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S FREE tarify můžete 
mít 4G LTE mobil 
za necelé dva tisíce

BenQ T3 jen za 1 920
Cena s bonusem 1 000 Kč 
pro zákazníky s FREE tarify

Běžná cena 2 920 Kč

Pro více informací navštivte naši O2 Prodejnu Palackého 20, Náchod.

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

Smyčcový orchestr Základní umělecké školy Náchod navštívil lotyšskou 
Bausku. (čtěte článek na str. 3) foto Mirek Brát

 V Radči u Úpice se otevírá nové mu-
zeum zaměřené na  historii venkova. 
Za  celou záležitostí stojí spolek Cha-
lupění, který je realizátorem tohoto 
projektu  česko – polské spolupráce. 
Současně s  otevřením muzea se totiž 
prezentuje veřejnosti i expozice Muzea  
lidové kultury Sudetského mezihoří 
v  polské Kudowě Zdroji (zde budou 
vystaveny exponáty mající vztah k přá-
delnictví a  tkalcovství polského pří-
hraničí). Dodejme, že expozice muzea 
v  Radči nabídne návštěvníkům 2000 
kusů historických exponátů darovaných 
muzeu původními majiteli nebo jejich 
potomky.  Muzeum získalo prostory  
v  nevyužitých prostorách bývalého ži-
vočišné výroby tamního zaniklého JZD. 

Muzeum venkova 

Ve dnech 23. – 24.května proběhlo v Náchodě Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.
Snímek Josefa Pepy Voltra zachytil náchodské mažoretky. Mediálním partnerem akce byly noviny Echo.

 Příliš ochoty zahájit výkon tres-
tu odnětí svobody neprojevila 45letá 
žena z České Skalice, kterou náchod-
ský okresní soud poslal na  6 měsíců 
do vězení za to, že nerespektovala zá-
kaz řízení a ještě k tomu jezdila v autě 
opilá.  Hledanou ženu vypátrali poli-
cisté v Novém Městě nad Metují, zadr-
želi ji a ještě téhož dne ji předali za brá-
ny Vazební věznice v Hradci Králové.

Za katr se jí nechtělo

 Divadlo J. K. Tyla v Červeném 
Kostelci v sobotu 16. května hosti-
lo cirkus. Na jevišti divadla vystou-
pila městská dechová hudba spolu 
s vystupujícími z Cink Cink Cirku 
a herci DS NA TAHU. V hodino-
vém programu hudebníci ladění 
do  veselých barev zahráli několik 
populárních písní, mezi kterými 

nechybělo Sladké mámení, mozai-
ka úryvků z muzikálu Vlasy, zněl-
ka Pevnosti Boyard a  samozřejmě 
několik melodií z  cirkusového 
prostředí.  Když na  jevišti nelétal 
klaun, prováděli zde kejkle členo-
vé „novocirkusové skupiny perfor-
merů, kteří tvoří svůj vlastní, lehce 
cinknutý svět“.  (red)

Cirkus v divadle
Maketa děla, která byla slavnostně 
odhalena 1. června  na  Masarykově 
náměstí v  Náchodě, připomíná ne-
úspěšné obléhání města z  července 
1639 švédským vojskem. Kanón je 
umístěn poblíž kostela sv. Vavřince 
a  starosta Jan Birke s  místostarostou 
Tomášem Šubertem zaměřují dělo 
na severní věž, kde je zaražena dělová 
koule.

 Město Náchod spustilo zdarma 
aplikaci pro chytré mobilní telefo-
ny či tablety, která zpřístupní obča-
nům a turistům aktuální informace 
o městě. Aplikaci inCity si stačí jen 
stáhnout dle používaného operač-
ního systému Android či iOS z vir-
tuálního obchodu Google Play nebo 
App Store a po instalaci vybrat měs-
to Náchod. Například úřední deska 
je díky mobilní aplikaci inCity ko-
nečně online. Občané a návštěvníci 
Náchoda získají prostřednictvím 
mobilních zařízení přístup ke všem 
formulářům i  radám pro řešení ži-
votních situací, jako je vystavení 
nového občanského průkazu, změ-
na trvalého pobytu, evidence vozi-
del či ohlášení stavby a mnoho dal-
ších.  (red)

Náchod má aplikaci 

inCity
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VZPOMÍNKA
Dne 7. června 2015 uplyne 10 smutných let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, manžel 

a dědeček, pan Vlastimil Šinták z Náchoda.
 

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

vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami 

VZPOMÍNKA
Dne 4.6.2015 uplynulo 15 smutných let, ode dne, 

kdy mě navždy opustil můj milovaný bratr,

 pan  Zdenek Michalec z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
 vzpomeňte se mnou.   Sestra Olga Vrbová

VZPOMÍNKA
Dne 8. června 2015 uplyne 5 let od skonu našeho 

tatínka, pana Juraje Potockého.

Vzpomínají manželka Růžena, 
synové Milan a Jirka

Pod záštitou 1. mpř. ČSBS 
plk. Pavla Vranského v.v.,  k 70-

tému výročí ukončení II. světové 
války a  k 122. výročí narození 
arm. gen. Karla Klapálka, jsem 
položil jako jednatel „Nadace 
pro odkaz boje proti fašismu “ 
ve vzpomínce na pana generála 

a mnohé další jeho spolubojovní-
ky u jeho pamětní desky v Novém 
Městě nad Metují pamětní věnec. 

Vladimír Pejřil

 Studenti kvart Jiráskova gymnázia uctili 

památku vězňů a obětí  terezínského ge-

tha a holocaustu

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 míst-
ností, umožňuje velmi variabilní adaptaci pro 
nejrůznější možné účely (ubytování, interne-
tový velkoobchod, firemní sídlo se zázemím).Cena: 3 490 000,- 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
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ................................ info v RK
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 890 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénm v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ......................................... 3 490 000,- Kč

 Léto se blíží a s ním i nabídka dět-
ských příměstských táborů. Jednou 
z nich je i varianta příměstského tábo-
ra v  Náchodě „Hrátky na  kolečkách“, 
který je určen pro děti od 5 do 14 let 
věku, které se (v  režimu začátečník 
i  pokročilý)  věnují in – line brusle-
ní. Tábor vede diplomovaná trenérka 
Jana Paslerová. Místem konání tábora 
je ZŠ TGM v době od 8 do 16.30 hod. 
v termínech 13. - 17.7, 10. - 14.8. Při-
hlášky a další informace získáte např. 
na e- mailu jana.paslerova@seznam.cz 
či mobilu 606 616 864.  

