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WWW.NOVINYECHO.CZ

září 1748, Marie Terezie potvrzuje městská 

privilegia pro Českou Skalici

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!
oddlužení dle insolvenčního 

zákona = jediný zákonný způsob, 
jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- zastavíme exekuce (dražby nemovitostí, 
   srážky ze mzdy,  blokace účtů atd.)

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
 pro pobočku v Náchodě

www.GATENACHOD.cz
Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Vyberte si u nás nový 4G LTE telefon
a dostanete recyklační bonus za váš současný:

Samsung GALAXY 
Core Prime VE

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

-1 000 Kč recyklační bonus

2600

3 600 Kč

Vyberte si u nás nový 4G LTE telefon
a dostanete recyklační bonus za váš současný:

Vyměňte svůj mobil za nový

 Je název klasické pohádky o sou-
boji dobra a zla, důvtipu a hloupos-
ti. Uvede ji v  září Boučkovo  lout-
kové divadlo v  Jaroměři v  neděli 
20. 9. – a  to hned ve  dvou časech: 
od 13.30 a od 15 hodin. 

Kašpárek 
ve mlýně

budou zahájeny v Dobrušce na tam-
ním náměstí F.L.Věka 25. září a po-
trvají až do 27. září. Těšit se můžete 
na řadu koncertů, jarmark historic-
kých řemesel či průvod družiny sv. 
Václava. Chybět nebudou ani fanfá-
ry z dobrušské radnice. 

Svatováclavské 
slavnosti 

bude vládnout v  Polici nad Metu-
jí v  říjnu a  listopadu, kdy v  tomto 
městě  proběhne již 68. ročník Po-
lických divadelních her (od  1. října 
do  30. listopadu). Představí se zde 
divadelní ochotníci z  Police nad 
Metují,  Broumova, Náchoda či 
Opatovic. V jednání je i účast  pro-
fesionálních divadelníků. 

Múza Thálie

Nabízíme stabilní, prověřená pracovní místa 
Zaručená, stejná mzda jakou pobírá kmenový zaměstnanec.

Možnost přezaměstnání přímo u zaměstnavatele.

• OPERÁTOR VÝROBY •
3 směny, místo: Chvalkovice, Červený Kostelec,  nástupní plat 16 900,-Kč / měsíc

• OBSLUHA CNC STROJE •
obrábění, frézování, místo: Hronov, plat nástupní 130Kč / hod.

• MANIPULANT •
3 směny, místo: Rtyně v Podkrkonoší, nástupní plat 16 000,-Kč / měsíc

A mnoho dalších zajímavých pracovních příležitostí.

V případě zájmu o nezávaznou schůzku posílejte životopisy nebo pouze kontakt 

na e-mail: Info@pracelehce.cz  www.pracelehce.cz  tel.: 736 442 434
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PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji doktorům, sestřičkám a  ošetřovatelkám i  administrativní pracov-
nici za profesionální přístup. MUDr. Pavlištovi a celému týmu doktorů, všem 

sestřičkám a  ošetřovatelkám, zkrátka těm VŠEM, co o  mě pečovali 
z  chirurgie - lůžkového oddělení 1. patro včetně ambulance, Oblastní 
nemocnice Náchod a.s., nemocnice Náchod. Jejich práce je velmi ná-
ročná a obětavá, přála bych všem zajímavé � nanční ohodnocení a od-
povídající pracovní podmínky. Rozdávají úsměvy a  pohladí slovem 
a toto je pro tuto zodpovědnou práci hodně důležité, pro nás nemocné, 
kteří jsme v tom čase, odkázáni na pomoc druhých. Ještě jednou VELKÉ 
DĚKUJI. Ráda bych všechny jmenovitě vyjmenovala, ale nerada bych 

na někoho zapomněla. Zvlášť chci poděkovat sestřičce Mgr. Venclíkové, která 
zde vypomáhala z urologie, je to laskavá profesionálka. 
 Všechny zdraví Zdenka Walterová, t.č. pokoj č.8

VZPOMÍNKA
Dne 13. září uplyne jeden rok od okamžiku, kdy nás na-

vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan Zdeněk Taufman z Náchoda. 

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

rodina

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umístěný 
v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči. 
Stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při 
které byla vyměněna okna, vybudovány 
koupelny, opraveny podlahové krytiny (dlaž-
ba a parkety).    Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 6 990 000,- Kč

Dne 7.9.2015 by se dožil 90. let

 pan Antonín Kubeček z Velkého Poříčí.
Kdo jste ho znali jako veselého , dobrosrdečného, prostě dobré-

ho člověka, věnujte mu milou vzpomínku.
Stále jsi tu s námi milý tatínku a dědečku.

Manželka Věra, dcera Věra, vnučka Niki, 
vnuk Marek a rodinný příbuzní.

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Dne 3.9.2015 uplynulo smutných 30 let od chvíle , kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, 

pan Jaroslav Duška z Náchoda Bělovse.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a dcera s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 10.září 2015 uplyne rok od doby, kdy nás navždy opus-

tila naše maminka, babička  a manželka,

 paní Hana Součková z Horní Radechové. 

Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Manžel  a dcera  s rodinou

 V  Náchodě se 19. září (na  Ma-
sarykově náměstí od  13 hodin) 
uskuteční Bene� ce pro veřejnost. Je 
zaměřená na  prevenci při sportech 
a volném čase.
 Výtěžek bude použit pro Járu 
Křepelku na lázeňskou léčbu v Pieš-
ťanech v  ADELI MEDICAL CEN-
TER a  zároveň výtěžek z  Bazárku 
,,MODRÉ SRDCE" bude rozdělen 
mezi stejně postižené po haváriích.
 Prosíme o  hojnou účast! S  vděč-
ností děkuji. Járova maminka.
Blíže o  akci: Do  soutěží pro děti, 
jsou připravené atraktivní odměny 

(čokolády a dětské časopisy s hrač-
kou) Při bene� ci proběhne charita-
tivní pomoc pro psí útulek v Hrono-
vě
 V  18 HOD. BUDE SLOSOVÁ-
NÍ TOMBOLY : O  VYHLÍDKOVÝ 
LET LETADLEM Z LETIŠTĚ VEL-
KÉ POŘÍČÍ 
 O  dárkový poukaz v  hodnotě 
1000,-KČ na vyčištění vozu-Partigal 
s.r.o. O kalendář MUŽ ROKU
 Celou akcí bude provázet hudeb-
ní skupina BEZMATEKK, ozvučení 
ROKAFOUND
Nezapomeneme ani na občerstvení!

