C
tel. 777 790 230

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.

Hledám
 řidiče s dodávkou 
na rozvoz letáků

 1 krát týdně noc  
sobota-neděle.

volejte 603 581 756

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Koupím starý kufr 
na klobouky a vše
 o kloboučnictví.

TEL.: 608 10 38 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU
Tel. 604 415 689

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

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klid-
né části Nového Města n.M. Dům je zatep-
len, zaveden internet, plastová okna, výtah. 
Nájemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč 
Tel. 608 323 373
* Hledám pronájem menšího bytu v Hro-
nově. Tel: 734 485 776
* Pronajmu vybavenou garsonku v  RD 
v Novém Městě n.M. TEL.: 602 486 372
* Pronajmu byt 2+1 v Žižkově ul. v Nácho-
dě. Byt po rekonstrukci koupelny a kuchy-
ně. Volat po  17 hod.Volný ihned! Blízkost 
zastávky BUS a  ČD. Nedaleko centra měs-
ta. Poplatky 9200,-Kč včetně energií. Tel. 
776 729 010
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s  balkonem 77 m2 v  Náchodě na  Brance. 
Tel. 732 167 291
* Pronajmu 3+kk v  centru Náchoda, Str-
nadova 51. 82 m2 + půdní koje, výtah, plas-
tová okna, zateplený objekt. Nájem 8.000Kč, 
kauce 10.000Kč. Volný od 1.7.2015, po do-
hodě i  dříve. Zálohy 1.700Kč na  topení, 
vodu, výtah, elektro společných prostor a je-
jich úklid. Tel 603 872 258
* 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 1+kk v  centru Náchoda, Str-
nadova 51. 45m2 + půdní koje, výtah, plastová 
okna, zateplený objekt. Nájem 4.500 Kč, kau-
ce 10.000 Kč. Volný od 1.8.2015, po dohodě 
i  dříve. Zálohy 1.000 Kč na  topení, vodu, 
výtah, elektro společných prostor a  jejich 
úklid. Tel: 603 872 258.
* Prodám slunný byt 1+1-SUN v  Nácho-
dě, 40m2, volný od  července 2015. Tel: 
704 410 300
* PRONAJMU BYT 2+KK VE STÁRKOVĚ 
NA  NÁMĚSTÍ. Byt je po  celkové rekon-
strukci 42 m2. Cena 3.600,-+ 1.800,-inkaso.
Kauce 14.000,- nutná. Tel. 602 133 173 Email
renestarkov@seznam.cz
* Pron. nově zrek. byt 1+kk v  1. NP 28,8 
m2 + balkon + kolna v D. Radechové. Náj. 
3.500,- + zál.voda a plyn 2.000 + el + kauce. 
Tel.: 608 903 050
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  OV 
v  Náchodě Na  Hamrech, po  rekonstrukci, 
částečně zařízený, nájem 6.500 Kč + služby, 
kauce nutná, TEL. 604 846 991
* PRONAJMU byt 3+1 v  přízemí cihl. 
domu v Novém Městě nad Metují, nájem + 
inkaso 5.700,-Kč. Kauce dvouměs. nájem. 
Tel.: 606 631 677
* PRODÁM slunný byt 3+1 v OV v Novém 
Městě nad Metují. Parkování u  domu.Tel.: 
605 865 118
* Prodám byt 1+kk 35 m2 v  OV, 2. pat-
ro, cca 30 m2 od  náměstí TGM v  Nácho-
dě. Ihned volný. Cena 690 tis.Kč. TEL.: 
777 245 475
* Pronajmu garsoniéru v  Červeném Kos-
telci 3.patro. Měsíční nájemné 3000 Kč 
+ energie a  služby. Volná od  1.5.2015 Tel. 
724 524 334
* Pronajmu prostorný zrekonstruovaný 
byt 3+1 95 m2 v  obci Horní Dřevíč. Čás-
tečně vybavený - nová kuch.linka, nová 
koupelna, cena 5300,-Kč vč. služeb. Cena 
zahrnuje nájem, vodné, internet,topení, bez 
el. poplatku. TEL.: 604 643 843
* Pronajmu byt 2+1 na sídlišti u nemocnice 
v Náchodě. TEL.: 605 571 595, 608 976 956
* Prodám družstevní byt 1+1 v  panelo-
vém domě v  klidné části Hronova. Veli-
kost 42m2, moderní rekonstrukce, zděná 
koupelna/sprchový kout/,oddělená ložnice, 
rohová kuchyňská linka, internet. Nová 
plastová okna, stoupačky, deskové radiáto-
ry, nový výtah. Nízké náklady na  bydlení! 
Cena: 570  000Kč,-Kč RK nevolat! Kontakt: 
608 070 659
* Pronajmu byt 2+1 63m2 v Náchodě. Dis-
pozice: chodba, koupelna s  vanou a  WC, 
obývací pokoj (internet a  TV přípojka), 
kuchyň (sklo-keramická deska, digestoř), 
ložnice (vestavná skříň). Zahrádka s písko-
vištěm a vlastní parkování za domem, vlast-
ní půda 30m2 a sklep. Nájem 5800,- + elek., 
voda, chodba. Vratná Kauce 15.000,-TEL.: 
775 552 661
* Pronajmu v  Náchodě dlouhodobě byt 
1+1 s komorou a balkonem, kompletně za-
řízený v zatepleném domě s výtahem. Ihned 
volný, kauce nutná. TEL.: 605 927 478

