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červen 1945 - masakr německých civilistů 

u Teplic nad Metují

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.)

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.

S FREE tarify můžete 

 Prodejnu Palackého 20, Náchod.

S FREE tarify můžete 

 Prodejnu Palackého 20, Náchod.

S FREE tarify můžete 

 Je název kolařského závodu, kte-
rý se uskuteční před hospůdkou 
v Nízké Srbské dne 27. června. Do-
bová ústroj vítána! Pro tuto netra-
diční akci spojil svoje síly Spolek 
Nízkosrbských baronů s SDH Níz-
ká Srbská a  managementem hos-
půdky U  Božky. Bližší informace 
na www.baroni.estranky.cz

Tour de Torpédo

 Po  celý červen se v  Malém sále 
Společenského centra – Kino 70 
v Dobrušce představuje to nejlepší 
z  tvorby československého filmo-
vého plakátu 60. let 20. století (ze 
sbírek Vítězslava Tichého). Výstavu 
můžete navštívit v  provozní době 
kina.   

Filmový plakát
 Městys Nový Hrádek oslovil 
po  pěti letech občany opět formou 
dotazníkového šetření. Zpětná vazba 
občanů bude důležitá pro sestavování 
plánu strategického rozvoje Nového 
Hrádku. Výsledek dotazníkového še-
tření bude zveřejněn na úřední desce 
městyse  a webové prezentaci.  

Dotazník 

V sobotu 13.června 2015 projela náchodskou Kamenicí kolona vskutku za-
jímavých vozidel.  Konal se zde již 4. Mezinárodní sraz šlapacích vozítek. 
A že bylo na co se dívat, dokazuje fotogra� e Josefa PEPY Voltra.

 Sběrný dvůr v  Polici nad Metují 
nyní funguje v rozšířeném sezónním 
režimu. Až do 30. září  bude otevřen: 
po – 17 - 20 hodin, st – 13 - 18 ho-
din, so – 8 - 11 hodin. Důvodem je 
usnadnit občanům ve sběrném dvoře  
uložení trávy a  dalšího biologického 
odpadu (ze zahrádek apod.)

Tráva vítána! 

GMS Racing team ve  složení Miloš Be-
neš (Osella FA30) a Milan Stejskal (Fiat 
131 Abarth) zastihl nejkvalitnější závod 
v České republice – Ecce homo (Mistrov-
ství Evropy a  Mistrovství České repub-
liky) – ve  skvělé formě. Miloš Beneš se 
v sobotních tréninkových jízdách umístil 
na  2. místě v  absolutním pořadí, na  1. 
místě ve skupině E2-SS a na prvním mís-

tě v  absolutním pořadí Mistrovství ČR. 
Milan Stejskal je v  letošním roce první 
ostrý závod a  v tréninkových jízdách se 
seznamoval s  Fiatem 131 Abarth, který 
prošel rozsáhlými úpravami. V nedělním 
ostrém závodě zajel Milan Stejskal svůj 
historicky nejrychlejší čas na Ecce homo 
4.11,980 a umístil se na 3. místě v Mist-
rovství Evropy, na 1. místě v MČR ve třídě 

a na 2. místě 
ve skupině.
 Výsledky 
ME Histo-
ric: 1. FOR-
ST I NG E R 
W e r n e r , 
2 . O B E R -
M O S E R 
Josef, 3. 
STEJSKAL 
Milan
Miloš Beneš 
nezklamal 
a  ve  druhé 

závodní jízdě zaostal pouhé 2 desetiny 
vteřiny (2.51,550) za  svým a  zároveň 
za  nejrychlejším časem českého pilo-
ta v  celé 110 leté historii závodu Ecce 
homo a  35. výročí Mistrovství Evropy 
Ecce homo, které připadlo právě na  le-
tošní závod. Nejrychlejším českým pi-
lotem a držitelem českého traťového re-
kordu tak i nadále zůstává Miloš Beneš 
z  GMS Racing teamu. Miloš Beneš se 
umístil na 2. místě v absolutním pořadí, 
na 1. místě ve skupině E2-SS a na prv-
ním místě v absolutním pořadí Mistrov-
ství ČR.
 Výsledky ME absolutní pořadí: 1. 
FAGGIOLI Simone, 2 .BENEŠ Miloš, 3. 
BORMOLINI Fausto
Výsledky skupina E2-SS: 1. BENEŠ Mi-
loš, 2. BORMOLINI Fausto, 3. KOMÁ-
REK David
Výsledky MČR absolutní pořadí: 1. 
BENEŠ Miloš, 2. KOMÁREK David, 3. 
NEVĚŘIL Dušan
 text: RŠ, foto: Lukáš Cholasta

Miloš Beneš – nejrychlejší český pilot na ECCE HOMO 
Šternberk 2015

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
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!

Firma Eko Delta Česká Skalice zabývající se výrobou, 
prodejem a pronájmem mobilních toalet
Příjme do stálého pracovního poměru: 
Řidiče skupiny C, E, platný profesní průkaz a řidiče skupiny B
Na sezonní výpomoc řidiče skupiny B, popř. C, E.

Nástup možný ihned.  Info na tel. 602 411 666
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umístěný 
v klidné lokalitě na okraji obce Velký 
Dřevíč. Stavba prošla rozsáhlou rekonstruk-
cí, při které byla vyměněna okna, vybudová-
ny koupelny, opraveny podlahové krytiny 
(dlažba a parkety).Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš .......................…….info v RK
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- 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, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 890 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 25. června 2015 uplynuly čtyři smutné roky, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomíná rodina.

Poslední den svého života ze 4. na 5. června můj manžel Ladi-
slav Hruška strávil v Oblastní nemocnici Náchod na interním 
oddělení. S úctou smekám před zdravotními sestřičkami, které 
provádějí tělesnou očistu většinou starších mužských pacien-
tů. Dále děkuji za hezký přístup kolektivu sester na oddělení 
onkologie a ošetřujícímu lékaři Doc. MUDr. Otakaru Kopec-
kému, CSc. a praktickému lékaři MUDr. Hankovi.  
 Věra Hrušková, Nové Město nad Metují

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat sestřičkám z Charity Náchod 
za úžasný profesionální i lidský přístup při nepřetržité péči o nemoc-
ného a velkou podporu pro rodinu v těžkých chvílích.
 Rodina Rejzkova 

Poděkování

 Autor Petr Šámal, náchodský ro-
dák, představil svou knihu „Krimi-
nalista“ 24. června v divadle Beránek 
v  Náchodě. Soubor zajímavých kri-
minálních případů uspořádal autor 
knihy ve  spolupráci s  kriminalistou 
Jiřím Markovičem. V jednom celku se 
tak ocitá zákulisí mediálně známých 
kriminálních případů doplněné o ná-
zory legendy pražské morparty. Jiří 
Markovič, jeden z  nejlepších praž-
ských kriminalistů, se zde vyjadřuje 

nejen ke  způsobu odhalení pachate-
lů jednotlivých kauz, ale komentu-
je i  několik desítek let staré případy 
v kontextu někdejší i současné doby. 
Dílo dokumentuje i  kriminalistovo 
osobní setkání s  pachatelem vraždy 
sedmnáctileté dívky, a to sedmatřicet 
let po činu. Knihu „Kriminalista, le-
genda pražské mordparty deviantům 
na stopě“, vydalo nakladatelství Epo-
cha a  je již na  knihkupeckých pul-
tech. JM

Náchodský rodák pokřtil svou 
knihu „Kriminalista“

www.novyzivot.cz

Sborová budova NŽ
Raisova 253, Náchod

• shromáždění v neděli 5. 7. 2015 
od 9:30 hod. ve sborové budově 

• přednáška a pásmo písní  
v pondělí 6. 7. 2015 od 14:00 hod.

Církev Nový Život
vás zve na akce u příležitosti

600. výročí
upálení Mistra 

Jana Husa 

 V České Skalici proběhl 10. ročník 
předávání ceny Ladislava Čerycha. 
Jedná se o ocenění, které získává oso-
ba či � rma, která se nejvíce zaslouží 
o obnovu Vily Čerych a  její zahrady. 
Za  rok 2014 toto ocenění získal pan 

Jan Fišer( majitel � rmy Prádelna čis-
tírna Jan Fišer Hradec Králové). Letos 
bylo poprvé předávání Ceny  Ladisla-
va Čerycha realizováno pod záštitou 
starosty České Skalice pana Martina 
Staňka.     