Hrátky 

na kolečkách 

 Klub českých turistů Česká Skalice 
pořádá jubilejní 25. ročník dálkového 
pochodu s  cyklotrasami „Barunka“. 
Zveme Vás v sobotu 13. června 2015 
do  kraje mládí spisovatelky Boženy 
Němcové. Startujeme od  sokolovny 
v České Skalici od 6:00 do 10:40 ho-
din. Připravili jsme pro Vás pět pěších 
tras od 11 do 50 kilometrů a tři cyk-
lotrasy v délce 30, 55 a 80 kilometrů. 
Do  turistických deníčků si na  startu 
můžete zakoupit nálepku pochodu. 
K  dostání budou i  jubilejní dřevěné 
turistické známky. Přijďte, těšíme se 
na Vás. Petr Škrdla, KČT Česká Ska-
lice

Mě láká velice 

 První červnovou sobotu 6. června 
od  15 hodin opět ožije areál Muzea 
magie Jaroslava Zacha v  Jaroměři 
kouzly a  zábavou. Pro děti i  dospělé 
vystoupí tentokrát náchodští kouzel-
níci Martin Langr a Miloš Malý. (Par-
kování je možné u koupaliště Na Úpě 
nebo u hřbitova).  red

Kouzelníci 

znovu na scéně

 V  termínu 7.-13.6.2015 proběhne 
v  Novém Městě nad Metují festival 
fi lmové  a televizní veseloherní tvorby 
Novoměstský hrnec smíchu. Hlavním 
dějištěm bude tamní Kino 70, ale řada 
doprovodných akcí přenese festivalo-
vé dění i do ulic města. Patronkou již 
37. ročníku novoměstského festivalu 
je herečka Jiřina Bohdalová. 

Hrnec smíchu 

 Dne 8. 5. 2015 se uskutečnil v okolí 
města Náchod skautský závod, pojme-
novaný po zakladateli českého skautin-
gu A. B. Svojsíkovi. 
 Svojsíkův závod je postupová soutěž 
dětských týmů - družin, která probíhá 
ve třech úrovních :  základní kola, kraj-
ská kola, celostátní kolo. Všechny dru-
žiny začínají v základním kole; družiny, 
které v daném kole získají nejvyšší po-
čty bodů, mohou postoupit do vyššího 
kola. Závodu se zúčastnilo 25 hlídek.
 Vše začalo v městské knihovně, kde 
družiny vyhledávali informace z  do-
stupných knih a dále si museli překres-
lit mapu trasy závodu. Dalším úkolem 
byl nákup potravin a následné uvaření 
jídla. Dále je trasa dovedla k řece, kde 
měli za úkol po vodě ujet co nejrychleji 
danou trasu a podminovat most. 
 Cesta je vedla dál směrem na Dob-
rošov, kde je čekala krizová situace. 

Okolo Jiráskovi chaty bylo bludiště, 
kde měli prokázat práci s busolou. Po-
kračovalo se přes Vyhlídku, kde bylo 
stanoviště první pomoci a  končilo se 
v budově Náchod – zastávka. 

 Závod byl rozdělen 
na kluky a holky a z ka-
ždé kategorie postoupili 
první 4. OF

Svojsíkův skautský závod

 Na  největším atletickém mítinku 
v  České republice, kterým je Zlatá 
tretra, měl své zastoupení i Náchod.  
V  národním závodě nechyběl ná-
chodský Jirka Vondřejc, který běžel 
800 m v  čase 1:54,39 min. „Byl to 
opravdu nezapomenutelný zážitek 
běžet na  krásném zrekonstruova-
ném stadionu ve  Vítkovicích, jehož 
kapacita je 15 tisíc diváků a bylo na-
prosto vyprodáno,“ zhodnotil závod 
Jirka Vondřejc, na fotografii vpravo, 
společně s  trenérem Jiřím Vond-
řejcem a  dlouholetou kamarádkou 
Taťánou Kocembovou, nyní Netolič-
kovou na rozcvičovacím stadionu.  
 
 (kp)

Běžel na Zlaté tretře    

 Největší automobilová show v  Ev-
ropě Rally Show & Helicopter Show  
proběhla v polovině května v  Hrad-
ci Králové. Královehradecké letiště 
a přilehlý autodrom Czech Ring při-
vítal i  Michala Matějovského (FIA 
ETCC,  ofi ciálně nominovaný  český 
reprezentant  Autoklubem České re-
publiky), který se svým BMW 320si  
vyhrál rychlostní souboj s helikopté-
rou. Byl to opravdu rychlý a  zběsilý 

závod ," říká Michal Matějovský, kte-
rý  přijal výzvu profesionálního pilota 
a záchranáře Daniela Tučka a vydal se 
napospas neznámému v  rychlostním 
závodě mezi autem a  helikoptérou. 
Rychlostní souboj na  jeden kilometr 
nakonec vyhrál Michal Matějovský 
přesně o deset metrů a celý závod tr-
val jen několik vteřin v rychlosti větší 
než 200 kilometrů za  hodinu . Foto 
Československý MOTORSPORT a.s. .  