* 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. (při rychlém jednání sleva) 
Info na tel. 608 328 900
* Pronajmu garáž v Náchodě - Staré Město. 
Vhodné pro obyvatele Bražce, Starého Měs-
ta, Lipí, sídlišti U  Nemocnice, Branky. tel. 
724 261 369 (večer)
* Prodám stav.parc. Janovičky u  Brou-
mova 670m2/ 329Kč/m. Dohoda možná. 
Krásný výhled. IS na pozemku. Volat večer 
607 643 934

* Přenechám zavedenou prodejnu 
květinářství. Vhodné i  pro prodej 
ovoce zelenina. Volné od  1.7. 2015 Tel. 
608 143 570

* 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  TRUT-
NOVĚ 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. 
608 667 730
* 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, �tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybave-
ní provozu jsou nutné. TEL.: 777  152  750 
v pracovní dny

* Prodám skoro novou 5-ti dveřovou skříň. 
Rozměry(cm) v:215, š:250, h:60. Cena 
3500Kč. TEL.: 775 336 918
* Prodám levně nové kvalitní pánské ob-
leky střední velikosti dovoz SRN. Tel. 
604 699 888
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám 2 péřové deky - nové, prošívané. 
Cena 1000,-Kč. TEL.: 732 889 575
* Prodám haki lešení, elektrocentrálu, ni-
velák, pákové nůžky, pokosovou pilu, poly-
styren, oválný stůl + 6 židlí a komodu, pro� 
kulečník. Tel. 603 525 531
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. 
Tel. 777 690 390
* Pšenici - 400,- Kč/q, oves - 400,-Kč/q 
našrotovat + 50 Kč, červená řepa 5,-Kč/
kg, pytle výměnou nebo 20 Kč. Kocou-
rek, Slavětín. Tel.: 732  381  524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Sháním 5 l skleněné demižonky od vína 
(ze supermarketů). Tel. 602 103 775
* Koupím vodní elektrárnu - MVE na Ná-
chodsku, Rychnovsku, Trutnovsku, Brou-
movsku..... TEL.:776 327 208
* Koupím housle, violu, cello, basu, saxo-
fon a klarinet i poškozené a nekompletní. 
T. 728 473 687
* Koupím staré pivní lahve. TEL.:722 
907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční 
ozdoby. TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvačník 
a  bovden od  výrobců zn. ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a SMĚR a jiné. TEL.: 
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. 
TEL.: 724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.: 722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn. PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  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