BENEFIČNÍ AKCE PRO JÁRU 

 Po  vypsání soutěže na  logo tam-
ního sportovního areálu Emericha  
Ratha se broumovská radnice obrátila 
na veřejnost i v případě návrhu samo-
lepek s motivem Broumova. A v těch-
to dnech by mělo být rozhodnuto 
o vybraných návrzích, jejichž autor či 
autorka za každý jeden návrh obdrží  
honorář 500,-Kč. O podobě vítězných 
samolepek s  motivem metropole 
Broumovského výběžku vás budeme 
samozřejmě informovat v dalším vy-
dání novin ECHO. 

Samolepky 
Broumova

  Čas letí a na konci léta tu již máme 
první návrhy kalendářů na rok 2016. 
Jedním z  nich je zajímavý kalendář 
Dobrovolného sdružení obcí  (DSO) 
Policka. Zakoupit jej můžete za  99,-
Kč v Informačním centru v Polici nad 
Metují.  

Kalendář 2016

 Galerie 102 v prostorách Obecního 
domu ve Velkém Poříčí hostí výstavu  
prací náchodských fotografů.  Kon-
krétně se jedná o  členy Fotoklubu 
Náchod. Prezentace jejich fotogra� í 
zde potrvá do 28. září t.r. 

Fotografové 
v galerii

 V  České Skalici mají již od  roku 
1837 tradici oblíbené Jiřinkové slav-
nosti. Ty letošní vyvrcholí 28. září 
posvícením. Zahrnují však řadu dal-
ších akcí včetně například výstavy ji-
řin v  tamním muzeu, prohlídkových 
okruhů v  zámku v  Ratibořicích či 
Jiřinkového plesu v  prostorách čes-
koskalické sokolovny. 

Jiřinkové slavnosti

 se lze vydat na  turistický pochod 
Teplicko – Adršpašská 33. Start je 19. 
září od  8.00 hodin v  Teplicích nad 
Metují.  Dodejme, že tradice tohoto 
pochodu započala již v roce 1977. Pro 
cyklisty jsou zde připraveny trasy 30 
a 50 km. A jak již bylo naznačeno v ti-
tulku, vítány jsou i maminky s dětmi, 
pro které je samozřejmě připravena 
adekvátní trasa. 

Pěšky na kole
i v kočárku

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přátelům a známým 

Ing. Vlastimila Hurdálka 
za projevenou soustrast.

Rodina Hurdálkova

PODĚKOVÁNÍ
 V  červenci jsme v  okolí přehrady Rozkoš ztratili 
přední poznávací značku z  našeho auta. Ztrátu 
jsme nahlásili na  příslušný dopravní odbor při 
Městském úřadu v  Novém Městě nad Metují. Při-
pravili jsme se na to, že bude nutno zažádat o no-
vou SPZ a zaplatit znovu příslušný poplatek. (Značka 
byla nová). Byli jsme však velmi mile překvapeni, když 
nám bylo sděleno, že se značka našla a že je na doprav-
ním odboru v Náchodě. Tam jsme si ji vyzvedli. 
 Chtěli bychom tímto poděkovat neznámé nálezky-
ni, která značku našla a předala ji na dopravní odbor v Náchodě. Údajně se 
jednalo o pracovnici sociálních služeb v Náchodě. Jméno bohužel neznáme. 
V dnešní době plné lhostejnosti, sobeckosti a nezájmu si takovýto přístup za-
slouží alespoň uznání a poděkování. Ještě jednou děkujeme! 
Jana a Petr Rudolfovi, Šonov u Nového Města nad Metují

 V Polici nad Metují začínají v polo-
vině září lekce cvičení TAI JI QUAN. 
Za tímto názvem se skrývá asijské bo-
jové umění, které má prokazatelně po-
zitivní zdravotní účinky. Výuku povede 
zkušený lektor Ivan Nývlt ze Stárkova.  

Bojovým
uměním ke zdraví

 Modelářské centrum za  podpo-
ry města Česká Skalice pořádá 8. 
ročník výstavy modelové železni-
ce, která se koná 18. - 20. září 2015 
v klubovně zahrádkářů.
 K  vidění budou například práce 
dětí z  modelářského kroužku, do-
mácí kolejiště, v sobotu a neděli pak 
zahradní železnice povozí děti i do-
spělé. Občerstvení zajištěno. 

Výstava modelové 
železnice

 Vršovka Fest. 5.9. od  14h. Zahrají 
kapely: Dr.Kary, Cocoman, Heebies 
Jeebies, Jo!SKA, Čí je to vina? � ree 
wild guns, Citizen37 a na závěr a� er-
party, hraje DJ Wilda Panda aka W23. 
Bohaté občerstvení zajištěno, v areálu 
můžete zdarma využít hřiště na beach 
volejbal, nohejbal, basketbal a  bude 
tu probíhat prezentace hry kubb pro 
každého zájemce. Je to poslední akce 
s živým hraním letos u nás.

Poslední letošní 
„živá“ akce



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

 Homeopatie je léčebná metoda, 
která pomáhá lidem po  celém svě-
tě už 220 let. Homeopatické léky 
nemají nežádoucí účinky, nevyvo-
lávají závislost. Součástí klinické 
homeopatie je přesná anamnéza, 
laboratorní vyšetření pacienta i jiné 
metody. Důležité je také, jaké che-
mické léky pacient užívá, což může 
ovlivnit jeho stav. Homeopatické 
léky může doporučovat pouze lékař, 
který absolvoval dodatečné studium 
homeopatie. 
 Už končí období letních dovo-
lených a  někteří lidé mají špatnou 
náladu, jsou podráždění. V  těchto 
případech lze doporučit následují-
cí  homeopatické léky: Nux vomica 
30 ch 5 granulí 1x nebo 2x denně. 
Pro uklidnění: Ignatia amara 15 ch 
2x denně 5 granulí. Ale při úzkosti, 
depresi je lepší se poradit s lékařem 
homeopatem, který vybere léky cí-

leně po komplexním vyšetření.
 Před nástupem podzimu a  po-
tom zimy je vhodné posílit imunitu. 
Homeopatika: Echinacea angustifo-
lia 5 ch 5 granulí 1x denně po delší 
dobu. Oscillococcinum 1 tubička 
1x týdně /preventivně/. Během 
chladného období vznikají akutní 
onemocnění, z  počátku většinou 
virového původu. Antibiotika na vi-
rová onemocněni nepůsobí, navíc 
jejich dlouhodobé užívání může 
narušit obranyschopnost člověka. 
Antibiotika jsou  řešením u zánětů 
bakteriálních, je možné je užívat 
také v kombinaci s homeopatickými 
léky. Na začátku onemocnění může 
být zvýšená teplota, rýma, bolest 
v  krku, kašel. Horečka nasvědčuje 
tomu, že tělo s infekci bojuje a spa-
luje při tom toxiny. 
 Homeopatické léky na  akutní 
stav: Oscillococcinum při zvýšené 

teplotě první den 1 dóza 3x denně 
po 6 hodinách, další 2 dny 1x den-
ně. Paragrippe tablety 2 tablety 6x 
denně, snižovat dávkováni po zlep-
šení stavu. Je možné užívat i  jiné 
léky, Oscillococcinum zůstává. Be-
lladonna 9 ch 5 granulí každé 2 ho-
diny první den, potom, po zlepšení 
stavu, snižovat dávkovaní na 3x, po-
tom na 2x denně a nakonec vysadit. 
Současně užívat lék Mercurius so-
lubilis 15 ch - stejné dávkování. Při 
vzniku oparu přidat lék Rhus toxi-
codendron 9 ch 4x až 2x denně 5 
granulí. 
 Řešení chronického zánětu patří 
do rukou lékaře homeopata. Při těž-
kém celkovém zánětu je to kombi-
nace homeopatik s  antibiotiky, což 
může urychlit uzdravení a  omezit 
nežádoucí účinky. 
 Přeji vám všem hodně zdraví !!!        
Mudr. L. Kulikova CSc.  (PI)