Cena Ladislava Čerycha

 Že jste o tom ještě neslyšeli? Já také ne, 
ale mám takovou předtuchu, že bych se 
s takovou zprávou mohl setkat.
 Není to totiž tak dávno, co Náchodem 
hýbaly informace o  udělení statutu Ev-
ropského města sportu a  co víc, jakýmsi 
bonusem ve výši 10mil EUR /270mil Kč/ 
primárně určených na  rozvoj sportovní 
činnosti klubů, mládeže, ale i  náchod-
ských sportovišť samotných. Následovala 
poměrně intenzivní  mediální  masáž, ne-
bylo snad psacího stolu ve  městě, kde by 
se netřepetaly vlaječky, patrně v  blížícím 
se vichru, který by přes Norimberk a Šu-
mavské hvozdy přinesl onu avizovanou 
� nanční injekci, která by jistě pomohla 
zmodernizovat naše zoufalá sportoviště, 
jedno jestli Hamra nebo např. krytý bazén. 
To bylo.
 Ale… Sešel se rok s  rokem, ten po  té 
s dalším, a ono nikde nic. Vlaječky se pře-
staly třepetat a jelikož je po volbách, tak se 
zase o oněch valících se Eurech příliš ne-
mluví. A snad ani nemůže. Neboť vycháze-
jíc z prosté úvahy, že každý veřejný rozpo-
čet, tj. obecní, krajský, státní ale i evropský 
musí být vypořádán koncem kalendářního 
roku, nemyslím si, že záplava euroban-
kovek způsobí v  Náchodě poprask a  to 
po  třech letech, kdy jsme čelili informa-
cím o otevřené dlani evropských úředníků 
a  takřka eskamotérským vyjednávacím 

schopnostem náchodského vedení, ve svět-
le kterých jsou Ribbentrop s  Molotovem 
břídilové. Pravda, tematická spanilá jízda 
některých radních do srdce Evropské unie 
zavdala na nebývalou takřka třísetmiliono-
vou a nikým neočekávanou injekci takřka 
za nic naději, kterou se umě daří držet při 
životě, byť pomocí podpůrných dýchacích 
prostředků. Tento „sajtsíng tůr“ k Vlámům 
a  Valonům  ovšem  nelze ani při veškeré 
fantazii srovnávat se sportovním výkonem, 
pakli- že hopsání po eskalátorech obchod-
ních center nepovažujete za běh na 110m 
překážek. Zde bych si dovolil podotknout, 
že mezi několika málo radními, kteří, tuše 
vyšší kompetentnost ostatních kolegů, zů-
stali na střídačce, jsem byl já a kolega Pe-
tránek. A to  ne snad proto, že bychom ne-
měli rádi pohyb a sport jako takový, nýbrž 
vědomi si svého handicapu přenechali jme 
naše nominace šampionům.
 Takže není třeba čekat na  další dobré 
zprávy z  EU ohledně zmíněných 10 mil 
EUR, ty zkrátka nedojdou. A kdo rád spor-
tuje, vezměte kolo, brusle či potápěčskou 
lahev nebo tenisovou raketu a  dělejte to 
jako dřív. Dělám to taky tak. Není příznač-
né, že vlaječky na psacích stolech úředníků 
byly jaksi opět nahrazeny slámkou či pouz-
drem na psací potřeby?
 Závěr mne nutí do  úvahy. Všem, kteří 
jsou veřejní činitelé či politici na té či oné 

úrovni, bez rozdílu jestli ctí Krále z  Na-
zaretu či jsou ateisté uznávající pouze 
hmotu, bez rozdílu, jestli hájí individuální 
zodpovědnost a konzervativní hodnoty či 
anonymitu davu a nezdravé rovnostářství, 
všem by mělo být jedno přirozeně vlastní. 
Nedělat z  lidí blbce. Ačkoli postoj „nikdo 
Vám nemůže dát více než já slíbit“ zdá se, 
že ukotvil v krajích českých. Není nic špat-
ného na tom přiznat: „Snažili jsme se, ale 
nedopadlo to.“ Je to jistě férovější než stále 
tančit mezi kapkami deště.
 Aleš Cabicar, TOP 09, 
 náchodský zastupitel 
 (PI)

Náchod bude hostit letní olympijské hry!

proběhl v  polské Wroclawi. Jed-
nalo se o aktivitu tamní univerzity 
zaměřenou na  podporu tzv. brou-
movské skupině kostelů. V  rám-
ci Českého týdne se uskutečnily 
přednášky a  výstavy. V  červenci 
t.r. na  Broumovsku na  tuto akci 
naváže i Letní škola barokní archi-
tektury.  

Český týden 
 Kapela BohadloBand (BB) z  Ná-
chodska vydává své první CD s názvem 
„Někde tam jsi“ a křest nové desky pro-
běhne 4. července 2015 na  hudebním 
festivalu Na  Ostrovech. CD obsahuje 
14 písní, jejichž autorem, jak textu, tak 
i hudby, je vedoucí kapely Oldřich Bo-
hadlo. Celá deska, která vznikla na jaře 
2015, je pojmenovaná podle úvodní 
a zároveň nejnovější písně Někde tam 
jsi.  Nejstarší skladba s názvem Měsíc 
je z roku 1999. 

 Spolu s  ve-
doucím kape-
ly Oldřichem 
B o h a d l e m 
se podíleli 
na  vzniku CD 
členové kapely 

Jakub Kolář na bicí nástroje a Jaroslav 
Adamu na  baskytaru. Dále na  desce 
spolupracovali hosté Tomáš Peterka 
z Českého rozhlasu Hradec Králové – 
zpěv a Martin Bohadlo, zakládající člen 
BohadloBand, herec divadla Ypsilon – 
housle. Master zajistilo studio Hostivař 
- Zdeněk Šikýř a přebal cédéčka Zde-
nek Balcar.
 Téměř všechny písně dostaly novější 
zvukovou podobu, než jakou ji mohou 
posluchači BohadloBandu znát z kon-
certů. Na  mixování zvuku a  celkové 
podobě pracoval Oldřich Bohadlo 
osobně, jako konzultanta si přizval To-
máše Peterku. Nová deska je velmi zají-
mavá a stojí za poslech. Srdečně zveme 
ke  křtu i  poslechu všechny příznivce. 
 HF

„Někde tam jsi“ je první CD skupiny BB

CHYBÍŠ NÁM
Dne 9. 7. 2015 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, syn,  bratr a dědeček, 
pan Zdeněk  Pinkava.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Manželka Ludmila, maminka Věra, děti Petr, 
Radim a Lenka s rodinami a bratr Jaroslav

OBSLUHA LASERU
- třísměnný provoz
Požadujeme:
- vyučen v oboru kovoobrábění
- zodpovědnost, spolehlivost
- praxe výhodou

OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU
- třísměnný provoz
Požadujeme:
- vyučen v oboru kovo ÚSO nebo SŠ
- orientace ve výkresové dokumentaci
- zodpovědnost, spolehlivost
- praxe výhodou

SVÁŘEČ
-dvousměnný provoz
Požadujeme:
- vyučen v oboru kovo
- orientace ve výkresové dokumentaci
- sváření v ochranné atmosféře  – 

svářecí průkaz
- zodpovědnost, spolehlivost

  TECHNOLOG  KOVOVÝROBY
  Hlavní úkoly:
  - zajištění technické přípravy výroby
  Požadujeme:
  - VŠ- praxe ve strojírenství 3-5 let, nebo

SŠ - praxe ve strojírenství nad 5 let
  - znalost CAD systémů
  - časovou � exibilitu
  - organizační schopnosti
  - řidičský průkaz sk. B
  - občanskou bezúhonnost
 Oceníme:
 - znalost  AJ nebo NJ
 - zkušenosti se systémem ISO
 - zkušenosti s programováním 

na CNC strojích /laser/
 - iniciativu a elán
 - tvůrčí myšlení

NABÍZÍME
- odpovídající mzdové ohodnocení
- � remní bene� ty
- možnost kvali� kačního růstu

Obchodní družstvo Impro, Končiny 111, 
549 41 Červený Kostelec

přijme do kovovýroby tyto pracovníky

Nástup možný ihned
 Kontakt:  tel.  491 445 202, 602 439 722 p. Formanová

To Vám „bedna“ 
nebere!

aneb přečetli jsme za Vás …

 O  tom, že moderní doba má 
nervy opravdu „na  pochodu“, 
svědčí i  záznam Městské policie 
v  Červeném Kostelci. Té oznámil 
zaměstananec zásilkové služby, že 
mu obyvatel oblasti „na  Bedně“ 
vyhrožuje újmou na  zdraví a  že 
mu podpálí vůz. Důvodem bylo, 
že mu řidič nedoručil balíček 
v  domluvenou dobu... Červeno-
kostelecký zpravodaj, červen 2015 

 Městys Velké Poříčí vyhlásil 
Literární soutěž. Jejím tématem 
je motto: A  pak začala babička 
vyprávět“. Soutěž je rozdělena 
do kategorií do 18-ti a nad 18 let 
věku. Soutěž bude vyhodnocena 
na podzim  t.r. 