* Prodám DB 2+1 v Náchodě - sídliště u ne-
mocnice. TEL.: 605 571 595, 608 976 956
* Pronajmu příp. prodám DB 3+1 4. pa-
tro na SUN v Náchodě. Pronájem od 1. 5. 
dlouhodobý, nájmené po vzájemné dohodě, 
kauce nutná. TEL. 606 646 450
* Prodám byt SBD s  možností převodu 
do  OV v  1. patře panel. domu v  Novém 
Městě n. M. Malecí. Vel. 1+1 32 m2, nová 
kuch. linka s el. spotřebiči, část. rekonstru-
ované byt. jádro, ihned k  dispozici. TEL.: 
607 708 691
* Koupím byt 2+1 nebo 2+kk s balkonem 
v Náchodě, nejlépe lokalita Plhov nebo Bě-
loveská ul. Platba hotově. Tel. 608 141 149
* Prodám byt 2+1 v  OV v  družstevním 
domě v Polici n. M.. TEL.:724 234 805
* Prodám slunný družstevní byt 1+1, 24 
m2 v  Meziměstí. Ihned volný, nezaříze-
ný. 4. patro s  výtahem. Klidný dům. Tel. 
604 628 520
* Prodám DB 3+1 (60 m2) v Náchodě - Sta-
rém Městě. 6. patro, s  výtahem. Dům je 
zateplený, v  bytě jsou nové rozvody. Cena 
dohodou. Volný od 8/2015. Nevolat RK! Tel. 
702 839 177
* KOUPÍM MENŠÍ RD NEBO BYT 3+1 
V ČERVENÉM KOSTELCI. PLATBA HO-
TOVĚ. TEL.: 773 959 770
* Pronajmu menší garsonku v  Náchodě 
na  Plhově, povinná kauce, Rómové vítáni, 
trvalý pobyt. TEl. 608 869 885
* Přenechám kompletně vybavený byt 4+1 
v  Náchodě. Včetně vestavěných skříní, ná-
bytku, el. spotřebičů.Tel. 776 272 766
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě na Bran-
ce 40m2, RK nevolat. TEL.: 776 730 849
* 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 garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 667 730
* 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  hoto-
vosti. 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.
* Pronajmu dlouhodobě zařízený pokoj 
s  vlastním soc. zařízením, komfortní.
Všechny služby zajištěny. Náchod. TEL.: 
602 411 808

* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku 
v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel:. 608 245 634

* 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
* Prodám pozemek na  zahradu v  Dolní 
Radechové. TEL.: 491 583 159
* Sháníme dlouhodobý pronájem menší 
zahrádky (může být i s chatkou) na grilová-
ní a  pěstování, za  přijatelnou částku, okolí 
Náchoda, SMS nebo volat tel. 604 782 724
* Koupím menší rodinný dům nebo cha-
lupu (Náchodsko, Broumovsko) Tel.: 
739 486 403
* Koupím pěkný stavební pozemek cca 
1500 - 2000 m2. (Náchod, Jaroměř, Dvůr Kr. 
n. L.) Inž. sítě pokud možno v dosahu.Volej-
te prosím 604 723 677
* Dlouhodobě pronajmu chatu se zahra-
dou 500 m2 na Kramolně. Voda, elektřina, 
skleník. Tel. 732 154 934 po 16. hod.
* 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 náleží slunný oplo-
cený pozemek o  CP 980m2, na  kterém je 
zděná dílna a kolny. Příjemné bydlení s dob-
rou dostupností do HK. Tel.: 608 245 634
* Prodám chalupu v  Orlických Horách. 
Cena dohodou. Tel. 602 436 986

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

* 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, auto-
moto díly, atd.. Než něco vyhodíte, vo-
lejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, známky, pla-
káty, aj.papírový materiál, bankov-
ky, mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 564 930

* Sháním přidavače na  občasnou práci. 
Náchod. TEL.: 721 184 002

* Hledáme autoklempíře pro dlou-
hodobou spolupráci. Jedná se o  prá-
ci na  veteránech na  Náchodsku. Chuť 
do  práce a  praxe v  oboru nutná. tel. 
608 23 00 04

* Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis.Kč měsíč-
ně. TEL.: 777 803 359

* Přijmu brigádnici - nejlépe studentku 
na  prodej ovoce a  zeleniny v  Náchodě. 
TEL.: 732 167 291

* Rodilý mluvčí s  praxí nabízí doučování 
a výuku ruštiny, příprava k maturitě, zkouš-
kám atd. Tel. 608 805 676
* Nabízím hlídání dětí v Náchodě a okolí. 
V odpoledních a večerních hodinách. TEL.: 
737 487 752

* ČIVAVA - prodám 2 krátkosrsté malinké 
pejsky bílého a  černého a  1 dlouhosrstou 
fenečku. Všichni jsou očkovaní, odčervení 
s čipy. TEL.:603 206 743, 491 426 680
* Prodám mladé kohouty z domácího cho-
vu. Cena 150 Kč/kus. Tel. 602 451 672 Malé 
Svatoňovice.

* Prodám Škoda Octavia TDi, najeto 
98.000 km + zimní pneu AL disky. Velmi 
dobrý stav, nutno vidět. Cena dohodou. Tel. 
605 222 943
* Prodám Škoda Octavia 1,9 TDi, r. v. 
konec 2009, první majitelka, nebourané, 
servisované, v bezvadném stavu, najeto 164 
tis km. Další k doptání na tel. 605 105 170, 
doporučuji vidět
* Prodám nový skútr 50 ccm bez SPZ 
ze skladové zásoby - předváděcí vzorek. 
Likvidace prodejny. Cena dohodou. Tel. 
602 436 986 

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

Výuka polštiny s rodilým 
mluvčím v Náchodě a okolí.

Mgr. Dorota Budařová

Tel.: 604 28 18 12
www.vyuka-polstiny.cz
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Okénko 
energetického 
poradce 87. 

Vážení a milí čtenáři,
jistě se na  Vás hrnou od  všech 
možných dodavatelů písemné 
i  telefonické nabídky a  jistě s  jar-
ními měsíci Vás budou otravo-
vat podomní prodejci vydávající 
se třeba za  všelijaké kontrolory 
elektroměrů a  plynoměrů…..Dle 
zkušeností z minulého měsíce je 
situace „otravnými“ nabídkami 
všeho druhu děsivější než jsem 
předpokládal…
Dnes se zastavím u nabídek elek-
třiny pro domácnost a dám Vám 
několik jednoduchých doporu-
čení….
1. Neuzavírejte žádnou smlouvu 
ani dodatek ke stávající smlouvě, 
která by byla delší než do 31. 12. 
2016.
2. Nikdy nedejte na  procentu-
ální slevy z ceníků a vždy se ze-
ptejte / a nechte si to ve smlouvě 
nebo dodatku ukázat / na  cenu 
za  MWh silové elektřiny bez 
DPH. Pokud cena za  silovou 
elektřinu na rok 2016 bude vyšší 
než:
Při sazbě D01d – D02d na  VT 
1000,-Kč/MWh
D25d -  D26d na  VT 1250,-Kč/
MWh a na NT 800,-Kč/MWh
D45d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a na NT 1000,-Kč/ MWh
D56d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a  na  NT 1000,-Kč/ MWh tak 
bych byl bych velmi obezřetný. 
Radši se v  tom případě na  nás 
obraťte. Nenechte se oblbovat 
a klamat….