Něco pro zdraví.

Domov hledají

LUCINKA - Lucince zemřel páníček 
a  zbytek rodiny nemá možnost se o  ni 
starat, tak je Lucinka u  nás v  útulku 
a  hledáme jí nový domov. Lucinka je 
menšího vzrůstu, hodná, veselá, maz-
livá, přátelská. Je jí cca 5 let. Na  louce 
radostně běhá, společnost lidí má ráda. 
Snese se s  fenkami i  pejsky. Žila v  do-
mečku se zahrádkou. 

BOBI - asi dvouletý pejsek (ovčák 
na  krátkých nožičkách:-), který si 
prošel peklem - uvázán na  krátkém 
řetězu, kopání a mlácení - to byl jeho 
život. Teď už je v bezpečí útulku a hle-
dáme pro něho nový domov, kde ho 
budou mít rádi. Bobi je hodný a milý, 
miluje procházky. Je očkovaný a čipo-
vaný.

Městský útulek Broumov, jannaslovakova@seznam.cz, tel: 721 543 493

Hrátky na ledě
 Pro mateřské školy a základní ško-
ly I. stupně je určen projekt Hrátky 
na  ledě – absolventky FTVS Praha  
a  diplomované trenérky krasobrus-
lení Jany Paslerové.  Místem konání 
je Zimní stadion v Náchodě. Výuka 
je plně ve  stylu „škola hrou“, každý 
účastník obdrží na  závěr i  diplom. 
Hrátky na ledě se uskuteční v obdo-
bí říjen – březen, vyučovací hodina 
trvá 45 minut. Výuka se skládá z 5 – 
10 lekcí (po-pá, v časech od 8 do 13 
hodin). Kontakt na  trenérku Janu 
Paslerovou je: 606 61 68 64, e – mail: 
jana.paslerova@seznam.cz  

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
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 výuč-
ním listem podmínkou, práce vhodná 

pro muže.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen v obo-

ru a praxe min. 5 let podmínkou.

Elektrikáře 
do jednosměnného provozu,

řidičský průkaz podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

NÁBOR
Klub akrobatického rock and rollu 

SK Náchod  vyhlašuje
 NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK 

ve věku od 5 let.

Nábor proběhne dne 8. 9. 2015 
v 16.30 hodin v hale SK Náchod, 

v Pražské ulici 696 na Hamrech. V pří-
padě zájmu volejte  606 927 927 Jan 
Dostál , email: jan.dostal3@email.cz

Hotel Hron v Náchodě 
přijme SERVÍRKU 

se znalostí AJ nebo NJ. 
Praxe nebo vyučení 
v oboru podmínkou. 

Nástup možný ihned.
Info: 774 000 524

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci 
strážníka městské policie s místem výko-
nu práce v Náchodě

POŽADUJEME 
státní občanství ČR 
bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z.č. 
553/1991 Sb., v platném znění) 
věk minimálně 21 let 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 
zdravotní způsobilost (§ 4c z.č. 553/1991 
Sb., v platném znění)  
dobrou fyzickou a psychickou kondici 
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
znalost práce na PC 
komunikativnost, organizační schopnosti, 
vstřícný přístup k občanům

VÝHODOU
platné osvědčení o splnění stanovených od-
borných předpokladů dle z. č. 553/1991 Sb., 
v platném znění 
zbrojní průkaz skupiny D 
znalost Náchoda a okolí 
znalost cizích jazyků (např. angličtina, něm-
čina, polština) 
praxe u bezpečnostních složek

NABÍZÍME
předpokládaný nástup do  pracovního po-
měru od 1.11.2015
platové zařazení dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v  platném znění (5. platová 
třída), po  splnění stanovených odborných 
předpokladů 7. platová třída
pracovní poměr na dobu neurčitou 
plný pracovní úvazek

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT 
jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče 
místo trvalého pobytu uchazeče, případně 
doručovací adresa uchazeče (není-li shod-
ná s trvalým pobytem) 
telefonní kontakt, popř. e-mailový kontakt 
uchazeče 
číslo občanského průkazu uchazeče 
datum a podpis uchazeče 

K  PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT 
TYTO DOKLADY A PŘÍLOHY 
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 
měsíce 
čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4a 
odst. 1 písm. b) c) z.č. 553/1991 Sb., v plat-
ném znění
čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4b 
odst. 4 z.č. 553/1991 Sb., v platném znění
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání 
prohlášení o zdravotní způsobilosti dle pří-
lohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdra-
votní způsobilosti uchazeče o  zaměstnání 
strážníka, čekatele a  strážníka obecní po-
licie

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
přihlášku s uvedenými doklady a přílohami 
doručte nejpozději do 18.9.2015 na adresu: 
Město Náchod, Městská policie, k  rukám 
Miroslava Horáka, Masarykovo náměstí 
40, 547 01 Náchod, obálku označte: „VŘ – 
městská policie – neotvírat“
bližší informace podá p.  Miroslav Horák, 
strážník pověřený plněním některých úko-
lů při řízení Městské policie v Náchodě, tel. 
491 405 351
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vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci 
strážníka městské policie s místem výko-
nu práce v Náchodě

POŽADUJEME 
státní občanství ČR 
bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z.č. 
553/1991 Sb., v platném znění) 
věk minimálně 21 let 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 
zdravotní způsobilost (§ 4c z.č. 553/1991 
Sb., v platném znění)  
dobrou fyzickou a psychickou kondici 

datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče 
místo trvalého pobytu uchazeče, případně 
doručovací adresa uchazeče (není-li shod-
ná s trvalým pobytem) 
telefonní kontakt, popř. e-mailový kontakt 
uchazeče 
číslo občanského průkazu uchazeče 
datum a podpis uchazeče 