Literární soutěž
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Náchodští zabodovali na evropském šampionátu 
  Od  7. do  13. června 2015 probí-
hal v  anglickém městě Eastbourne 
evropský šampionát v powerli� ingu, 
kde nechyběli jako součást národní-
ho týmu také siloví sportovci z  Ná-
choda.
  A dosáhli mimořádného úspěchu 
jako tým, kdy v evropské konkuren-
ci skončila Česká republika na  cel-
kovém 3. místě. Skvělými výsledky 
v  bench-pressu (jedné z  disciplín 

Powerli� ingu) významně přispěli 
náchodští siláci: Milan Suk – vytvořil 
evropský i  světový rekord, Ladislav 
Pinkava junior – zlatá medaile, Jan 
Rousek, kat. do 140 kg – bronz, Karel 
Mikeš, kat. do 90 kg – bronz ,Michal 
Ungrád, kat. Masters – stříbro, Mar-
tin Horák, kat. do 100 kg – 4. Místo. 
Poděkování patří všem, kteří nás 
dlouhodobě podporují a  drží nám 
palce. Bez jejich především � nanč-

ní pomoci bychom neměli možnost 
se podobných závodů účastnit. Dě-
kujeme proto sponzorům: Trávníky 
Philipp, Petr Mazač, Pavel Jirásek So-
kol Kramolna, JUDr.  Josef Svoboda, 
MUDr. Alois Vejmola, Ladislav Pin-
kava, Zastavárna Galaxie, HELTA-
Koop s.r.o., Disco LAGUNA, Zbyněk 
Nýč, REC. Ing.  spol. s  r.o., Pivovar 
Primátor Náchod, Aleš Hynek, LION 
NUTRITION – Lenka Havrdová, 
Restaurace SAHULA Broumov. Spe-
ciální poděkování patří trenérům 
Jiřímu Maryškovi a  Jiřímu Havrdo-
vi, fyzioterapeutce Heleně Fuksové, 
masérovi Martinu Horákovi, vedení 
Města Náchoda v čele se starostou Ja-
nem Birke, který nám pomohl nejen 
jako starosta, ale především osobně 
jako kamarád! A co dodat na závěr? 
Jsme velmi hrdí, že jsme mohli ales-
poň malým dílem přispět k dobrému 
jménu našeho krásného města, Ev-
ropského města sportu 2013, a úspěš-
ně ho reprezentovat v  zahraničí! 
Nyní se chystáme na  světový pohár, 
který se bude konat v  říjnu v  Praze 
a v závislosti na přízni sponzorů také 
na MS v Lisabonu na začátku listopa-
du 2015. Držte nám palce!

l Moderní technologie
l Nové zázemí
l Prostor pro vlastní nápady
l Pøíjemný kolektiv
l Odpovídající platové ohodnocení
 

VAŠE PŘÍLEŽITOST NA RYCHNOVSKU 
Nový podnik v Lipovce hledá zamìstnance

Pro našeho klienta portugalskou firmu Simoldes Plasticos, 
významného dodavatele plastových komponentů, který buduje 
svůj nový závod v Lipovce, hledáme kandidáty na pozice:

Seřizovač
Specialista vstřikolisů
Programátor robotů
Údržbář
Elektromechanik
Kvalitář
a další...

Nabízíme:

Kontakt:
E: katerina.krizova@manpower.cz  M: 602 476 988

Manpower
R
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   Homeopatie je léčebná metoda, 
která vychází ze zákona podobnosti: 
"podobné se léčí podobným". Původ 
slova je z řečtiny: homoios - podob-
ný, patos - nemoc, proto homeopa-
tie. Kvantový  fyzika už dokázala, že 
nejdůležitější jsou ty procesy, které 
v materiálním  měřítku nejsou vidět. 
Tyto novodobé poznatky přivedly 
ke  vzniku nových technologií, kte-
ré využíváme každodenně (mobil-
ní telefon, počítač, internet apod.) 
a  jsou v  souladu s  homeopatickými 
zákonitostmi. Klinická homeopatie 
má přístup k  člověku v  jeho celist-
vosti a  homeopatický lék, vybraný 
podle zákona podobnosti, podpoří 
obranyschopnost těla a  tím zabrá-
ní, aby funkční potíže přecházely 
do  chronicity. Homeopatie se užívá 
také v  kombinaci s  akupunkturou 
(akupressurou) a jógou.
   V současné době dochází k kombi-
naci klasické a alternativní medicíny, 
když to stav pacienta vyžaduje. Na-
příklad - záněty - potřebná léčba an-
tibiotiky, diabet - klasické léky, někdy 

je potřebná operace atd. V takových  
případech homeopatie může být jako 
podpůrná léčba, zrychlit léčbu, zmír-
nit bolest a  může snížit nežádoucí 
účinky klasických léků.
   Teď přichází letní období a dovo-
lené. Jak homeopatie může pomoc 
v  akutních případech? V  poslední 
době se zvyšuje počet lidí s  alergic-
kými projevy. Reakce organizmu je 
kopřivka - zčervenání kůže, svědění. 
Léky: Poumon histamine 30ch a Apis 
melli� ca 15ch  3-4 krát denně od ka-
ždého. Může být také vodnatá, dráž-
divá  rýma, slzení očí – pak je nutno 
přidat lék Allium cepa  15ch  3krát 
denně 5 granulí. Po  zlepšení stavu 
zmenšovat dávkovaní a  pak vysadit. 
Lék Apis melli� ca je také možno brát 
po kousnutí hmyzem, když je na kůži 
otok, zčervenání, svědění  15ch 
nebo 30ch 3 granule každou hodinu, 
po  zlepšení prodlužovat intervaly, 
brát 2-3 krát denně 5 granulí a  pak 
vysadit.
   Vliv slunečního záření – fotoderma-
tozy - kůže červená, může vzniknut 

výsev drobných puchýřků. Léky: Be-
lladonna 9ch 5 granulí 3-4 krát denně 
několik dní spolu s  lékem  Rhus to-
xicodendron 9ch, tento lék je možno 
brát i při vzniku oparu na rtech.
   Traumy například pád z kola - lék 
Traumeel tablety 3 krát denně 1 tab-
leta nebo lék Arnica montana 9ch 4 
až 2 krát denně delší dobu. Samozřej-
mě ve vážnějších případech, jako zlo-
menina - zavolat záchrannou službu 
a léčit se v nemocnici.
   Na  dovolené mohou vzniknout 
trávicí problémy, jako bolesti břicha 
průjem po  požití jídla nevhodného 
pro daného člověka, nebo dokon-
ce zkaženého jídla. Možno užívat 
lék Arsenicum album 9ch 5 granulí 
v rytmu průjmovité stolice.
   Uvedené léky jsou volně prodejné 
v  lékárně a  je dobré je mít u  sebe, 
zvlášť když odjíždíte na  dovolenou. 
Homeopaticke léky je třeba cucat 
asi 10 - 15 minut před nebo po  jíd-
le. Přeji všem hodně zdraví a pěknou 
dovolenou. MUDr. L. Kulikova, CSc      
 (PI)      

Něco pro zdraví

 V  rámci programu rozvoje regio-
nálních � rem na  česko-polském pří-
hraničí připravila Krajská hospodář-
ská komora Královéhradeckého kraje, 
jmenovitě pan František Molík z  ná-
chodské pobočky,  poznávací výjezd 
na  oděvní veletrh Wroclaw Fashion 
Meeting 2015 do polské Vroclavi. Per-
fektně zorganizovaný zájezd umožnil 
účastníkům poznat současné trendy 
polské módy a případně navázat nové 
obchodní kontakty.  KP

Za módou do Polska

BERUŠKA - starší fenečka, kterou hodili přes plot 
do útulku. Měla holá zádíčka bez srsti, ale léčba byla 
úspěšná, tak už jí pěkně zarůstají. Je malého drob-
ného vzrůstu, vhodná do bytu. Beruška je v útulku 
smutná, i když tam má kamarády. Chtěla by domů, 
kde by ji měli rádi a hlavně už jí neubližovali. Vhod-
ná ke starším lidem, kteří by se jí věnovali.