Matějovský porazil helikoptéru 

 V  pondělí 11.května si studenti 
obou kvart Jiráskova gymnázia při-
pomněli nejen sedmdesát let od po-
rážky fašismu a  konce 2.světové 
války, ale osobně vzdali úctu obě-
tem tehdejšího zločinného režimu 
návštěvou terezínského židovského 
getha a  tamější pevnosti . Prohlédli 
si i  Magdeburská kasárna a  bývalý 
objekt krematoria. Pocity, se který-
mi tito patnáctiletí studenti odjížděli 
z Terezína, není třeba popisovat. Pro-
to jsme se na zpáteční cestě zastavili 
v  královském městě Mělníce. Myš-
lenky studentů se uvolnily pohledem 
na soutok Labe a Vltavy, prohlídkou 
zámku a historického náměstí. V pá-
tek 15.května jsme navázali na  tuto 
exkurzi dopolední besedou s  paní 
doktorkou Michaelou Vidlákovou, 
která jako malá pětiletá holčička byla 
se svými rodiči do  Terezína v  době 
protektorátu deportována. Pouze 
souhrou osudových náhod unikla 

ona i  její rodiče po  několika letech 
deportaci do  polského koncentrač-
ního tábora Osvětim a  celá rodina 
si zachránila život.  Dotazy kvartánů 
byly hodnotné a myšlenkově zajíma-
vé . O celý problém se vážně zajímali.                                                                                                                     
 Ve  druhé části dopoledne probí-
hala přednáška pana Radka Hejreta 
z organizace ICEJ o soudobém Izra-
eli. Pan Hejret kvartány zaujal nejen 
tématem přednášky, ale i  svým em-
patickým projevem a  vědomostmi. 
Studenti byli motivováni k  zapojení 
se do mezinárodní soutěže týkající se 
právě života v Izraeli. 
 Přejeme našim studentům, aby 
nikdy nemuseli osobně prožít hrůzy 
holocaustu , aby v budoucnu nalezli 
v sobě hodně síly bojovat proti rasi-
smu a národnostní nesnášenlivosti. 
 Těm studentům, kteří se zapojí 
do mezinárodní soutěže CEMACHU 
o Izraeli, přejeme hodně štěstí!
 Blanka Dvořáčková 



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

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

8.00 – 9.30 Registrace na dětském hřišti v Náchodě  
(možnost i na www.slapacimoskvice.cz )

11.00 Start Spanilé jízdy u bývalého hotelu Itálie
12.30 Zahájení hlavního programu * soutěže pro děti i dospělé * doprovodný

 program
Více na www.slapacimoskvice.cz 
http://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu 

Kudowa Zdrój  14. 6. 2015
Od 14.00 hod. v lázeňském parku Kudowa Zdrój
Prezentace starých aut značky Moskvič, Spanilí jízda šlapacích autíček, jízda 
zručnosti, rychlostní závody šlapacích autíček
Vítány jsou Moskviče i  jiná autíčka,traktory, formule a  další šlapací vozidla 
s VOLANTE, s řidičem i bez řidiče.

Náchod 13. 6. 2015

 Již nyní si mohou příznivci „hor-
ské fi lmařiny“ zaznamenat do diářů 
termín letošního, již 32. ročníku 
Mezinárodního horolezeckého fi l-
mového festivalu   Teplice nad Me-
tují. Připomínáme pro zajímavost, 

že nultý ročník festivalu se usku-
tečnil již v roce 1980 a je spojen  se 
jménem polického horolezce Miro-
slava Šmída. Tento festival je členem 
Mezinárodní aliance pro horský 
fi lm.   

Horolezecký festival

 Město Náchod a  lotyšskou 
Bausku pojí již mnohaleté part-
nerské vztahy. Jejich dalším kon-
krétním naplněním byl koncert 
smyčcového orchestru Základní 
umělecké školy Náchod, který na-
vštívil  Lotyšsko ve dnech 28. až 30. 
května t.r.  Smyčcový orchestr pod 
vedením pana Lukáše Janka koncer-

toval například v  prostorách staro-
bylého kostela Sv. Ducha v  Bausce, 
kde zahrál skladby z období baroka, 
klasicizmu a  modernismu. Orches-
tr čítá 22 dětí ve  věku od  12 do  18 
let.  „Koncert proběhl ve velmi milé 
atmosféře a  oceňuji vřelost našich 
lotyšských přátel, říká pan Janko. 
Náš orchestr   byl i  historicky prv-

ním hudebním tělesem, které kon-
certovalo v  obnovené budově staré 
radnice v  historické části města 
Bauska.  Společně s orchestrem ces-
tovala do Bausky i malá delegace ná-
chodské městské rady, kterou tvořili 
radní  Mirek Brát, Ing.  Pavla Mar-
šíková a  Marek Dvorský. „Úroveň 
partnerských kontaktů mezi Nácho-
dem a  Bauskou je na  velmi dobré 
úrovni. Především mě těší možnost 
podobných vzájemných kulturních 
a společenských výměn zaměřených 
na  mládež. Úspěch mělo v  Bausce 
již v minulosti vystoupení pěvecké-
ho   sboru naší „zušky“, nyní obe-
censtvo nadšeně tleskalo našemu 
smyčcovému orchestru. Navíc, hud-
ba je univerzálním komunikačním 
nástrojem mezi jednotlivci i celými 
národy. Při jednání s našimi partne-
ry z  Bausky jsme našli jednoznač-
nou shodu, že takové akce by měly 
pokračovat i v budoucnu. Našim lo-
tyšským partnerům oplatíme jejich 
pohostinnost v září v rámci dalšího 
ročníku Kuronských slavností“, říká 
radní Mirek Brát..

Návštěva v lotyšské Bausce 

Foto: Náchodský smyčcový orchestr na  schodišti historické radnice 
v Bausce.  Foto Mirek Brát 

 Devatero historických varhan bude 
letos opraveno a  obnoveno i  za  po-
moci krajského fi nančního příspěvku. 
Královéhradecký kraj pro letošní rok 
vyčlenil v rámci dotačního programu 
„Obnova historických varhan“ 1,3 
milionu korun. Významnou částkou  

173 tisíc korun českých  kraj přispěje 
například na  renovaci varhan v dě-
kanském kostele v Broumově (jedná 
se o varhany  z roku 1700). Příspěvek 
na renovaci poputuje i do Dobrušky 
– pro varhany, které jsou umístěny 
v tamním Husově sboru. 