K  PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT 
TYTO DOKLADY A PŘÍLOHY 
strukturovaný životopis
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Město Náchod
Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 01
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Co spojuje Náchod a Hirošimu? 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

 V  srpnu navštívila Japonsko česká 
delegace vedená předsedou Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Janem Ha-
máčkem. Součástí o� ciálního programu 
bylo i uctění   památky obětí  výbuchu 
atomové bomby v Hirošimě, od kterého 
letos uplynulo 70 let. Delegace převzala 
jako dar i cenný artefakt, část tzv. Ato-
mového dómu. Právě v torzu Atomové-
ho dómu se symbolicky protíná  Hiro-
šima s Náchodem, protože architektem 

tohoto objektu byl náchodský rodák Jan 
Letzel.  Uctění památky obětí atomové-
ho bombardování v Hirošimě a Nagasa-
ki je výrazem současné globální odpo-
vědnosti za tento svět, ve kterém  se ale 
osudy, lidé i události vždy podivuhodně 
prolínali. Když byla v roce 1915 dokon-
čena stavba Hirošimského prefekturál-

ního paláce pro hospodářské výstavy, 
jeho architekt Jan Letzel nemohl tušit, 
že po  roce 1945 se tento objekt stane 
jako Atomový dóm (japonsky pojme-
novaný jako Genbaku dom) hlavní částí 
Hirošimského památníku míru. Osud 
i náhoda tak propojují Hirošimu a Ná-
chod. Jako poslanec i starosta Náchoda 
chci nadále pracovat na připomínce této 

spojující linie. Jsem velmi rád, že i před-
seda Poslanecké sněmovny Jan Hamá-
ček vyjádřil názor, že část Atomového 
dómu, který jak dar převzal od rektora 
hirošimské univerzity, by se měla urči-
tě objevit i v Náchodě, jenž je rodištěm 
architekta Jana Letzela. I samotné měs-
to Náchod připravuje projekty, které 
by měly tuto osobnost připomenout. 
Prostřednictvím osobnosti architekta 

Letzela totiž připomínáme i  Genbaku 
dom. Ten se nacházel 6. srpna 1945 pou-
hých 160 metrů od  epicentra výbuchu 
bomby, která navždy změnila svět a uči-
nila nás globálně odpovědnými za osud 
celé lidské civilizace.  Hirošimský pa-
mátník míru je mementem a  zároveň 
trvalou výzvou k usilování o to, aby dvě 
atomové bomby svržené na  Japonsko 

v  roce 1945, zůstaly navždy jedinými 
jadernými zbraněmi, jenž kdy byly 
ve  válečných kon� iktech použity.  
Atomový dóm je od  roku 1996 zapsa-
ný na  seznamu Světového dědictví 
UNESCO. Architektura Náchoďana 
Jana Leztela se stala celosvětově zná-
mým symbolem utrpení, které přináší 
válka a pro válečné účely využitý vědec-
ký a technický pokrok.  Jan Birke

JAN LETZEL – STAVITEL ATOMOVÉHO DÓMU

GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Stavba architekta Letzela byla objektem, který zůstal stát a byl zároveň nej-
blíže epicentru výbuchu. Je udržován ve stejném stavu, v jakém se nacházel 
po bombardování v roce 1945. (foto via � ickr)

„Atomový dóm v  Hirošimě je tr-
valou připomínkou ničivé síly ja-
derných zbraní“, říká Jan Birke. 

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

Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod, Myslbekova 273
hledá do svého týmu spolupracovníky na pozice:
ASISTENT VÝROBY
– vhodné pro čerstvé absolventy škol
– velmi dobrá znalost Excel, Word, všeobecně dobrá orientace v IT
– � exibilita, spolehlivost, ochota učit se novým věcem

SEŘIZOVAČ
– technická zdatnost, praxe v seřizování strojů
– znalost polygra� e výhodou

MECHANIK
– technická zdatnost
– praxe v oboru (údržba a servis strojů)
– znalosti v oblasti elektro výhodou

Nabízíme
– práci v moderní a stabilní � rmě v Náchodě
– práce na HPP
– dobré platové podmínky

www.integraf.cz, telefon: 491 422 415                        NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Nabídky zasílejte laskavě e-mailem na: prace@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Ostatní si dovolíme
zařadit do � remní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit výhradně pro potřeby IG
a budou pokládány za důvěrné.

Gramatické lekce a přípravy ke zkouškám z AJ  

Konverzační, obchodní a lékařská angličtina 

Překlady, interpretace a tlumočení 

Lekce anglického jazyka pro děti i dospělé 

 Individuální a skupinové lekce 

NABÍDKA SLUŽEB 

PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES PRO PODZIMNÍ A JEDNOLETÉ 
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA 

NABÍDKA POMATURITNÍHO STUDIA,  
INDIVIDUÁLNÍCH A SKUPINOVÝCH LEKCÍ ANGLICKÉHO 

JAZYKA ZA BEZKONKURENČNÍ CENY 
www.phoenix-language.com 

(+420) 734-793 000 Czech (+420) 739-072 376 English 
Email: phoenix.assistance@gmail.com 
Email:  contact@phoenix-language.com 

Hronov*Nové Město nad Metují*Náchod 

JAZYKOVÁ FIRMA 
S RODILÝMI MLUVČÍMI PŮSOBÍCÍ  
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 

ANGLIČTINA  

Jirka Havrda se blíží k magické hranici 400 kg
 Jak jsme čtenáře novin Echo in-
formovali, Jirka Havrda ve  svém 
sportovním úsilí směřoval na Po-
hárový závod v  benchpressu 
do Vrchlabí. Tam skutečně v sobo-
tu 29.8. stanul na startu ve váhové 
kategorii nad 100 kg. Po jeho zra-
nění z  jara byl tento závod první 
těžkou zkouškou. A  vedlo se mu 
opravdu dobře. Vylepšil si osobní 
rekord o  7,5 kilogramů. Skončil 
bezkonkurenčně na  1.místě, když 
v dresu vzepřel 360 kg. V druhém 
pokusu si nechal naložit 370 kg, 
ale tuto metu o  pár centimetrů 
nezdolal. Přesto může být Jiří se 
svým výkonem spokojený. Jedna-
lo se o  jednu z  nejlepších soutěží 
v  benchpressu s  účastí kvalitních 
závodníků.