BON - asi 10měsíční štěndo, které 
má velkou duši s ještě větším srdcem. 
Je hodný, milý a  přítulný, pohodář. 
Vhodný i k dětem. Velikostně ani ne 
ke koleůnům. Bon je očkovaný a či-
povaný.

ÚTULEK BROUMOV - Jana Slováková, tel: +420 721 543 498
E-mail: jannaslovakova@seznam.cz, web: www.mpbroumov.cz/utulek.php

Hledají domov

BUNNY - asi 8měsíční psí pohodář 
a  hračička. Je hodný a  milý pejsek 
s  velkým srdcem a  duší štěněte. Má 
rád lidskou spolelčnost, drbání a maz-
lení, miluje vodu a  pohyb. Bunny je 
očkovaný a čipovaný.

(PI)

Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice ve spolupráci s MěÚ 
v České Skalici Vás srdečně zvou na akci MLYNÁŘSKÉ DNY na 

dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích ve dnech 3. až 6. 7. 2015.

Pátek 3.7. od 15.00 folkový písničkář Standa HALÁČEK ze Sadské – Kostelní Lhoty
Sobota 4.7. od 11.00 k tanci a poslechu bude hrát 

 lidová muzika ŠMIKURANDA z České Skalice 
Neděle 5.7. od 14.00 KANTOŘI z Hradce Králové

Pondělí 6.7. od 13.00 country kapela TOMY z Opočna
Vstupné: zakoupením alespoň jednoho koláče nebo pohledu přede mlejnem přispějete 

nejen na pořádání akce, ale i na opravu a údržbu Rudrova mlýna. Děti zdarma.

Čeká Vás stylové občerstvení.
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“
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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
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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

rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 

Kompaktní zvenku. Prostorný uvnitř. 
Hyundai ix20. Víc než jen kombi.
Pořiďte si nejprodávanější vůz ve své třídě - Hyundai ix20 s motorem 1,4i 90 k, 
klimatizací, koženým multifunkčním volantem, rádiem a asistentem rozjezdu do 
svahu již od 274 990 Kč. Posuvná zadní sedadla poskytují jedinečnou variabilitu 
vnitřního prostoru a vše umocňuje obří kufr s velikostí od 570 do 1 486 litrů.Vyšší 
posez zajistí skvělý výhled z vozu. Dopřejte si špičkovou kvalitu s 5letou zárukou 
bez omezení ujetých kilometrů.

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,5-6,5 l/100 km, emise CO2: 119-154 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

BOS auto 
Trutnov, Na Besedě 97 Náchod, Běloveská 316
tel.: 499 819 054 tel.: 491 431 745

www.bosauto.cz 

PRÁZDNINOVÁ AKCE

Palubky SECA KLASIK

 12x96mm AB 162kč/m²

Asfaltov
ý šin
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PH 21%PRÁZDNINOVÁ AKCE

Palubky SECA KLASIK

 12x96mm AB 162kč/m²

Asfaltov
ý šin

del I
KO 150kč/m²
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ě D
PH 21%

Akce platí od 1.7.
do 31.8.2015

nebo do vyprodání zásob. 

Nové Město nad Metují

Stále se hledá malá fenka jménem Láska, 
která se ztratila 30.5.2015 na Běloveské uli-
ci v Náchodě. Je velice plachá. Jakoukoliv 
informaci o ztracené fenečce volejte kdyko-
liv na tel. č. 721 641 041 nebo 777 10 50 78. 
Všem, kteří ji s  námi hledáte, děkujeme. 
Nálezci  připadne � nanční odměna.
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Můj dům – Můj bezpečný hrad? 
Chráněný systémem JABLOTRON 100!

Naše byty, rodinné domy, fi remní podnikatelské prosto-
ry… To všechno jsou pomyslné „hrady„, které mohou 
lákat nenechavce, aby snadno překonali titěrné hradby v 
podobě plotů či zídek a ohrozili naše bezpečí i majetek.  
Jak se chránit před takovým nebezpečím?  „Optimálním 
řešením pro ochranu objektů je revoluční český bezdrá-
tový zabezpečovací systém JABLOTRON 100. Spo-
lehlivě ochrání dům, obchod, dílnu či kancelář. Ochrání 
spolehlivě vás i vaši peněženku“, říká Jiří Prášek, mon-
tážní partner společnosti Jablotron pro region Náchodska 
a muž, který ví, co říká, protože má za sebou i dlouholetou 
službu v bezpečnostním sboru. Pojďme se tedy  na systém 
JABLOTRON 100 podívat podrobněji…

Jednoduchý a nadčasový
O systému JABLOTRON 100 platí, že v jednoduchosti 
je hlavní přednost celého řešení. Systém je konstruován 
jako modulární – stavebnicový. Lze jej tak vhodně roz-
šiřovat s tím, že funguje výborně i v základní sestavě. 
„Nesmíte si však JABLOTRON 100 představovat jako 
nějakou statickou síť čidel, která prostě zahoukají, když 
se k vám dostane nezvaný návštěvník. JABLOTRON 
100 umí mnohem, mnohem víc. O aktivaci systému jste 
v prvé řadě informováni vy prostřednictvím odeslání SMS 
či hlasového reportu na váš telefon. Systém si můžete 
kontrolovat i prostřednictvím webového rozhraní na inter-
netu. Systém je vhodné zároveň napojit na Bezpečnostní 
centrum Jablotron, které k vám okamžitě vyšle výjezdové 
vozidlo, jehož osádka situaci na místě prověří a vyhodno-
tí. „Nadčasovost systému JABLOTRON 100 vidím právě 
v možnostech jeho rozšiřování i do oblastí sofi stikovaných 
bezpečnostních rizik.  Jeho čidla mohou totiž detekovat 
nejen klasické narušení prostoru, ale i hlásit požár, otevřít 
garážová vrata, pomáhat řídit vytápění objektu, ovládat 
spotřebiče na dálku či poskytnout okamžitou pomoc na-
příklad seniorům při zdravotních potížích. Pokud do sys-
tému zapojíte i kamery, máte dokonalý a úplný přehled, 
ať už jste momentálně kdekoli“, zdůrazňuje pan Prášek. 

Profesionální a ohleduplný
Systém JABLOTRON 100, respektive jeho montáž, je 
velmi ohleduplná k místu montáže. Systém je koncipován 
jako kombinace bezdrátového a drátového řešení alarmu.  
Zapomeňte  na nutnost složité instalace, zapomeňte na ob-
těžující zbytečné metry a metry nějakých kabelů.  „Mon-
táž systému JABLOTRON 100 zákazníka nijak zbytečně 
neobtěžuje. Design celého zařízení a čidel je koncipován 
tak, aby splynul s místem. Je to profesionální a ohledupl-
né řešení pro zákazníka, je to profesionální a nekompro-
misní zábrana pro toho, kdo by se chtěl přes tuto moderní 
technologickou hradbu do vašeho domu, bytu, kanceláře 
nebo fi rmy dostat. Se systémem JABLOTRON 100 je váš 
domov či fi rma pevným hradem, ve kterém je bezpečně 
a kde vám moderní česká technologie usnadňuje a zpříje-
mňuje život“, vysvětluje Jiří Prášek. 

Cenově přijatelný
Díky modulární – stavebnicové koncepci je systém 
JABLOTRON 100 fi nančně velmi přijatelným řešením 
v porovnání s podobnými systémy na trhu. Základní ře-
šení systému je tak k dispozici opravdu v řádech tisíců 
korun. Varianty rozšíření záleží plně na vašem zájmu vy-
užít všech možností systému JABLOTRON 100. První 
tři měsíce napojení Bezpečnostní centrum Jablotron jsou 
navíc zcela zdarma. „Pokud se zákazník rozhodne pro sys-
tém Jablotron 100, provedeme u něj bezplatnou konzultaci 
a nezávazné  nacenění možné výstavby systému opět zcela 
zdarma!“,  říká pan Prášek. 