Opravy varhan 

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

Obsluhu galvanických linek 
do nepřetržitého provozu,

 ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem podmínkou, práce vhodná pro muže 

Skladníka do jednosměnného provozu, 
ukončené středoškolské vzdělání výučním 

listem podmínkou, práce vhodná pro muže

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu, 

vyučen v oboru a praxe 
min. 5 let podmínkou

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

 V  Oblastní nemocnici Náchod 
začal pacientům sloužit nový počíta-
čový tomograf (CT), který nahradil 
stávající, přes deset let starý a  sou-
časným požadavkům na  vyšetření 
nevyhovující přístroj. Výhodou no-
vého zařízení je jak přesnější a rych-
lejší zobrazení vyšetřovaných orgá-
nů, tak i  co nejmenší dávka záření 
pro pacienty během vyšetření.
 Nový počítačový tomograf v ceně 
pře 11 milionů korun byl v náchod-
ské nemocnici slavnostně uveden 
do provozu 27. května 2015. „Jedná 
se o  64-řadý počítačový tomograf 
GE Optima CT 660J s jehož pomocí 
lze získat rychlý a  kvalitní výsledek 
při optimálním využití a to i se sní-
žením dávky záření. Přístroj slouží 
k  vyšetření orgánů a  oblastí celého 
těla dětským i dospělým pacientům 
Oblastní nemocnice Náchod, pa-
cientům s  doporučením od  prak-
tických lékařů i  pacientům od  od-
borných specialistů“, popisuje nový 
přístroj primář radiodiagnostického 
oddělení náchodské nemocnice Petr 
Kohoutek.  (kp)

Pacientům slouží 

nový počítačový 

tomograf

Muzejní 

staročeské trhy

provozovna Kovopol

17. listopadu 226

549 54 Police nad Metují

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

CNC FRÉZAŘ HORIZONTKÁŘ  - do dvousměnného provozu

CNC FRÉZAŘ  - do dvousměnného a třísměnného provozu

OBRÁBĚČ KOVŮ – do dvousměnného provozu

NÁSTROJAŘ   - do jednosměnného provozu

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ  - do nepřetržitého provozu

Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:

Vaše životopisy zasílejte  na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz

požadujeme: 

- vzdělání - vyučen v oboru 
nebo vzdělání strojírenského zaměření

- praxe vítána (vhodné i pro absolventy)
- nástup možný ihned
 

nabízíme:

- stabilní, dlouhodobé zaměstnání v rozvíjející se fi rmě
- týden dovolené navíc
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek na obědy
- další zaměstnanecké výhody

 Přes pět milionů korun poputuje 
sborům dobrovolných hasičů v  re-
gionu. Peníze byly poskytnuté ze 
státního rozpočtu a  budou rozděle-
ny Královéhradeckým krajem. Ten 
vypracoval pravidla pro rozdělování. 
Celková částka poskytnutá na  rok 
2015 je 5 247 400 Kč a bude rozdělena 
v  souladu s pravidly na poskytování 
neinvestičních dotací. V  první fázi 
podle pokynů Ministerstva vnitra 
bude rozděleno více než 3 800 000 Kč, 
z  toho tři miliony mezi 25 jednotek 
v Královéhradeckém kraji.  (mh)

Hasiči si polepší

 Královéhradecký kraj ze svého 
rozpočtu poskytl Městu Náchod 
neinvestiční dotaci ve výši 200 tisíc 
Kč na  podporu činnosti Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Ná-
chod. Hasiči tak mohli nakoupit 
elektrocentrálu, čerpadla a  obleky 
pro práci ve  vodě. Nové vybavení 
bude rozmístěno v  jednotlivých 
hasičských družstvech a  poslouží 
zejména k  činnostem při povod-
ních a  mimořádných událostech 
spojených s  přívalovými dešti. 
 (red)

Mají nové vybavení 

 V  loňském roce vytřídil v  prů-
měru každý obyvatel Králové-
hradeckého kraje 68,7 kilogramů 
plastů, papíru, skla, nápojových 
kartonů a  kovů. To je o  rovných 
10 kilogramů více, než je průměr 

ČR. Za  pozitivními výsledky stojí 
pravidelné zvyšování počtu barev-
ných kontejnerů, ochota obyvatel 
lépe a více třídit a dlouhodobá spo-
lupráce kraje se společností EKO-
-KOM, a.s. (mg)

Odpadová statistika  

V České Skalici opět soutěží o nejlé-
pe ozdobené okno, balkon či před-
zahrádku. Soutěž (v  kategoriích 
pro jednotlivce a  fi rmy) vyhlásila 
Komise komunitního plánování 
Města Česká Skalice ve  spolupráci 
s  akciovou společností AGRO CS 
a  Zahradnictvím Hrabík. Výsledky 
soutěže budou vyhlášeny v říjnu t.r. 

Za Skalici krásnější

 Na 18. července plánují v Novém Měs-
tě nad Metují konání Muzejních staročes-
kých trhů. Uskuteční se ve  venkovních 
prostorách tamního městského muzea 
a Spolkového domu na Husově náměstí. 
Trhy budou prezentovat stará řemesla  
a nebudou zde chybět ani interaktivní ru-
kodělné dílničky pro děti.  
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www.gatenachod.cz

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

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

Hotovostní půjčky do 50tis. Kč. 

Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Provozní elektro-mechanik 

(údržba strojů ve výrobní lince)

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Kontakt: tel. info.deva@danone.com

Kontaktní osoba:  
Adresa:  

Zaujala Vás tato volná pozice? 

Pošlete nám Váš životopis! Těšíme se na osobní setkání!

Pojďte k nám do společnosti Nutricia Deva a.s. 

v Novém Městě nad Metují!

CDS Náchod  

AUTOBUSU

725 761 401

Spolek rodičů a přátel školy při 

ZŠ TGM Náchod vás zve na akci

Po celoroční píli – Pobavme se chvíli!