 Za sebou nechal na druhém mís-
tě Davida Zdražila, který vzepřel 
280 kg, třetí se na  bednu  postavil 
s  240 vzepřenými kilogramy Petr 
Hron (viz.foto).
 Můžeme si být jisti, že o Jirkovi 
ještě letos uslyšíme.
Opět by rád připomněl ty, kteří 
mu zachovávají přízeň. Jsou to:
LITO - trans s.r.o.- T.Dušek Dob-
říchovice, MOŠNA a.s. Červený 
Kostelec, Cestovní kancelář NIKI 
Petr Pultar, Bar SKÁLA Trutnov - 
Náchod, Magic English, v.d. SNĚŽ-
KA Náchod, MS nářadí Náchod, 
PRIMÁTOR a.s. Náchod, Lion 
Nutrition - doplňky výživy nejen 
pro sportovce (www.lion-nutrition.
cz) a starostka Kramolny paní Jitka 
Kropáčková a samozřejmě sparing-

-partneři  - Michal Ungrád, Václav 
Balcar a Karel Mikeš. 
 Připravila Laďka Škodová, 
 foto archiv Jiřího Havrdy

Martínek nechyběl ani na stupních vítězů.....

Manželka Lenka a syn Martínek 
si ani tentokrát nenechali ujít 
Jirkův úspěch.

KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD
TEL.: 724 173 560

 Dìlník výroby   
 tøecích materiálù 
• nástup ihned
•   dlouhodobá práce na HPP
•   zajímavé finanční 
     ohodnocení
•   příplatky dle ZP
•   práce v Kostelci nad Orlicí

www.manpower.cz

Náplò práce:
l  výroba brzd, brzdového obložení a další jiné 
       související práce

Požadavky:
l  SOU/SŠ vzdělání (technický směr výhodou)
•     manuální zručnost
•     dobrý zdravotní stav
•     ochota pracovat na směny
•     práce je vhodná i pro ženy

KONTAKT
Manpower Hradec Králové
Střelecká 574
T: +420 495 513 091
M: +420 734 793 492
E: klara.brizova@manpower.cz
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Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
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

Roco

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Roco IV

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Rico II

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Vegas

záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Značková okna z německých 
profi lů za super cenu

- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná  německá bílá
- okna bez kompromisu

- nejprodávanější okna na trhu
- profi l třídy A
- okna bez kompromisu

Zaměření u zákazníka zdarma. 
Volejte, pište: tel.: 774 733 040 

  nachod@dajkon.cz,  www.dajkon.cz

JAZYKOVÉ KURZY
od  1.9. – 20.9.2015

ZDARMA
ceny  od 3500,- za rok

max. 5 studentů ve skupině

www.linknachod.cz

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Všechny děti předškolního i školního věku jsou srdečně zváni na školičku bruslení pod vedením zkušených 
profesionálních trenérů společně HC a TJ kraso Náchod.

Tréninky budou probíhat na zimním 
stadionu Náchod každé úterý odpoledne a sobotu dopoledne.

Výuka je pořádaná za účelem hledání
talentu hokej krasobruslení rychlobruslení. 

Školička je vedena profesionálními trenéry všech bruslařských sportů.

        
     šk

olné 

ZDARMA

Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00

Kontakty: 
Hokej: info@hcnachod.cz 602 300 457 

Krasobruslení: klarapavlovicova@seznam.cz 739 419 789

HC Náchod a TJ Kraso Náchod
pořádají školičku bruslení 

 

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

2. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD 
o putovní pohár města Náchoda

Přijď si vybrat, který sport je pro Tebe ten pravý!

v rámci programu proběhne

sobota 12. září 2015
od 13.00 hodin

Stadion Hamra v Náchodě
doprovodný program:

Hitrádio Magic – malování na obličej, soutěže pro děti, 
dětské zábavné atrakce

Prezentující:
FK Náchod, Florbal Náchod, HC Náchod, Horolezecký oddíl Náchod, MONA Náchod, Pionýrská 
skupina Náchod, SDH Běloves, Skaut Náchod, SK Plhov Náchod, SKP Judo Náchod, SPORT klub 
Náchod, SVČ Déčko Náchod, Škola Bruslení, Tělocvičná jednota Sokol Náchod, TJ Kraso Náchod, 

TJ Náchod – oddíl házené, TJ START Náchod, TK Náchod

vstupné zdarma | občerstvení zajištěno |  změna programu vyhrazena

www.mestonachod.cz

Město Náchod
a Sportovní zařízení města Náchoda

vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou vás zvou 

ZA SPORTEM NA HAMRAZA SPORTEM NA HAMRAZA SPORTEM NA HAMRAZA SPORTEM NA HAMRAZA SPORTEM NA HAMRAZA SPORTEM NA HAMRA
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Soukromý ZEDNÍK
nabízí:
* opravy bytů a interiérů
* štuky, dlažby, obklady, 

zdiva a jiné práce
TEL.: 702 611 187

Zajistíme distribuci 
Vašich letáků 

v Polsku. 
TEL.: 602 103 775
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* Hledám hodnou, slušnou, sympatickou 
ženu - dívku mezi 25-35 lety na vážný vztah. Já 
svobodný (34), sport. postavy 176/85. Náchod 
a blízké okolí. Tel. 725 769 792
* Muž 64 let hledá přítelkyni přiměřeného 
věku z okolí Náchoda. Jsem vdovec, záliby les, 
příroda. TEL.:732 213 102

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

* Hledám kamaráda /kamarádku v  NMnM 
a okolí na občasné trávení volného času, ces-
tování. Je mi 20let. Záliby sport a  příroda atd. 
email: sport.eva@seznam.cz
* 45 letý obyčejný kluk hledá partnerku po-
dobného věku z Náchodska pro trávení volné-
ho času, časem i více. TEL.: 776 808 802

* Hledám pronájem bytu či domu o  velikost 
4+1 v Náchodě a okolí. Tel. 720 600 852
* Pronajmu byt 3+1 130 m2 v  Novém Městě 
nad Metuji, Husova ulice, v  RD, první patro. 
Tel: 602 181 086

* Pronajmu byt 3+1 v  RD v  Polici nad 
Metují 88 m2, kuchyňská linka vč. sporá-
ku, myčka, obývací stěna, po rekonstrukci 
vč. koupelny, internet, byt ihned volný, tel: 
777 932 590