Pro více informací o pro-
fesionálním bezpečnostním 
systému JABLOTRON 100 
kontaktujte pana Jiřího Práška 
na telefonu 777 222 841 nebo 
e-mailu: j.mp@seznam.cz. 
www.alarmysezarukou.cz 
(echo – pi)

zdarma!“,  říká pan Prášek. 

 o pro-
fesionálním bezpečnostním 
systému JABLOTRON 100 
kontaktujte pana Jiřího Práška 
na telefonu 777 222 841 nebo 
e-mailu: j.mp@seznam.cz. 
www.alarmysezarukou.cz
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 Znáte ten pocit, kdy okusíte kou-
sek na  kostičky pečlivě nakrájené-
ho sýru, tak kvalitního, poctivého 
a opravdového, že se Vám rozplývá 
v  ústech, jako čtvereček čokolády? 
Kdy žasnete nad sametově smeta-
novou chutí,  a  nebo se necháváte 
unášet vyzrálostí, vláčností a  jedi-
nečnou osobitostí, stvořenou pečli-
vě a trpělivě od pravých sýrařských 
mistrů? My ten pocit známe! A pro-
tože milujeme sýry, otevřeli jsme 
pro vás 1. 6. nový Sýrový Obchů-
dek v Hurdálkově ulici v Náchodě, 
naproti kavárně Láry Fáry, 50 m 
od kina Vesmír.
 Nabízíme velké množství kvalit-

ných sýrů z  celé Evropy s  ochran-
nou známkou původu a  jistotou 
kvality, například mnoho věhlas-
ných holandských sýrů typu gouda, 
které nabízíme v  té nejlepší kvalitě 
Noord Holland.
 Podporujeme i  české farmáře 
a rádi Vám nabídneme něco z čers-
tvých tuzemských výběrových sýrů 
a farmářských jogurtů.
 Přijďte si k nám pro dokonalý dá-
rek pro vaše nejbližší, rádi Vám vy-
robíme dárkový koš, balíček, nebo 
naaranžujeme sýrový talíř. Dobře 
víme, že sýr jde ruku v ruce s dob-
rým vínem, a tak jsme pro Vás při-
pravili i nabídku výborných morav-

Nový Sýrový obchůdek v Náchodě  - aneb není sýr jako sýr

ských přívlastkových vín. Kromě 
toho nabízíme olivové oleje, naklá-
danou zeleninu a další delikatesy.
 Přijďte se na vlastní chuťové po-
hárky přesvědčit a nechte se hýčkat 
nejvyšší kvalitou, kterou pro Vás 
každý den pečlivě hledáme a  při-
pravujeme.
 
Brzy zjistíte, že není sýr jako sýr.
My už to víme!

v

v

ALEŠ DOSTÁL

o. p. s.

NÁCHODSKÁ
PRIM A SEZÓN A

KOSMETICKÝ
SALÓN

Kosmetika
od značky SELVERT

Novinka: Možnost ošetření
24 karátovým zlatem

24 kt

Ke každému kosmetickému ošetření
Zábal rukou zdarma

Eva Schusterová
Parkány 466, Náchod

Tel. 777 312 320
(provozní doba 
dle objednání)

Každé 10. kosmetické 
ošetření – 10% SLEVA

Široká nabídka jazykových kurzů
www.PASTIME.cz
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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 vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU
Tel. 604 415 689

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 staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

EXTERNÍ vedení účetnictví, daňové 
evidence, mezd, daňového přiznání, 

silniční daně, DPH. Kompletní služby. 
www.ak-ucetnictvi.cz

Tel. 723 492 445

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

PLAVBA NA PLACHETNICI
(aneb dovolená jinak)

Vilém Šimek(Boat skipper)
info: e-mail-vilik73@seznam.cz

tel. 732 933 615
Teplice nad Metuj
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod-ul.Purkyňova-Velký rekonstr. RD se 3 byty (možnost i ordinace)..4,9 mil. Kč, Náchod-Plhov-Zateplený byt 4+1 v OV,původní jádro ...... 850.000,-Kč
Náchod-Branka-Velmi pěkný nadst.byt 3+1 (78 m2) po rekonstr...1.495.000,-Kč,N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží ....1,5 mil.Kč
N.Město n/M-Velký RD v krásné lokalitě Františku, garáže pro 3 auta, poz.735 m2..k jednání, N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží .... 1.250.000,-Kč
N.Město n/M-Chata s pěkným upraveným pozemkem (nutno vidět)..k jednání,N.Město n/M-Rod.penzion,6 pokojů s přísl. a krás. zahradou ......... 3,68 mil.Kč
N.Město n/M-Výrobní a sklad. objekt,zast. 624 m2, poz.1.817 m2..2,9 mil.Kč, N. Město n/M-Spy-Pronájem nebyt. prostor (až 219 m2) .... od 3.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-Spy-Starší RD (chalupa) se stodolou a chlévem..889.000,-Kč, Č.Skalice-Pronájem baru (restaurace) 100 m2, v centru-u náměstí ..........dohodou
Č.Skalice-Starší RD 4+1,možná vestavba,zahrada (624 m2)..990.000,-Kč,Č.Čermná u Náchoda-2 byty v podíl. spoluvl.,2 garáže,pův.stav ....... 700.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,poz. až 1000 m2..od 1,2 mil.Kč,Slavoňov u N.Města n/M-Chalupa po část.rekonstr.,poz. 451 m2 ........... 798.000,-Kč
Náchod Klínek-Sluneční vyhlídka-pozemky (cca 800 m2) k výstavbě RD..od 875,-Kč/m2,Machov u Hronova-Komerční objekt (zast.680 m2) ............2,8 mil. Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..1,950.000,-Kč, Sviništ́ any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2 .......... 700.000,-Kč

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

cena od 35 Kč za 1m2

www.cistenidlazby.eu
tel: 732 274 746

PROVÁDÍM BOURACÍ PRÁCE 
VÝCHODNÍ ČECHY

 v případě zájmu volejte
na mobil 732 341 916 HURKA

SOUKROMÝ 
ZEDNÍK NABÍZÍ:

- rekonstrukce bytů
- obklady dlažby

- různé zednické práce

TEL. 702 611 187

*Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné čás-
ti Nového Města n.M. Dům je zateplen, zaveden 
internet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + 
energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Prodám byt 1+1 v  OV 35 m2 v  centru Ná-
choda. Ihned volný. Cena 690 tis.Kč. TEL.: 
777 245 475
* Pronajmu zděný byt 2+kk v Hronově v Jung-
mannově ulici, kompletně zrekonstruovaný, cel-
ková výměra bytu 60 má. Tel. 774  311  404, RK 
nevolat. Cena:5 500,- Kč/měs. + elektřina
* Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím v Hronově 
u náměstí. Nájem 4000Kč, topení 1000Kč, kauce 
Tel.: 603 770 977
* Pronajmu slunný, bezbariérový byt 2+1 
na  sídlišti u  nemocnice (Duhová ul.), kauce 
podmínkou. Tel.: 777 938 646
* Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 nebo 
2 + kk v domě s výtahem na sídlišti Plhov v Ná-
chodě. Tel. 776 102 391
* P R O  N A  J M U  podkrovní otevřený 
2+kk+obytná galerie v centru Náchoda vhodné 
pro mladý pár, nájem+služby 5.000 Kč, energie 
cca 2.200 Kč kauce 7.000 Kč, spolehlivost pod-
mínkou Tel. 773 974 100
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v OV s bal-
konem v  Novém Městě n.M. - Malecí. TEL.: 
732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
* Pronajmu garsonku v  Náchodě ve  Starém 
Městě o  vým. 27 m2 + balkon dl.6m. Byt se 
nachází v 5.N.P. s výtahem, pěkný výhled, nová 
plast. okna, internet. Nájem 2000,-Kč + inkaso 
2500,-Kč, vratní kauce 10 tis.Kč. volný od  1.7.. 
TEL.: 603 184 655
* Hledám dlouhodobý podnájem bytu 2+1 
v Polici n.M. (Žďár n.M.) Max. do 6000,-Kč vč. 
služeb a  energií. Slušná pracující žena. TEL.: 
777 865 678
* Prodám byt 3 + 1, 72m2 v osobním vlastnic-
tví, Horní Radechová. Vestavěné skříně, kuchyň, 
plastová okna a dva sklepy. Vytápění - elektrické 
přímotopy a krbová kamna. Telefon: 606 620 625. 
Cena 890 tisíc. Ihned k nastěhování.
* Pronajmu byt v Náchodě, Palachova 1457, 1+1, 
nájemné 3500 + služby 2500, (podle počtu osob), 
elektriku si hradí sám nájemce. tel: 775 061 233, 
email: faifr@seznam.cz
* Pronajmu slunný byt 3+1 56 m2 + balkon 
v  Náchodě. Nájem 5300,- Kč + služby. Vratná 
kauce 10000,-Kč. Volný ihned. TEL.:605 072 379

* Nabídněte byt či dům o velikosti 4+1, sluš-
né a pracující rodině s dětmi. Náchod a okolí 
do 30 km. TEL.: 720 600 852