Den konání: Místo konání:

Hlavní program:
15.45 

16.15

16.30

17.00

17.15

17.50

18.30

Doprovodné akce: Partneři akce: 

Těšíme se na Vás

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

 První zeměpisné dílo o východní 
Asii vzniklo v  Evropě na  sklonku 
13. století. Ano, správně tušíte, že 
to byla slavná kniha Milion benát-
ského kupce Marko Pola. Před Ev-
ropany se tehdy objevil obraz dale-
ké, obrovské země, která udivovala 
kulturou a  bohatstvím. A  Čína při-
tahuje Evropany i nyní ve 21. stole-
tí. Je to samozřejmě jiná Čína, než 
jakou ji viděl Marko Polo. Stala se 
z  ní moderní velmoc, která přijala 
odpovědnost při spoluutváření po-
doby současného globalizovaného 
světa. Už to není říše schovaná kde-
si za „velkou zdí“. Současná Čína se 

naopak široce otevírá okolnímu svě-
tu. Země s  ohromným lidským po-
tenciálem  je pro Evropu i význam-
ným investičním partnerem. Na jaře 
se do  Číny vypravila zatím největší 
česká vládní mise složená z  diplo-
matů, politiků i  podnikatelů. Měl 
jsem tu čest být její součástí. Nej-
více mě těšilo, že zájem naší země 
o  Čínu potvrdilo právě prestižní 

složení české delegace. Poprvé jsem 
byl v Číně již před mnoha lety a ně-
kolikrát do  roka se sem pravidelně 
vracím. Mohu tedy srovnávat nejen 
úroveň čínských reálií, ekonomický 
růst Číny, ale zejména úroveň čes-
ko – čínských vzájemných kontaktů.   
A ty se v současnosti rozvíjejí plno-
hodnotně ve  všech směrech. Jejich 
kladnou refl exi najdeme i  v  našem 

regionu. Stačí vzpomenout na  čín-
ské investice ve  společnosti Saar 
Gummi Czech v Červeném Kostelci 
nebo na  vznik Centra tradiční čín-
ské medicíny v Hradci Králové. Čes-
ká republika má v Číně velmi dobrý 
zvuk. Čínská společnost se v  po-
sledních letech doslova proměňuje 
před očima. Z tohoto  trendu může 
i Evropa vytěžit mnoho pozitivního. 

Konkrétní čínské investice v našich 
zeměpisných šířkách, rozvíjení spo-
lupráce v oblasti nejen ekonomické, 
ale i kulturní – to všechno je důka-
zem, že aktuální česko – čínské vzta-
hy mají potenciál k  dalšímu růstu. 
Země, která kdysi ohromila Marko 
Pola totiž spoluutváří moderní svět.
 Foto archiv 
 ECHO a archiv PS PČR    

Země za „Velkou zdí“, co kdysi ohromila i Marko Pola 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

MODERNÍ ČÍNA SPOLUUTVÁŘÍ SVĚT

Proč mám rád Čínu? Pro schopnost této 
země spojovat tisícileté tradice  s moderní 
přítomností. Tradiční hodnoty zde 
neprohrávají v  souboji  s  moderními 
technologiemi“, říká Jan Birke  

Předseda PS PČR Jan Hamáček jednal i  s  vrcholným představitelem  tradičního 
centra mezinárodního byznysu v  Číně, primátorem Šhanghaje panem Yang 
Xiongem.

Hledají domov

RÁCHEL - krásná 9letá stafordka, 
je milá, hodná, velká mazlivka! 
Je vychovaná a  zvyklá žít v  bytě. 
Ráchel může jít bydlet i do rodiny 
s  dětmi, nemusí jiné feny, psy si 
vybírá...takže ideálně, jako jediná-
ček! Její páníček ji bohužel opus-
til, a tak bychom jí rádi co nejdří-
ve našli ten nejlepší domov, kde by 
strávila krásný psí důchod!

SID - cca 5letý kříženec střední 
velikosti, krátkosrstý, žíhaný. Je 
vhodný spíše na  zahradu, kterou 
by i  ohlídal. U  nás bydlí v  kotci 
s  pejskem (na  fotce s  Ajaxem), 
s nímž se bez problému snese. Je 
hodný, učenlivý. 

Psí domov Lukavice
 u Rychnova nad Kněžnou

 (tel. 608 524 973) 
utuleklukavice@seznam.cz)
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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

TÓNOVACÍ CENTRUM

Barvy na všechny povrchy

AUTOBARVY

���

color

Èeských bratøí 89

NÁCHOD

Tel.: 491 487 054, 724 123 174

E-mail: azcolor@tiscali.cz

MÍCHÁNÍ AUTOBAREV

PLNÌNÍ SPREJU

TÓNOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH

A EXTERIÉROVÝCH BAREV

A LAZUR

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

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

Obch. fi rma v textilní oblasti příjme
ASISTENTKU DO OBCHODNÍHO ÚSEKU.

Svůj životopis zašlete na adresu:  

deptrade@deptrade.cz  

- SŠ vzdělání, komunikativnost,
znalost práce na PC,

- obsluha Excel, Word, řid.p. skup. B,
- znalost Aj a Polštiny 
(hovorově slovem i textem).

- zákl. znalost účetních operací

HOTEL TOMMY v Náchodě - Babí 
na nadcházející letní sezónu 2015 hledá vhodné zájemce na HPP nebo VPP, 

pro doplnění pracovního kolektivu, s nástupem od 01. 06. 2015 

* MASÉRA – MASÉRKU - PRACOVNÍK WELLNESS CENTRA * 

Velmi dobré platové podmínky po zapracování. 

Možnost i zkráceného pracovního úvazku. Zájemci, prosíme zašlete svůj 
životopis s průvodním dopisem a fotografi í na e-mail:info@hotel-tommy.com 

* ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU *

Společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. Jaroměř, významný regionální zaměstnavatel, vý-
robce a dodavatel dílů pro Evropský automobilový průmysl v oblasti lisování, sváření 
a  lakování, přijme z  důvodu nárůstu nových zakázek do  modernizovaného závodu 
v Jaroměři nové zaměstnance.
Nabízíme uplatnění na pozicích:

(vhodné i pro absolventy, nezaučené zaučíme)

Vše vhodné pro muže i ženy.
Nabízíme uplatnění absolventům odborných učilišť, středních i vysokých škol (tech-
nického oboru výhodou) i uchazečům s minimální praxí.

Kontaktujte personální oddělení, tel. 491 845 142, 727 834 638,

e-mail: eva.kacerova@karsit.cz

Nabízíme zázemí stabilní a prosperující společnosti, profesní a kvalifi kační rozvoj, za-
jímavé motivační odměňování, každoroční zvyšování mezd (v r. 2014 o 7%, v r. 2015 
o  5%), 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost ubytování. Nástup možný 
ihned nebo dle dohody.