3. Zeptejte se určitě také na výši 
měsíčního platu. I  dobrá cena 
za  MWh může být velmi zne-
hodnocena výší měsíčního platu.  
Výše měsíčního platu by se měla 
pohybovat do 50,-Kč/ měsíc bez 
DPH. Vysoký měsíční plat je 
nově se rozmáhajícím trikem 
mnoha dodavatelů.
4. Určitě zajděte pro radu a  in-
formace k nám…. Nic to nestojí, 
pouze Váš čas…
5. POZOR: na telefonické nabíd-
ky – říkejte vždy NE, případně 
si pouze nechte poslat nabídku 
v písemné podobě, ale nic víc… 
POZOR !!!
Pokud budete tyto zásady u dodá-
vek elektřiny pro domácnost do-
držovat ,nejenže si ušetříte spous-
tu 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)

- 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

• 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

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

Obsluha galvanických linek 
do nepřetržitého provozu, 

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou, 

práce vhodná pro muže

Obsluha poloautomatické 
montážní linky do jedno 

až dvousměnného provozu, 
ukončené středoškolské vzdělání 

výučním listem podmínkou, 
práce vhodná pro muže

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného 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

JARNÍ ÚPRAVY

 ZAHRAD  

724 173 560

Čištění zámkové dlažby
 čištění zámkové dlažby
 betonových ploch
 dlaždic
 soklů
 kamenných a betonových plotů
 plotových podezdívek a fasád

cena od 35 Kč za 1m2

www.cistenidlazby.eu
tel: 732 274 746
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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

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

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.

 
 
   
    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 

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!

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

HROMOSVODY

Tel. 776 543 988

- montáž
- opravy
- revize

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

V areálu U PETRA Studnice

16. 5. 2015 od 20 hodin

Vstupné 100,-Kč

Rezervace
491 599 703, 
776 026 703

TRAVESTI
SHOW

TRAVESTI
SHOW

Den španělské kuchyně 
– výuka jazyků na Academia Mercurii
 Soukromá střední škola Academia 
Mercurii v Náchodě uspořádala pro své 
studenty španělského jazyka den vaře-
ní typicky španělských jídel. Studenti 
připravovali španělské pokrmy pod 
vedením rodilých Španělů: panem Al-
varo Soler Torresem( z oblasti Valencie) 
a paní Isabel Lopez García (z oblast Ga-
licie). Jednalo se o typicky španělská jíd-
la jako je například „paella“ či studená 
rajčatová polévka „gazpacho“. Studenti 
měli skvělou příležitost si procvičit špa-
nělskou konverzaci, ale také se naučit 
nové recepty.
 A  že má výuka za  pomocí různých 
doplňkových aktivit a  rodilých mluvčí 
své výsledky je 2. místo v krajském kole 
soutěže v anglickém jazyce, které získa-
la studentka Academia Mercurii Tereza 

Beranová. Soutěž se skládala z písemné 
části (poslech a  čtení s  porozuměním) 
a  z  ústní části zkoušky, která byla za-
měřena na  schopnost samostatného 
projevu a  na  komunikační dovednosti 
ve standartních situacích. V konkurenci 
mnoha gymnázií z celého kraje se naše 
studentka umístila na krásném 2. místě, 
přičemž od prvního místa ji dělil pou-
ze jeden jediný bod. Tímto prokázala 
výbornou znalost angličtiny na  úrovni 
C1 dle SERR – Společný evropský refe-
renční rámec. Jen pro představu – pro 
úspěšné složení maturitní zkoušky z an-
gličtiny ve společné části je třeba dosáh-
nout úrovně B1, což je o dvě úrovně niž-
ší znalost, než jakou Tereza prokázala! 
Tereze gratulujeme a  přejeme mnoho 
dalších úspěchů.
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MÍŠA - asi 7 letý pejsek. Je hodný, 
milý, přátelský. Ale radši ne k hod-
ně malým dětem, tím že už je starší, 
chce mít svůj klid a není už na vel-
ké dovádění. Je vhodný do bytu, ale 
i  k  domečku se zahrádkou. Hodil 
by se i  jako společník ke  starším 
lidem.