* Nabízím pronájem nového bytu 2+kk 
v centru Náchoda. Nájem 5.300Kč (43m2) 
plus služby a  energie. Byt nově vybaven 
- podlahovou krytinou, dveřmi, osvětle-
ním, zařízeným WC a  koupelnou, vnitřní-
mi žaluziemi, novou kuchyňskou linkou, 
elektrickým sporákem a  šatní předsíňovou 
skříní. K bytu také náleží sklepní kóje. Dále 
soukromé parkoviště před domem pouze 
pro obyvatele domu nebo možno prona-
jmout garážové stání uvnitř domu. Vratná 
kauce ve výši dvojnásobku celkové měsíční 
platby za  nájem, služby a  energie. Kontakt 
na e-mail: bytynachodsko@gmail.com nebo 
mob. 776 102 458

* Pron. nově zrek. byt 1+kk v přízemí 25 m2+-
terasa+ kolna 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 Náchodě, Šafráni-
ce. Náj. 7.000,- + 2500 zál. voda a topení + el+-
kauce., volný od 1.9.2015. Tel. 608 903 050
* Pronajmu byt 2+1 61 m2 4.p. v  panel. domě 
v  Náchodě, Běloveská ul., Dům je zateplen, 
nová okna. Cena 4.500 + energie. Vratná kauce 
20.000 Kč. Tel. 728 241 433
* Pronajmu byt v  Úpici 1+1, 42 m2, kuchyň, 
plast. okna, park. před domem, kabel. tel., inter-
net, 3. patro, okraj. část města. Nájem + energie: 
4900 Kč. V uvedené ceně není zahrnuta elektřina 
- cca 1 000,- Kč. Info na  tel.: 602 284 585 nebo 
na mail: info@bofa.cz
* Pronajmu dlouhodobě pěkný nový byt 3+1, 
Hronov-Padolí, 3.patro s  balkonem, 72m2. 
Občanská vybavenost 10min. chůze. Vvybave-
ný-kuchyňská linka včetně sporáku, jídelní stůl+-
židle, obývací stěna+sedačka,ložnice, pracovna 
a plynový kotel (možno lednice a pračka). K bytu 
patří sklep. Připravený ihned. Kauce nutná. Ná-
jem 6 000,-Kč + záloha na vodu + odpady 640,- + 
služby. Tel. 721 968 252
* Dlouhodobě pronajmu garzonku v  Novém 
Městě nad Met. Malecí, dům je zateplen, nová 
okna, internet, RK nevolat. Tel. 737 409 572
* Prodám byt 3+kk s balkonem v OV v cihlo-
vém domě v Hronově, po kompletní rekonstruk-
ci, nízké náklady na bydlení, vlastní vytápění, tel. 
732 148 717
* Pronajmu dlouhodobě nově zrekonstruova-
ný a zateplený DB 3+1 ve Velkém Poříčí. Cena 
8500,- vč. služeb, bez elektro. TEL.: 602 447 627

* P R O N A J M U přízemní nebytový prostor 
v centru Náchoda blízko pěší zóny plocha cca 
100m2, velké výlohy, vstup přímo z ulice vhod-
né pro prodejnu, služby, kanceláře apod. Tel.: 
773 974 100
* Pronajmu dlouhodobě zděný objekt (občer-
stvení) s terasou v Deštné v Orl. h., v blízkosti 
sjezdovek. TEL.: 732 167 291
* Pronajmu skladovací prostory 219 m2 v cen-
tru Náchoda. Tel. 606 951 546
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s  výhl.do 
zeleně, +WC, v nově zrek. domě v NA, Šafráni-
ce. Nutno vidět. Náj. 1.500,- Kč + 600 zál. na el., 
vodu, topení. + kauce., tel. 608 903 050.
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚS-
TÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, ORDINACI, BOWLING, KAVÁR-
NU, FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. 
INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 

ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k podnikání, 
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 kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní 
dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fitcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do  zařízení a  vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

* Prodám starší rozkládací pohovku. Volat 
po 18. hod. Tel. 724 236 411
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám šicí stroj elektrický skříňový Luč-
ník za  800 Kč, zachovalý kočárek za  400 Kč, 
elektrický kráječ na  chleba Zelmer za  650 Kč, 
mikrovlnná trouba s  knoflíky za  350 Kč. Tel. 
737 443 513

* Bazénové lemovky zdarma, vhodné 
na  kruhové i  nadzemní bazény a  jiné tva-
rovky pro různé použití. Výrobna Šonov. Tel. 
603 257 124

* Prodám motorovou sekačku HECHT 548 
SWE. Rok výroby 2O15. 1x sekáno. Starter, 
boční a  zadní výhoz, mulčování, pojezd. Pů-
vodní cena 1O 500 Prodám za 8OOO Kč. Han-
zl, Hronov. Tel. 728 430 191
* Prodám palivové dřevo, kulatinu a krajiny, 
8m3, cena 500,- Kč/m3. Odvoz možný. Hro-
nov. Tel. 602 428 288
* Prodám skříňový šicí stroj Lada za 1000,-
Kč a  kombinovaný sporák zn.BOSCH 
HSV745020 plynová varná deska, trysky 
na  zem.plynm elektrická trouba, asi 4 roky 
používaný, plně funkční za  1000,-Kč. TEL.: 
776 069 034
* Daruji soubor CDček asi 600 ks klasické hud-
by od Bacha až po Zelenku. Tel. 603 564 139
* Prodám el.motor 4 kW/2900 ot., 5,5 
kW/2900 ot., hupcuk 1,6 t/3m, čerpadlo 14 
l/s, vodítko na  hoblovku, smirek na  dřevo - 
role 50 m, válce na  trabanta, ND JAWA + ČZ, 
topení Termon 220 V/3 kW, mazací pasta Vei-
dec, brusné kotouče prům. 250, řezní olej Ber-
ner, emulzní olej Blasocut BC 25, pilový pás 
2910x27x0,9. TEL.: 732 680 496 Kramolna
* Nabízím prkna a trámy ze střechy rodinné-
ho domu. Nutno rozebrat. Tel. 774 242 821
* Prodám palivové dřevo suché i mokré. Tel. 
777 690 390
* Pšenici - 400,- Kč/q, našrotovat + 50 Kč, pytle 
výměnou nebo 20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 
732 381 524, email: vl.kocourek@seznam.cz

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, truhly atd... 
půdní veteš, hračky, obrazy, porcelán, vše sta-
ré. V případě zájmu vyklidím Vaši nemovitost. 
Dobře zaplatím. Tel. 774 503 631
* Sběratel koupí staré pohledy a  korespon-
denci. Vše do roku 1945. Tel.: 608 339 269.
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše 
o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupí, hodiny a  hodinky i  díly. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a chromova-
ný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodin-
ky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porce-
lán, automoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

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

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 564 930

* Pronajmu byt 2+1, 70 m2, v  Novém Měs-
tě nad Metují - Krčíně. Areál chovatelů. Tel. 
605 332 641, 776 070 915
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁRKOVĚ 
NA NÁMĚSTÍ. Byt 42 m2 je po celkové rekon-
strukci, nájem 3.600,- + 1.800,-inkaso, kauce nut-
ná. Tel. 602 133 173 E ail.renestarkov@seznam.cz
* Prodám DB 3+1 (60 m2) v Náchodě - Starém 
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
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 608 667 730
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží v  Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem bytu 2 + kk, 41,09 m2 
v  Hronově, Hostovského 995, a  to od  1. srpna 
2015. Info 737 746 155
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena minimálního měsíčního nájemného je Kč 
4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 733 131 189.