* Pronájem bytu 2+kk ul. Plhovská v Náchodě 
tel. 602 351 637
* Prodám družstevní byt 1+1, 40m2, ul. Pio-
nýrská, v Broumově. Dispozice: vstupní chod-
ba, komora, koupelna s WC, kuchyň a obývací 
pokoj. Dům je po  kompletní rekonstrukci, 
plastová okna. K bytu náleží balkón v mezipatře 
a sklep. Veškerá občanská vybavenost v dosahu. 
Cena: 400.000,-Kč, Kontakt: 776 647 675
* Pronajmu zděný byt 1+1 v  Náchodě 
na  Kamenici, kuchyň s  jídelnou, koupel-
na s  vanou, celková výměra bytu 48 m2. 
Podmínkou pronájmu je složení kauce. Tel. 
774  311  404, RK nevolat. Cena: 4  000,- Kč/
měs. + služby
* Prodám zděný byt 2+kk v  osobním vlast-
nictví se zahradou a garáží v Hronově. K bytu 
náleží velká rohová terasa. Tel. 774 311 404, RK 
nevolat. Cena: 990 000,- Kč
* Prodáme v Náchodě pěkný byt 3 +1. Byt se 
nachází v  5. poschodí v  zatepleném panelo-
vém domě nedaleko centra. Byt má lodžii, jsou 
vyměněna okna za  plastové, v  domě je nový 
výtah. K bytu náleží sklepní kóje. Pěkný výhled 
na zámek. Tel.: 608 245 634
* Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 
v  Polici nad Metují, 2+KK, 55 m2 - novo-
stavba - po  prvním nájemníkovi. Výbor-
ný stav. Blízko centra. Levný provoz. Cena 
4000Kč/měsíc + energie. Tel 774  267  627, 
email filespb@seznam.cz.
* 1+KK,32m2, prodám byt v  centru Nového 
Města nad Metují, ul. Komenského, 2.patro, 
osobní vlastnictví. Po kompletní rekonstrukci, 
vše nové, JZ orientace. Cena 684  000Kč. Tel. 
730 596 417, v.shanel@email.cz.

* Nabízím pronájem nového bytu 2+kk 
v  centru Náchoda. Nájem 4.970Kč (41,2 
m2) plus služby a energie. Byt nově vybaven 
- podlahovou krytinou, dveřmi, osvětlením, 
zařízeným WC a  koupelnou, vnitřními ža-
luziemi, novou kuchyňskou linkou, elektric-
kým sporákem a  šatní předsíňovou skříní 
na požádání. K bytu také náleží sklepní kóje. 
Dále soukromé parkoviště před domem pou-
ze 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

* PRONAJMU NOVÝ MEZONETOVÝ BYT 
VČERVENÉM KOSTELCI NA  VĚTRNÍKU. 
Dům i  byt je po  celkové rekonstrukci částeč-
ně zařízen, parkováni u  domu. Cena 5.800,-+ 
2100,-(inkaso). Kauce nutná. Tel.602 133  173, 
email. renestarkov@seznam.cz
* Pron. zrek. nadst. byt 2+kk v  1.NP 37m2 
v  Náchodě, Šafránice. Náj. 3.770,-+2.530 zál. 
voda, topení a  el. +kauce., volný od  1.11.2015 
Tel. 608 903 050
* Pron. zrek. nadst. mezonet. byt 4+1 ve  3.a 
4.NP 103m2 +balkon +sklep v Náchodě, Šafrá-
nice. Náj. 7.000,-+2500 zál.voda a topení + el+-
kauce. tel. 608 903 050
* Slušná rodina shání dlouhodobý pronájem 
bytu 3+1, 3+kk nebo 2+1 v  panelovém domě 
v Náchodě. Tel. 722 624 325
* Pronajmu garzonku 28 m2 v  Náchodě Bíl-
kova ulice. Po  celkové rkonstrukci koupelny 
a kuchyně, plastová okna, přípojka na internet. 
TV přes satelit (vlastní). Ihned k  nastěhování. 
Nájemné + inkaso celkem 6.200 Kč. Vratná kau-
ce 6.200 Kč. Tel. 606 63 88 92
* Dlouhodobě pronajmu garzonku v  Ná-
chodě, bez kauce, pouze slušným lidem. Tel. 
604 699 888

* Pronajmu nebytové prostory v  budově 
bývalého PVT (Palachova ul.). v  Náchodě. 
Možno kanceláře, provozovny, ordinace.Tel. 
777 130 410
* Pronajmu velmi pěkné obchodní prostory 
na  Běloveské ulici v  Náchodě, 42m2. Vhodné 
jako obchod nebo služby (kadeřnictví apod.) 
Tel. 725 557 030
* 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
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. jakékoliv 
využití navr.cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚS-
TÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS, ATELIÉR, KANCELÁŘE ATD. 
INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
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 Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo po-
hybových aktivit jako cvičení, � tcentrum 
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 téměř nepoužívanou dřevěnou dět-
skou postýlku s kolečky a matrací za 500,- Kč 
(původní cena 1250,- Kč). Rozměry postýlky 
jsou 124 x 64 cm. TEL.: 737 007 956
* Prodám kvalitní mrazák šuplíkový GOREN-
JE 185L.2x šuplík, 4x police. Zmrazovací výkon 
19kg/24h.Cena 2700Kč. Tel.: 737 443 513
* Prodám šicí stroj skříňový VERITAS, velmi 
spolehlivý. Cena 900Kč Tel.: 737 443 513
* Prodám pšenici a ječmen - 400Kč/q. Doprava 
možná po dohodě. Tel. 734787924. Česká Skalice
* Prodám mrazák 90 l. Zachovalý. Cena 
1.800 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 
732 889 575
* PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ - topol. Do-
prava možná v  okolí Nového Města n.M.. 
TEL.:776 327 208
* Prodám lištovou sekačku VARI málo použí-
vaná, dobrý stav. TEL.: 736 265 754
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. Tel. 
777 690 390
* Prodám uzamykatelné bedny z pozink. ple-
chu. Vhodné pro řemeslníky na nářadí. Rozmě-
ry cca dl. 90 š.55 a v. 40 cm. Cena 250 Kč/kus. 
Osobní odběr Náchod. Tel. 603 70 778 50
* Prodám 2 dětské postýlky (1 starší s kolečky 
+ molitan - 500,-Kč, druhá po 1 dítěti s koko-
sovou matrací - 1200,-Kč.) + chrániče matrace. 
Vše zachovalé. TEL.:605 584 237
* Prodám „SKŘÍŇ“ PV3S. Vhodná jako za-
hradní chatka. Pěkná. Cena 10.000 Kč. Tel. 
607 554 771
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* Prodám kvalitní, katrovanou zeminu. 
Dopravu k Vám zajistím. Na zeminu se lze 
podívat v areálu deklarantu CDS v Náchodě 
na Babí. V případě zájmu nebo dotazu, vo-
lejte 736 768 620.