BELLA – 8 měsíční fenečka, malého 
vzrůstu, s  velkým srdcem. Bella byla 
nevhodným dárkem pro staré rodiče, 
tak skončila v  útulku. Bella je hod-
ná, přítulná, mazlivá a  přátelská psí 
holka. Je vhodná i  k  dětem. Nejlépe 
do bytu, ale byla by ráda i za domeček 
se zahrádkou, kde by mohla dovádě

Hledáme domov
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 -

Zahrádka již otevřenaZahrádka již otevřena
www.elkohotel.cz

Makrofotogra� e
 Výsledky fotografické techniky 
makrofotografie (autora P.Kardy) se 
můžete pokochat na výstavě v prosto-
rách městského Lapidária v  Dobruš-
ce. Výstava – s mottem - „Je ušlechtilé 
otvírat se Duchu přírody“   je otevře-
na po  celý květen (v  provozní době 
městského úřadu) 

Městský psí útulek Broumov, tel: 721 543 498

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Jeden set jaro 
nedělá…

Dejte si celý 
„mač“ !

 Často se nás ptáte, kde je ECHO 
tištěno a  jakým způsobem je distri-
buováno. Naše noviny tiskne ofsetová 
tiskárna   UNIPRINT v Rychnově nad 
Kněžnou. A právě zde začíná distribuce 
ECHA. Celý náklad  26 000 výtisků je 
přeložen na  rampě do  dvojice dodáv-
kových automobilů (na  snímku vidíte 
nakládku do  jednoho z  nich). Ty pak 
ECHO rozvezou k  jednotlivým distri-

butorům, kteří se v  určených lokalitách 
starají o  roznos novin do  poštovních 
schránek a na další místa. Pro doplňkové 
zlepšení distribuce ECHA v  některých 
místech jsou naše noviny zdarma k ode-
brání i  v  konkrétních novinových stán-
cích, jejich základní výčet najdete na naší 
webové prezentaci: www.novinyecho.cz. 
Zde si také můžete ECHO přečíst i virtu-
álně ve formátu PDF.) 

Pozor, jede ECHO!

 Ve dnech 18.4. – 19.4.2015 se pod pořadatelským vedením Déčka - Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou 
uskutečnila ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou taneční soutěž O Rychnovský pohárek 2015.  V so-
botu zatančilo 1209 tanečníků, přišlo 300 návštěvníků a celkově bylo předvedeno 86 vystoupení. V neděli zatančilo 
1376 tanečníků, přišlo 300 návštěvníků a proběhlo 96 vystoupení.Na soutěži v Rychnově nad Kněžnou nechyběly 
ani náchodské mažoretky, které objektivem fotoaparátu pro ECHO zachytil Josef Pepa Voltr. 

Rychnovský pohárek 2015

www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

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

č. inzerátu 

3.490.000,- KčCena:

Motorest Suchovršice (TU)
Motorest s restaurací, obchodem a trojgaráží. 
Ihned k provozu. CP 750 m2. 

N7728č. inzerátu 

10.000,- Kč/měs.Cena:

Kom. prostory Broumov
Pronájem zavedeného zařízeného Disco Clu-
bu. Možná úprava a provoz k jinému účelu.

N7914č. inzerátu 

10.000.000,- KčCena:

Kom. objekt Nové Město n. M. 
Kompletně zrek. kom. objekt +  RD 2x 4+kk. 
Stodola, parkoviště,... CP 2.433 m2.

N7864 Řádková inzerce

 

 
Pronájem 2+kk Solnice (RK) č. N7849
CP 48 m2, 6 450 Kč / měs.
Byt 3+1 Trutnov č. N7897
CP 73 m2, 990 000 Kč.
Byt 4+1 Náchod č. N7701
CP 90 m2, 999 000 Kč
RD Náchod č. N7868
CP 394 m2, 1 650 000 Kč
Autoservis Rychnov n. Kn. č. N7865
CP 1.493 m2, 5 500 000 Kč
St. poz. Velké Petrovice (NA) č. N7703
CP 1.662 m2, 200 000 Kč

ti

Nájemní dům Trutnov
Atypický dům v blízkosti centra. Komerční 
a obytná část. Oplocená zahrada.
Cena: 7 990 000 Kč
č. inzerátu: N7736
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Zahrádka již otevřena