* Prodám dům na Broumovsku 4+1 a 2x 2+1, 
garáž, dílna, chlév, jeden ha pozemek okolo, cena 
dohodou. Tel. 723 831 435

* Prodám garáž v České Skalici, ulice Zele-
ná u obchvatu.Velmi dobrý stav,ihned volná, 
cena 59 000,- Kontakt: 608 871 121

* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel:. 
608 245 634
* Koupím rodinný dům nebo chalupu v Novém 
Městě n/Met.(Krčín,Vrchoviny,Nové Město n/M. 
tel: 722 379 557
* Koupím rodinný dům k trvalému bydlení. Tel. 
739 486 403
* Pronájem bytu 2+1(70m2) ve  zděném 
domě, centrum Nového Města nad Metují. Tel. 
731 522 030

* Prodám větší rodinný dům se zahradou 
v  Červeném Kostelci před dokončením re-
konstrukce. Tel. 774 311 404, RK nevolat Cena: 
1 990 000,- Kč
* Prodám RD v  České Čermné - se stodolou, 
pozemek 10 ar, cena 550  000,- Kč. RK nevolat! 
Tel. 777 130 410
* Prodám stavební pozemek v Dolní Radechové 
2500 m2 za 1 mil. Kč. TEL.: 608 667 730
* Prodám garáž v  Hronově - Bosně. Tel. 
605 439 402

* Prodám částečně rekonstruovanou chalu-
pu s pozemky o rozloze cca 9 000m2 v obci 
Borová. RK nevolat, pouze v případě odkou-
pení! Tel. 777 140 902

* Prodáme pěkný rovinatý slunný pozemek 
ve Velkém Poříčí. TEL.: 777 818 053
* Prodám chalupu v  Červeném Kostelci Hor-
ním s  novější stodolou. 2 větší místnosti, 
prádelka, sklípky, kůlny. Určitá úprava nutná. 
Cena 470.000 Kč s  možností o  ceně jednat. Tel. 
777 585 742
* Prodáme chalupu v Olešnici v Orlických ho-
rách i  s  pozemky (možno i  samostatně), celo-
roční využití v klidné části obce, včetně vybavení.
Po domluvě možnost prohlídky. TEL: 736 424 
953, EMAIL:olesnice42@seznam.cz RK nevolat
* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. pozemek 
350m2, voda, el., krb, slunná lokalita, krásný vý-
hled, klid, dobrá dostupnost. Cena 398 tis. Kč. 
Tel. 608 141 035
* Prodám pěkný velký RD, s  garáží, menším 
pozemkem, blízko centra Náchoda, po  rekon-
strukci, včetně nové kuch. linky se zabud. spotře-
biči, topení podlahové dálkové, cena 3 450 000,-
Kč, tel. 776 554 431

* RD Hořičky 7+kk.Prodám velký nadstan-
dardně vybavený RD v  Hořičkách po  čás-
tečné rekonstrukci, vhodný k  trvalému 
obývání či jako exkluzivní víkendový dům. 
Celkem 4 ložnice,2 obývací pokoje,herna 
s kulečníkem, 2 garáže atd.Více info na rdho-
ricky@email.cz nebo 725 549 419

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

* Pronajmu prostory pro sklad nebo pro-
vozovnu, 340 m2. Voda,elektřina, plyn. Hro-
nov, Zbečník - Padolí. TEL.: 603 887 304

* Obchodní prostory s velkou výlohou a záze-
mím o celkové výměře 40 má v Náchodě na Ka-
menici do pronájmu. Tel. 774 311 404, RK nevo-
lat. Cena: 18 000,- Kč/měs. + elektřina
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. jaké-
koliv využití navr. cena 1.5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Hledám informace o radioamatérovi, panu 
Františku Malém (nar.7.12.1909) z  Malého 
Poříčí, dělníka v  podniku Rubena. Informace 
prosím na tel. 602 103 775

* Nabízím brigádu telefonistky na  domlouvání 
schůzek z domova. Na cca 5 hodin týdně. Při obou-
stranné spokojenosti možnost HPP. 773 212 112
* Nabízím doučování matematiky pro ZŠ i SŠ. tel. 
721 519 713
* Poptávám zednické práce - začištění kolem 
nových dveří, kamenný koberec 20m2, zámková 
dlažba 26m2 a betonový skládaný plot v délce 60m. 
Česká Čermná Tel. 605 853 685
* Hledám pomocníka stavebních prací. TEL.: 
721 184 002

* Přijmeme servírku do Murphys baru. Více 
informací na 777 637 616

* Doučím matematiku SŠ a ZŠ. 5 let praxe. Tel. 
604 380 366

* Údržba hrobů. Nemáte čas dát kytku, 
zapálit svíčku, úmýt hrob svých nejbliž-
ších? Rádi tuto službu uděláme za  Vás. Tel. 
774 454 852

* Nabízím svůj volný čas na hlídání Vašich dětí. 
Cena dohodou. Náchod. TEL.: 603 719 601
* Jsem vyučená švadlena, momentálně na  ma-
teřské, provádím úpravy, opravy oděvů, zkrátím 
délku kalhot,sukní atd. Výměna zipů u bund, kal-
hot nebo sukní. NÁCHOD. Více Tel.:604 349 703
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstrukci, 
žehlení prádla, praní koberců a  čištění sedacích 
souprav, čištění interiérů aut. TEL.: 737 564 496

* Prodám Renault Twingo 1.2 i r.v. 2006, 114 tis 
km najeto, modrá barva, 2x airbac, dálk. centrál, 
servo, el.okna. spolehlivý, bezproblémový. Cena 
47 tis. Kč. Tel. 732 164 376

* Přesné autopotahy šité na míru z kvalitních 
materiálů včetně montáže. TEL.: 606 299 945, 
491 427, 628. K Brodu, Náchod

* Prodám Renault Scenic 1.6 benzin,r.v.2005,najeto 
109 000, výborný stav, cena dohodou.Tel. 605 547 719
* Pronajmu garáž - IHNED! Ve  Starém Městě 
v  Náchodě. Vhodné pro obyvatele Bražce, Lipí, 
sídliště SUN. Tel. 724 26 13 69 (večer) 

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Tenisové kurty 
Každá  10. hodina zdarma

Rezervace na tel. 
606 656 000

Kleny, Penzion Habr
www.penzion-habr.cz



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

• STROJNÍ OBRÁBĚČ – FRÉZAŘ
• NATĚRAČ – LAKÝRNÍK
• OBSLUHA CNC STROJŮ (vysekávací a ohraňovací lisy – 3 směnný provoz)
• PRACOVNÍK MONTÁŽE VAH (elektronik výhodou)

Kvali� kační požadavky:
• vyučení v oboru
• praxe výhodou
• zodpovědnost, spolehlivost, fl exibilita, zručnost

Podmínky:
• HPP
• zázemí české prosperující společnosti

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz,
případné informace na tel. 499 802 170.   

TONAVA, akciová společnost, Úpice
hledá spolupracovníky na pozice strojírenských dělníků:

• 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

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

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

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz 
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v  realitní kanceláři REKA, 

náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, 
případně na č.t. 491/428 765, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RK REKA - RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – druž. byt 1+3, 72 m2, balkon, 1.NP s výtahem, původní ................................733.000,-Kč
Bohdašín u č.Kostelce – pěkný poz. 2 520 m2 k zastavění, sítě v dosahu, ...................... 330,-Kč/m2

Machov N.Srbská – zděná hala 648 m2, výborný sttav, sítě veř., ÚT plyn ..................2.810.000,-Kč
Úpice Podrač – rekr. chata s opl.poz. 2 304 m2, bazen, sítě, voda sezonní .....................292.000,-Kč
Říkov u Č.Skalice  RD, 2 garáže, stodola, poz. 1716 m2, započ.rekon .......................1.495.000,-Kč
Červená Kostelec- velký RD, 2 byty + obchod, po úpravách, sítě veř ........................2.205.000,-Kč
Miskolezy – RD 4+1, zahr.459 m2, sítě veř.,ÚT plyn + pevná, studna ...........................855.000,-Kč
Červený Kostelec – byt 1+2, 71 m2 v přízemí RD s poz.135 m2, ÚT plyn .....................988.000,-Kč
Náchod – velký druž.byt 1+3, 84 m2, 12.NP panel.domu, po úpravách .........................873.000,-Kč
Nové Město n.Met.- byt 1+1 v OV, 40 m2 v 1.NP, zděný, krásná lokalita......................557.000,-Kč
Náchod Plhov- dr.byt 1+3, 84 m2 po úpravách, 12 NP. Výtah, slunný ...........................873.000,-Kč
Chvalkovice v Č. – bytový dům, 5 bytů, ÚT plyn, poz.1141 m2, výborný stav ..........3.500.000,-Kč
Náchod – pěkná chata 3místnosti,  pozemek 355m2, voda, el, klidné místo ..................395.000,-Kč
Červený Kostelec – větší RD, 2 byty, nebyt.prost. s výlohou, poz.1080 m2 ...............1.695.000,-Kč
Zdoňov - rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2,sítě v dosahu ..................595.000,-Kč
Police n.Met. – starší, řad.RD, 4 místnosti, sítě, ÚT pevná + plyn, horší stav ...............333.000,-Kč
Babí u Náchoda –  stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn ................................490.000,-Kč
Všeliby – dr.byt 1+3, 88 m2, cihla, I.NP s balkonem, zahrádka......................................475.000,-Kč
Kramolna – zděná chata u lesa s opl.poz.520 m2, skleník, voda, el ................................329.000,-Kč
Vysokov- .rovinatý  poz. k zastavění 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd.................. 310,-Kč/m2

Okénko 
energetického 
poradce 94. 