* Prodám jehňata Texel, stáří 4měs., váha 
30-35kg, cena 1400,-Kč/ks. Tel.: 602  428  288 
Hronov
* Prodám levně pianino, event. odvezu, nala-
dím. Tel. 775 328 366

* Koupím garáž v Náchodě na Plhově u Kou-
paliště. TEL.: 604 437 128
* Koupím byt 2+1 v OV s balkonem v Nácho-
dě, nejraději lokalita Plhov, Běloveská ul. Plat-
ba hotově, rychlé jednání. TEL.: 604 437 128

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, truhly 
atd... půdní veteš, hračky, obrazy, porce-
lán, vše staré. V  případě zájmu vyklidím 
Vaši nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 
777 200 126

* Koupím staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a chromo-
vaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, 
porcelán, automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

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

* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1, 50m2 
ve  zděném revitalizovaném BD v  centru 
Náchoda, nezařízený, pouze kuch. linka, 
sporák, vest. skř., vytápění + TUV dálko-
vě, výhledy: řeka, zámek. Nájem 4.500 Kč + 
energie (cca 2.900,-) + kauce, k nastěhování 
od11/2015. Tel: 602 150 836

* P R O N A J M U 1+kk cca 30m2 v Nácho-
dě na Běloveské ul., komplet po modernizaci, 
pěkné, velká lodžie, vhodné pro 1 - 2 osoby, ná-
jem +služby +energie (bez el.) 6.000 Kč, kauce 
7.000 Kč. Tel. 773 974 100
* Pronajmu udržovanou garsoniéru 30m2 
ve  4.patře panelového domu v  Novém Městě 
nad Metují. Dům nově zateplen, výtah, balkon 
na JZ, kuchyňská linka, sklep, částečně zařízená. 
Atraktivní lokalita - v blízkosti obchody, restau-
race, BUS, sport, příroda. Nájem 3300,- + služ-
by. TEL.: 776 802 256

* Prodám zachovalý zděný byt 2+1, 70 
m2, v nejžádanější lokalitě v Novém Měs-
tě nad Metují, po  částečné rekonstruk-
ci - nová okna, izolace a  stoupačky. Cena 
1.390.000 Kč. Tel. 602 462 397

* Hledám pronájem menšího bytu 1+kk nebo 
2+kk v Č. Kostelci - blízko centra. Dohoda jis-
tá. Tel. 776 64 00 99
* Prodám byt 1+kk v  Hronově ve  zděném 
domě ve 2. patře, blízko centra. Výhodná cena 
490.000 Kč. Tel. 777 595 888
* Pronajmu od  září garsonku v  centru Ná-
choda, klidné prostředí. Bližší info na  tel. 
724 261 369 večer
* Pronajmu garsonku na adrese Anglická 380 
Náchod. Nájem 3.300 + energie. Kauce 6.000,-. 
Více informací na tel. 777 810 626
* Pronajmu byt 3+1v Polici nad Metují, plyno-
vé topení, nová plastová okna, internet,kauce. 
Tel.737 176 503

* PRONAJMU BYT 2+kk 42m2 VE  STÁR-
KOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. Nájem 3.600 + inkaso 
(1.900,-), vše je po  rekonstrukci, kauce nutná. 
Email. renestarkov@seznam.cz tel.602 133 173
* Prodám DB 1+kk v  Náchodě. RK nevolat. 
Tel. 605 180 862
* 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.
* 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.
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 na Pl-
hově v  Náchodě. Nižší nájem. Kauce. Tel. 
731 033 040 po 18. hod.

* Koupím rodinný dům nebo chalupu 
k  trvalému bydlení na  Náchodsku. Tel. 
739 486 403
* HLEDÁM ZAHRADU K DLOUHODOBÉ-
MU PRONÁJMU-POPŘÍPADĚ ODKOUPÍM. 
LIPÍ A BLÍZKÉ OKOLÍ. TEL.: 734 480 885
* Prodám chalupu vhodnou popřipadě i k tr-
valému bydleni v Orlických horách. Cena do-
hodou.info. 602 436 986
* Prodám stavební pozemek o rozloze 644m2 
v centru obce Velká Jesenice. Na pozemku se 
nachází nová přípojka elektřiny, vody a kanali-
zace. K  pozemku je vydáno stavební povolení 
na  stavbu rodinného domu. V  případě zájmu 
volejte 737 935 230, RK nevolat.
* Pronajmu velkou garáž pro tři auta (60 m2) 
v centru N.M.n/Met., možné i pro skladování, 
popř. k drobnému podnikání. Cena 3.000,- Kč/
měs. Tel: 602 204 002
* Pronajmu zděnou garáž 34 m2 na  Lipí 
u  Náchoda. Náj. 1000,- Kč + kauce. Volné 
od 1.11.2015. Tel.: 608 903 050
* Prodám RD se stodolou v  České Čermné, 
pozemek cca 10 arů, cena 550 000,-Kč. RK ne-
volat! Tel.777 130 410
* Prodám dvougenerační rodinný dům v cent-
ru Náchoda, na Vinohradech, s garáží u domu, 
vhodné ihned k nastěhování. Příjemná lokalita, 
krásné výhledy na náchodský zámek a směrem 
Na  Vyhlídku. RK nevolat. Domluva možná 
na telefonu 603 586 406.
* Prodám stavební pozemek v Dolní Radecho-
vé 2500 m2 za 1 mil.Kč. TEL.: 608 667 730
* Prodám pozemek na k.ú. Provodov cca 7500 
m2 za 3.mil. Kč. TEL.: 606 951 546

* Pronajmeme dvoje oddělené komerční 
prostory (až 219 m2) ve Spech u N.M.n/Met., 
od 3.000,-Kč/měs. Tel:602 204 002

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

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

* Mladá začínající kapela „Warování“ hledá 
baskytaristu ve věku 15 - 20 let. S vlastním vyba-
vením. Tel. 704 796 454
* Hledám zkušenou paní na upletení dámského 
svetru z angorské vlny. TEL.:605 584 237
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstruk-
ci, žehlení prádla, praní koberců a čištění sedacích 
souprav, čištění interiérů aut. TEL.:737 564 496

* Prodám ŠKODA GARDE, garážovaná, naj. 
85 tis.km, cena dohodou. TEL.:723 134 553

* PRODÁM krásná štěňátka malého bílého 
knírače s PP (1 fenka, 3 pejsci) po výborných 
rodičích, matka - výborná, otec - český junior 
šampion a  český klubový šampion. Šťěňátka 
jsou s  europasem, mikročipem, očkovaná, od-
červená, oční testy obou rodičů negativní. K od-
běru ihned. Tel.775 637 192 

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

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

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

Tel. 723 492 445

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

VÝUKA POLŠTINY 
S RODILÝM MLUVČÍM 
V NÁCHODĚ A OKOLÍ.

Tel.: 604 28 18 12
www.vyuka-polstiny.cz

MGR. DOROTA BUDAŘOVÁ

NÁCHODSKO
776 353 038

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 10. 9. 2015

mob. 736 763 929

nutno

objednat

KADEŘNICTVÍ
  NATÁČKA

přijme KADEŘNICI s praxí
Karlovo náměstí 88, Náchod

Tel. 776 001 323 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

NABÍZÍM 
TERÉNNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVU

vozem IFA L60 s HR 3001
 a vidlemi na palety.

Náchodsko, Trutnovsko a okolí
Tel. 776 121 225

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.

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

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

Hledám účetní
 do dopravní � rmy. 

Praxe nutná! Plat  dohodou. 
Tel: 602 158 418

Náplň práce: stříhání látek, balení ob-
jednávek, pomocné a  částečně admini-
strativní práce, péče o zákazníky.