Více informací na www.karsit.cz
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - 
sama? Nabízíme Vám pří-
ležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací 
agentura IRENA, Náchod. 
TEL.: 736 768 114

* Bydlení a  lásku v  moderním 
mobil domu v krásném prostředí 
Té, která by chtěla začít znovu a líp. 
E-mail: otakartreti@seznam.cz

* Dlouhodobě pronajmu gar-
sonku v  klidné části Nového 
Města n.M. Dům je zatep-
len, zaveden internet, plastová 
okna, výtah. Nájemné 3600,- + 
energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě slun-
ný byt 3+1 s  balkonem 77 m2 
v  Náchodě na  Brance. Tel. 
732 167 291
* P R O  N A  J M U  větší byt 
1+1 ve  zděném domě v  cent-
ru Náchoda, nájem + služby + 
energie (bez el.) 6.300 Kč, kauce 
7.000 Kč, tel.: 773 974 100
* Prodám DB 3+1, výměra 76 
má v Náchodě na Brance, v 1.
NP, po  kompletní rekonstrukci 
- plastová okna, plovoucí pod-
lahy, koupelna s rohovou vanou 
atd. Tel. 777 602 884 , RK nevo-
lat Cena: 1 350 000,- Kč
* Pron. nově zrek. byt 1+kk 
v přízemí 25 m2 + terasa + kol-
na v D. Radechové. Náj. 3.500,- 
+ zál.voda a  plyn 2.000 + el 
+kauce. Tel.: 608 903 050
* Pron. zrek. nadst. mezonet.
byt 4+1 ve  3. a  4. NP 103m2 
+ balkon + sklep v  Nácho-
dě, Šafránice. Náj. 7.000,- + 
2500 zál.voda a  topení + el + 
kauce., volný od  1.9.2015, tel. 
608 903 050
* Koupím byt 2+1,kk v centru 
Náchoda nebo v  novější vý-
stavbě sídliště u  nemocnice. 
Pouze v  OV. Nabídky zasílejte 
na nabidnetebyt@post.cz
* PRONAJMU BYT 2 + KK 
VE  STÁRKOVĚ NA  NÁMĚS-
TÍ. Byt 42 m2 je po celkové re-
konstrukci, nájem 3.600,- + 
1.800,- inkaso, kauce nutná. Tel. 
602 133 173 

* Nabízíme prodej dvou 
bytů 3+1 a 3+kk v Č. Čerm-
né u  Náchoda. Byty jsou 
v podílovém spoluvlastnictví, 
původní stav, náleží k  nim 2 
garáže, cena 700.000,-.Kč.Tel. 
602 204 002.

* Pronajmu byt 3+1 v  OV, 73 
m2, v Náchodě - Plhově, celko-
vé náklady 9000,-Kč, možnost 
trvalého pobytu, vratná kau-
ce, pouze slušným lidem. Tel. 
604 437 128
* Hledám podnájem bytu 2+1 
nebo 3+1 v  Náchodě. TEL.: 
739 222 587

* Prodám větší rodinný dům se 
zahradou v Červeném Kostelci 
před dokončením rekonstruk-
ce. Tel. 774 311 404 , RK nevolat
Cena: 1 990 000,- Kč
* Sháním RD nebo chalupu 
na  Náchodsku v  ceně do  1,5 
mil. Kč. Menší opravy nevadí.
Tel:. 608 245 634
* Prodáme pěkný stavební po-
zemek sousedící s  přehradní 
nádrží Rozkoš. Je vybudována 
základová deska 6x11m. Voda, 
kanalizace, elektřina zavedena. 
Pozemek je veden na katastrál-
ním úřadě jako zahrada. Tel:. 
608 245 634
* Prodám chatu v  Náchodě: 
vlast. pozemek 350m2, voda, 
el., krb, slunná lokalita, krás-
ný výhled, klid, dobrá dostup-
nost. Cena 398 tis. Kč. Tel. 
608 141 035
* Prodáme chalupu v  Olešni-
ci v  Orlických horách i  s  po-
zemky(možno i  samostat-
ně), celoroční využití v klidné 
části obce, včetně vybavení. 
Po  domluvě možnost prohlíd-
ky. TEL: 736 424 953, EMAIL: 
olesnice42@seznam.cz RK nevolat
* Prodám pěkný velký RD, 
s  garáží, menším pozem-
kem, blízko centra Náchoda, 
po  rekonstrukci, včetně nové 
kuch. linky se zabud. spotře-
biči, topení podlahové dál-
kové, cena 3 450 000,-Kč, tel. 
776 554 431

* RD Hořičky 7+kk. Pro-
dám velký nadstandardně 
vybavený RD v  Hořičkách 
po  částečné rekonstrukci, 
vhodný k  trvalému obývání 
či jako exkluzivní víkendo-
vý dům. Celkem 4 ložnice, 2 
obývací pokoje,herna s  ku-
lečníkem, 2 garáže atd. Více 
info na  rdhoricky@email.cz 
nebo 725 549 419

* Prodám pozemek na  k.ú. 
Provodov cca 7500 m2 za 3.mil.
Kč. TEL.: 606 951 546

* Obchodní prostory s velkou 
výlohou a  zázemím o  celko-
vé výměře 40 m2 v  Náchodě 
na  Kamenici do  pronájmu. 
Kauce. Tel. 774  311  404 , RK 
nevolat Cena: 18 000,- Kč/měs. 
+ elektřina
* 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
* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn. jakékoliv využití 
navr. cena 1.5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546

* Pronajmu byt 3+1 v OV v Ná-
chodě - Staré Město, volný 
od  1.7.2015. Nájemné + služby 
+ energie. Kauce nutná. Telefon: 
608 724 455
* Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1 v  OV v  Náchodě Na  Ha-
mrech, po  rekonstrukci, čás-
tečně zařízený, nájem 6.500 Kč 
+ služby, kauce nutná, TEL. 
604 846 991
* Prodám byt OV 2+1 
v  Náchodě na  SUN. Tel.: 
739  911  162. Více informací 
po telefonu.
* Prodám družstevní byt 1+1 
v  Broumově na  Spořilově, 
ul. ČSA. Cena dohodou. Tel. 
606 251 299
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém 
Poříčí (na  náměstí). Možno 
ihned. Cena pronájmu včetně 
energií a  poplatků 5200,-Kč. 
Na  odběry energií jsou sa-
mostatné měřiče, platby jsou 
tedy dle skutečné spotřeby. Tel. 
606 293 565