Vážení a milí čtenáři mého okén-
ka,
Dostal jsem od Vás velmi mnoho 
dotazů a  to jak telefonických tak 
v  emailu, které shrnul jeden náš 
dlouholetý zákazník takto :
„…… po  přečtení novin ECHO 
jsem našel dva články od  Opti-
mal Energy, jeden je Váš a druhý 
od p. Krále /toho neznám /. Jak si 
to mám vyložit – jedná se o stej-
nou nabídku nebo jedete každý 
po  své koleji. Já odebírám plyn 
i  elektřinu přes Vás u  ARMEX 
ENERGY s  pobočkou v  Nácho-
dě……?“
Představte si, že tento dlouholetý 
zákazník mé kanceláře si zkusil 
rovnou sám odpovědět a asi ani já 
bych to lépe nedokázal….Cituji :
„….. pro mě je důležité, že máte 
již 4 roky svou kancelář v  České 
Skalici a myslím, že i pro většinu 
Vašich zákazníků  je toto pevné 
zázemí velmi důležité a  je důka-
zem o Vaší stabilitě ….“
„…..dále je pro mě důležité, že 
mám přes Vás a  Vaše každoroč-
ní nacenění u  Armex Energy 
špičkové individuální ceny a  to 
jak plynu, tak i  elektřiny, které 
jsou vždy na  každý rok uvedeny 
přesně v  dodatcích ke  smlouvě / 
na  začátku přímo ve  smlouvě /, 
takže přesně vím cenu na  každý 
rok a nejsem odkázaný na nějaký 
ceník / který se může dle mých 
zkušeností měnit /. Tento přístup 
mi u Armex Energy / i když vím, 
že jste to každoročně vyjednával 
Vy / ušetřil již zcela prokazatelně 
za těch několik let několik desítek 
tisíc korun…“
„ ….každoroční pravidelný ceno-
vý servis nám zákazníkům /a  to 
potvrzují i  mí známí, kteří jsou 
již také u Vás/, který děláte  přes 
„kamenné“pobočky Armex Ener-
gy a  jejich zaměstnance je v  této 

republice asi jedinečný….“
„….Vaše článečky, které již 2 roky 
poctivě a  neúnavně píšete jistě 
pomohli mnoha lidem v jakéž ta-
kéž orientaci na trhu s energiemi, 
na co si dát pozor, co nedělat /vi-
dím to pozitivně u  své maminky 
/. Váš neúnavný boj proti všeli-
jakým zlořádům a  trikům v  této 
oblasti Vám jistě  přinesl mnoho 
nepřátel, třeba boj proti podo-
mním prodejcům /bez zázemí / 
a uzavírání smluv po telefonu…“
„…jsem s  Vámi spokojen a  opět 
špičkové cenové dodatků na plyn 
i elektřinu na další rok / tak jako 
před rokem na  tento rok / jsem 
na pobočce Armex Energy v Ná-
chodě již podepsal …“
„Pokud mi tyto mé laické deduk-
ce potvrdíte budu s Vámi a Vaši-
mi lidmi na  pobočkách Armex 
Energy spolupracovat do té doby, 
pokud jako dosud budete zajišťo-
vat :1/ každoroční cenový servis, 
2/ dokud budete mít svou kance-
lář v České Skalici a za 3/ dokud 
zde nebude více „kamenných“-
kanceláří jiných dodavatelů / asi 
se jim zatím nechce s kůží na trh? 
/….. Děkuji  Josef H. z Hronova
POTVRZUJI A  OSTATNÍ ANI 
NEPOTŘEBUJE KOMENTÁŘ
Děkuji a s úctou Váš

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)

Požadujeme: 
• SŠ vzdělání technického směru 
• Praxe vítána , (není podmínkou )
• Ochota učit  se nové  věci , pozitivní přístup k práci 
• Nástup  je  možný  ihned , nebo dle dohody 

Nabízíme: 
• Dobré  platové  podmínky 
• Příspěvek  zaměstnavatele na penzijní pojištění 
• Příspěvek  na  obědy
• Příspěvek na volnočasové  aktivity 
• Práci v čistém a moderně vybaveném provozu

KONTAKT:  tel.: 491 452 846 / email: joudalova@vsdladr.cz
VSD-Ládr  s.r.o., Miskolezy 56, 552 04 Chvalkovice 

www.vsdladr.cz

VSD-Ládr s.r.o., dlouholetý výrobce přesných rotačně obrá-
běných součástek  hledá nové spolupracovníky na pracovní 
pozice: 

OBSLUHA  A  SEŘIZOVÁNÍ  CNC SOUSTRUŽNICKÝCH 
AUTOMATŮ  PRO  DVOUSMĚNNÝ  PROVOZ 

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ 

 
 
   
    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 

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

Zámečnická fi rma z České Skalice
přijme

zkušeného zámečníka

Informace na 
tel. 776 167 900 

nebo 603 949 867 

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

www.GATENACHOD.cz
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

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

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

ODVEZETE

Redakce novin Echo pro své čtenáře opět připravila soutěž o vstupenky na tuto akci. 
Stačí, když do 3.7.2015 zašlete na mailovou adresu redakce novin Echo správnou 
odpověď na soutěžní otázku: „ Ivo Jahelka je : a) zpívající chirurg, b) zpívající práv-
ník, c) zpívající kuchař.“ Z došlých odpovědí vylosujeme 2 výherce, na které budou 
u vstupu do Letního  areálu ve Vršovce  čekat v den konání akce  2 vstupenky.  Pře-
jeme štěstí ve hře a výhercům skvělý hudební zážitek.    Redakce novin Echo

obsluha CNC strojů

 vzdělání ve strojírenském oboru

 třísměnný a nepřetržitý provoz

NÁSTUP IHNED
Tel.: 499 451 614, 725 522 526

Lhota za Červeným Kostelcem

Pozice:

NÁSTUP IHNED

TENNIS CLUB 
NOVÉ MĚSTO 
NAD METUJÍ

Pořádá v sobotu 11. 7. 
2015 MEMORIÁL 

J.GRIMA a I.RYDLA
Věkové kategorie: 1. ženy – věk 
dvojice nad 70 let, 4. muži – věk 

dvojice nad 120 let

Startovné za dvojici: 340,-Kč 
(v ceně startovného je guláš…. 

možná i zvěřina)

Přihlášky:  Jozef Uhrin, 
tel. 777 152 700, 

mail: tcnmnm@tcnm.cz  
DO 3. 7. 2015

Prezentace v den konání 
do 9.00 hodin

Vítězné dvojice obdrží putovní 
pohár.

PLOTY . ZÁBRADLÍ 
BRÁNY . SCHODY 
BALKONY . TERASY  
PRÁCE S NEREZEM
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

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

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

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

řidič, strojník

Hledáme nového člena týmu  
na pozici

Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, 
profesní průkaz, strojní průkaz, spolehlivost, 
zručnost a kladný vztah k fyzické práci. 
Svářečský průkaz výhodou.

Náplní práce bude provádění staveb a demolic pře-
vážně v Náchodě a jeho okolí. Údržba stroje/auta.
Nehledáte-li jen zaměstnání, ale tvůrčí práci plnou  
akce a dobrodružství, pak Vás rádi uvítáme na palubě. 

www.alprim.cz

Nabízíme práci v mladé prosperující společnosti. Příjemné a přátelské pracovní prostředí.  
Možnost profesního růstu.                                          Životopis zasílejte na: solc@alprim.cz

 Na akci Vás srdečně zvou Posezení 
na mlejně a Správa NKP 
Státní zámek Ratibořice

ZAČÁTKY VŽDY v 15 HODIN
3.7. – Standa Haláček  * 

10.7. - kapela Bohadlo Band *
 17.7. – Radek Píďa Bartoš

Vstupné: zakoupením alespoň 
jednoho koláče nebo pohledu přede 

mlejnem přispějete nejen na pořádání 
akce, ale i na opravy a údržbu Rudro-

va mlýna. Děti zdarma

FOLKOVÉ PÁTKY 
NA MLEJNĚ

Squash centrum
 Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Sporty, které 
Vás dostanou !

ELEGANCE?

PŮJČÍME VÁM

NA COKOLIV

840 999 666
www.doorfin.cz
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