* Pronajmeme garsonku v No-
vém Městě n. M., 200 m od vla-
kového nádraží. Bezbariérový 
vstup, nájemné 3000,- Kč + in-
kaso. TEL.: 776  224  358 volat 
v prac. dny 8 - 16.00
* Pronajmeme DB 1+kk (36 
m2) ve  4.patře řadového byto-
vého domu na Malecí v Novém 
Městě n.M., nájemné 2500,-Kč 
+ inkaso. TEL.:776 224 358 volat 
v prac. dny 8 - 16.00
* Prodám byt 3+1 v Meziměstí, 
osobní vl. nové jádro, kuchyň,-
vestav. skříně, panelový dům, 
zateplený, ve středu města, 6.pa-
tro, výtah, sklep, lodžie. 70m2. 
TEL.: 777 657 780
* Prodám DB 3+1 (60 m2) 
v  Náchodě - Starém Městě. 6. 
patro, s  výtahem. Dům je za-
teplený, v  bytě jsou nové roz-
vody. Cena dohodou. Volný 
od  8/2015. Nevolat RK! Tel. 
702 839 177
* Pronajmu garsonku v  Hro-
nově. TEL.: 608 667 730
* Koupíme byt v  osobním 
vlastnictví v okrese Náchod vý-
hradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu 
a jeho vybavení, adresu a podla-
ží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 
(71,70 m2), 2. Podlaží v  Čer-
veném Kostelci, Koubovka 
895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 
733 131 189.
* Pronajmeme družstevní 
byt 3+1 (71,70 m2), 2. Podla-
ží v  Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního 
měsíčního nájemného je Kč 
4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.

BYTY

SEZNÁMENÍ * PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY V  TRUTNOVĚ, 
KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 
170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, 
BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKO-
NOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN. 
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu pro-
story k  podnikání, cca 50 
m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 667 730
* Pronájem kanceláře v  Ná-
chodě na  Kamenici ve  2. pa-
tře s výtahem, WC a kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní 
dny
* Pronajmeme volné prosto-
ry pro provoz kavárny, jiných 
obchodních služeb nebo po-
hybových aktivit jako cvičení, 
fitcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na  Kamenici 
v  Náchodě v  I.patře se samo-
statným vchodem. Investice 
do zařízení a vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Nabízím k prodeji akvárium + 
příslušenství. Rozměr: d 100 cm, 
š 45 cm, výška 50 cm. Dále nabí-
zím terárium pro vodní želvy, roz-
měr: d 145 cm, šířka 35 cm, výška 
35 cm. Cena dohodou, popř. info 
na telefoně, tel.: 776 490 410, mail: 
policky.r@gmail.com.
* Prodám fukar na seno  s mo-
torem tovární výroby. TEL.: 
608 328 900
* Prodám zahradní dlažbu 
30x30 cm 600 kusů á 10,-Kč/
kus, silniční obruby a betonové 
pásky k obrubám. Použité. TEL.: 
602 145 222
* 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
* Prodám palivové dřevo. 
Cena dohodou. Zájemci volejte 
720 581 277

* Koupím garáž v  Náchodě 
na  Plhově u  Koupaliště. TEL.: 
604 437 128
* Koupím byt 2+1 v OV s bal-
konem v Náchodě, nejraději lo-
kalita Plhov, Běloveská ul. Plat-
ba hotově, rychlé jednání. TEL.: 
604 437 128
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupí, hodiny a  hodinky 
i díly. TEL.: 724 020 858

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

RŮZNÉ

Hledám samostatného 
AUTOLAKÝRNÍKA
do autoservisu ve Velkém Poříčí.

Informace na tel: 777 810 626

EXTERNÍ vedení účetnictví, daňové 

evidence, mezd, daňového přiznání, 

silniční daně, DPH. Kompletní služby. 

www.ak-ucetnictvi.cz
Tel. 723 492 445

Bližší info na tel. 602 240714

Do COCKTAIL BARU hledám 
kolegu profi  BARMANA. Dále 
možnost pro šikovnou kolegyni 
na pozici BARBACK/SERVIS. 

Nátěry střech, okapů a žlabů.

Spolehlivě, za solidní cenu.
Tel. 605 364 450

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené 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, 
automoto díly, atd.. Než něco 
vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, 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, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930

* Přijmu brigádníky nad 18 
let na prodej jahod v Náchodě 
nástup ihned TEL.: 732 167 291

* Hledám ženu do  50 let 
na  erotické masáže. Tel. 
776 626 975

* Důchodce shání výpomoc 
v  domácnosti, 2 hodiny týd-
ně. Odměna dohodou. Policko. 
TEL.: 491 542 905
* Nabízíme bezplatně zeminu 
v  Náchodě - Bělovsi, Brou-
movská 349 = vyclívací are-
ál CDS. Naložení a  odvoz si 
musí zajistit případný zájem-
ce sám. Kontakt: 602 239 352, 
mail: sekyra@cdsnachod.cz

* ČIVAVA - prodám od-
rostlá a  vychovaná štěňát-
ka. Pejsek a  fenečka bílé 
barvy se znaky. Jsou odč., 
očk. s  čipy. Tel. 603  206  743, 
491 426 680 

NEMOVITOSTI

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



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

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

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
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OZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Dopravní autobusová 

společnost v Náchodě
 

přijme 

ŘIDIČE AUTOBUSU

ŘP skupiny D
Vysoký výdělek 

Znalost AJ podmínkou
Tel. 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034
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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

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 7. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 11. 6. 2015

mob. 736 763 929

nutno

objednat

Solárium 7,- Kč/min.,

sauna pro 2os., 

soukromě.

Tel.  602 411 808

Koupím knihy, časopisy 

i celou pozůstalost. 

TEL.: 724 020 858

Dobře zaplatím za staré 

pohlednice a poštovní znám-

ky, dále dopisy, obálky-legie, 

koncentrační tábory apod. 

TEL.: 722 907 510

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

Okénko 
energetického 
poradce 91. 

Vážení a milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a již po čtvrté 
rozjíždíme a realizujeme individu-
ální poptávku cen na  plyn i  elek-
trickou energii pro domácnosti 
a  to jak pro našich 2  000 klientů, 
o které se pravidelně v naší oblasti 
každoročně staráme, tak samo-
zřejmě pro nové zájemce, které 
ve svých řadách rádi uvidíme.
 Naše strategie dlouhodobé spo-
lupráce se zákazníky nese s  kaž-
dým rokem lepší a  lepší výsledky, 
které se promítají do stále se snižu-
jících cen za energie. Tyto ceny lze 
na našem trhu označit za rekordně 
nízké vůči běžným cenám na trhu.
Opřít se také můžete o  náš tým 
spolupracovníků na  pobočkách 
v  Náchodě, Trutnově a  Rychnově 
n./K.
 Naše stávající zákazníky během 
června vyzveme k  pravidelnému 
servisnímu úkonu na  pobočky / 
na rok 2016 /. Však už to znáte….
Ti z Vás, kteří se chtějí k nám nově 

přidat, ti kteří již třeba i několik let 
váhají a konečně se chtějí rozhou-
pat a  pravidelně snižovat své vý-
daje za energie a to zcela transpa-
rentně s reálným silným servisním 
zázemím / pobočky, místní za-
městnanci /, tak neváhejte a stavte 
se u  nás, zatelefonujte, přijedeme 
i k Vám, napište…….
Jsme a i za rok i za další a další bu-
deme tady pro Vás !!!

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)

 V  neděli 24. května na  Měst-
ském stadionu v  Pardubicích 
proběhlo druhé kolo krajského 
přeboru družstev staršího žac-
tva v  atletice – ročník narození  
2000-2001 popřípadě mladších.
 Z  tréninkové skupiny Jiřího 
Vondřejce z  Náchoda se před-
stavila řada mladých nadějných 
atletů (viz foto). Nejlépe si vedl 
Miloslav Novotný, který v  běhu 
na  800 m a  skoku do  dálky ob-
sadil vynikající 1. místo a v běhu 
na 150 m skončil druhý. Z děvčat 
byla nejlepší Sabina Jirmanová, 
která v běhu na 1500 m obsadila 
2. příčku. Celkově družstvo děv-
čat skončilo na velice pěkném 2. 
místě.

Mladým atletům se dařilo

Foto: Ležící - Bára Roztočilová, v pokleku Lucie Žáčková, zprava: Ivo Ro-
han, Jakub Mach, Eliška Nápravníková, Jan Nápravník, Rosa Teresa Carli-
no, Milda Novotný, Sabina Jirmanová, Sára Krůlová, Lukáš Dusík, Natálie 
Hanušová, Matěj Šimek s trenérem Jiřím Vondřejcem.

Bezpečná půjčka
Do 30. 6. úroky zpět

24 hodin denně 7 dní v týdnu
I pro důchodce, ženy na MD apod.

Náchod a okolí.

Tel. 722 732 992

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

A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o.
Výrobce zakázkových elektronických a elektromechanických

zařízení se sídlem v Novém Městě nad Metují
hledá do rozšiřujícího se teamu:

Kontakt: t.janyra@a2000elektronik.com tel: 491 470 378

Zaměstnance do výroby

Životopis, prosím, zasílejte na:

Náplň práce: ruční pájení, montáž, kompletace,
práce v dvousměnném režimu.

Požadavky: svědomitost, ochota učit se nové věci.
Nabízíme: fi remní benefi ty, různorodou práci, 

osobní růst.
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* 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

RD (chalupa), Spy u N. Města n/Metují

Dům 3+1 se stodolou 
a pozemkem 596 m2, 
půda k vestavbě, 337 
m2 pozemku v proná-
jmu od města (5,-Kč/
m2/rok), studna a ka-
nalizace na pozemku.
180603   cena: 889.000,-Kč

Nadstand. zděný byt 3+1 v Náchodě-Branka

Velmi pěkný, rekon-
struovaný, část. vy-
bavený byt (78 m2), 
kvalitní kuch. linka, 
nové rozvody, lu-
xus. koupelna, dům 
u lesa..  
180600 cena: 1.495.000,-Kč

Dvougener.RD v krásné lokalitě,N. Město n/M

Dům se dvěma byty 
4+kk ve velmi klid-
né části, plast.okna, 
vel. terasa, balkon, 
garáže pro 3 auta, 
slunný pozemek, 
skleník..
180599 cena: k jednání 
 

Komerční objekt v Machově u Hronova

Budova o zast. pl. 680 
m2 po část.moderniza-
ci, plast. okna, zatepl. 
nová střecha.., s by-
tem a kancelářemi, 
pozemek 895 m2.

180535 cena: 2.800.000 Kč

Chalupa ve Slavoňově u N. Města n/M

Chalupa po rekon-
strukci (nová koupel-
na..), s pozemkem 
451 m2 a okrasnými 
dřevinami, velká  
půda k vestavbě, 
stodola..  
180598  cena: 798.000,-Kč 
 

Pěkná zděná chata s pozemkem,N. Město n/M

Podsklepená chata 
v zahrád. kolonii 
„Na Bobečku“ peč-
livě udržovaný po-
zemek 648 m2, větší 
skleník, pařeniště..
vše nutno vidět. 
180601  cena: k jednání

>

NÁCHOD

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Squash centrum
 Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

2 hráči + 2 rakety + 1 míček 

= VELKÝ ZÁŽITEK !

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE
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kód pojišťovny

205 S námi máte navíc...

kód pojišťov

Takovou spoustu bonusů a výhod 
vám jen tak někdo nedá!
Pojišťovny slibují to samé. Ale jen ČPZP vám dá opravdu 
něco navíc. Nejdříve vám dáme 500 Kč na prevenci 
a pak už si vás budeme jen hýčkat. Nevěříte? 
Jděte na cpzp.cz/205 a přesvědčte se.

PŘEJDĚTE K ČPZP A ZÍSKEJTE 
BONUS             KČ NA PREVENCI!500

KOMPLETNÍ 

ÚPRAVY ZAHRAD 

724 173 560