Požadavky: znalost práce s  PC, znalost 
textilu a  textilní vzdělání výhodou, ko-
munikativnost a  fyzická zdatnost výho-
dou.

Přijmeme paní pro práci 
v centrálním skladu e-shopu 

v Červeném Kostelci.

Info na tel.: 603 832 550 p. Neumannová

Tel.: 608 143 570

PŘIJMU
 PRODAVAČKU FLORISTKU 
na plný pracovní úvazek i brigádně.

Info na tel. 603 832 550 
p. Neumannová

Přijmeme muže na práci ve skladu.
Pracoviště v Červeném Kostelci.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
FAST STŘECHY S.R.O. PŘIJME NA HPP I VPP

informace na tel. 737 631 011, 
734 400 030  fast@fast-strechy.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY

• POKRÝVAČE 
• KLEMPÍŘE 
• TESAŘE 

• IZOLATÉRY 
• A PŘÍBUZNÁ 
   ŘEMESLA



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

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2015/2016 zahajujeme 
již pošestadvacáté

KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník) 
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurz 

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky:
Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                     N - 603 440 969
E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                     N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

Škola bruslení je opět tady!!!
startujeme v neděli 6. 9. 2015 
na Zimním stadionu 
v Náchodě v 9:45 na ledě. 
Bruslíme pro radost, ale hodně se toho 
při tom naučíme. Více o nás se dozvíte 
na stránkách www.brusleniskola.cz, kde 
se můžete také do školy přihlásit nebo na 
mobilním telefonu 733 508 392
Těší se na vás celý trenérský tým

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

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68

552 03 Česká Skalice

Charakteristika činnosti:
- Montážní práce na rekonstrukcích a výstavbě sítí NN a VN

Požadavky:
- Výuční list v technickém oboru (elektro, zámečník apod.)
- Upřednostňujeme výuční list v oboru elektro a vyhlášku 50
- Praxe a řidičské oprávnění B a C výhodou

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICI:

ELEKTROMONTÉR / MONTÉR
Charakteristika činnosti:
- Montážní práce na rekonstrukcích a výstavbě sítí NN a VN

Požadavky:
- Výuční list v technickém oboru (elektro, zámečník apod.)
- Upřednostňujeme výuční list v oboru elektro a vyhlášku 50
- Praxe a řidičské oprávnění B a C výhodou

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICI:

ELEKTROMONTÉR / MONTÉR

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu společnosti, 
nebo na e-mail: buna@elektrocomp.cz Tel: 491 401 661

Přijmeme
administrativně

 - technickou pracovnici
Textilní výroba. 

Tel. 777 737 122

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 9. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

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

Borsovo 
energetické
okénko 100.

Vážení a milí čtenáři mého okénka,
přestože se mírně změnil název 
okénka článku č.100 nemění a  ani 
nebudou se dále měnit jeho obsahy.
Pokračuji dál v  dlouholeté práci 
a  nadále budu dodržovat zásady 
v energetickém byznyse, které pro-
paguji na stránkách Echo již třetím 
rokem:
- Každoroční individuální výborné 

ceny plynu i elektřiny na základě 
hromadné poptávky

- Žádný podomní prodej
- Žádné smlouvy ani dodatky 

ke smlouvám po telefonu
- Smlouvy pouze na dobu neurči-

tou nebo cenové dodatky ne delší 
než 12 měsíců

- Servis našich zákazníků v mé 
kanceláři nebo v „kamenných“ 
pobočkách

- Žádné skryté poplatky
- Žádné komplikované smluvní 

vztahy, které ze zákazníků dělají 
vazaly

Dnes se zmíním o  dvou nových 
nešvarech, které se začínají na trhu 
s plynem a elektřinou používat:
1. Plné moci pro energetické pora-
denské � rmy, které umožňují Vás 
zastupovat a  to automaticky každý 
rok ve věcech jakýchkoliv převodů 
k  jakémukoliv dodavateli. Zjedno-
dušeně: podepíšete takovouto pl-
nou moc a  tím dáváte bianko šek 
pro poradce, který Vás bez Vašeho 
vědomí bude každý rok / aniž by 
jste to tušili / převádět z dodavatele 
na dodavatele, hlavně aby dostal tu 
nejlepší provizi bez ohledu na Vaše 
potřeby…
2. Podmiňování a  komplikování 
ukončování jakéhokoliv smluvní-

ho vztahu dalším smluvním vzta-
hem např. tzv. výhodnou koupí LED 
žárovek za  symbolické ceny. Vždy 
když se něco prodává tzv. za symbo-
lickou cenu, tak to si pište, že to není 
zadarmo a  vždy to smrdí dalšími 
komplikacemi. OPATRNĚ!!!

Jinak jako již pravidelně v  této 
roční době otvíráme pro další 
zájemce z  řad potenciálních na-
šich dlouhodobých zákazníků  II. 
KOLO HROMADNÉ POPTÁVKY 
NA  CENY PLYNU A  ELEKTŘI-
NY NA  ROK 2016. Připojte se 
i VY k našim již více jak 3 500 zá-
kazníků z Náchodska, Trutnovska 
a Rychnovska. Uzávěrka této akce 
je do 30. 9. 2015.

NAVŠTIVTE NAŠE POBOČKY, 
možná se budete divit kolik svých 
peněz šetří každoročně naši zákaz-
níci a to s celoročním servisem. 
S ÚCTOU VÁŠ
 
Mgr. BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. 
ing. Jana Nesměráka, kancelář 
Husovo náměstí 22, Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Tel: 702 173 037, 601 354 385, 
607 783 119, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov
Tel: 727 805 792,603 487 771, 
730 897 101 e-mail: kuba.sipku@
armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Rychnov nad Kněžnou, 
Tel: 601 342 066, 
e-mail: ivana.jirotkova@armexenergy.cz 
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

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

Tel: 776 227 724, 7 let zkušeností! 
Zainvestujte

 a prodlužte svému vozu životnost...

Provádíme ochranné nástřiky 
podvozků a dutin vozidel

 antikorozními vosky, nebo i jinými 
materiály dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222

firemní /  individuální / skupinová 

výuka angličtiny
překlad

učebna v centru Náchoda

Mgr. Štěpán Nosek
604 538 807

nosek.s@seznam.cz
www.sweb.cz/nosek.s

inzerat_stepan  25.2.10  16:56  Stránka 1

Teplická vařečka
aneb

 Dnes si s  námi můžete vyzkoušet sladký dezert. Příprava je jednoduchá 
a hlavně rychlá. A to znamená, že moderní hospodyňce zbyde čas i na zábavu. 
Tak pojďme na to.  
 Budeme potřebovat 2x malý bílý jogurt, ½ kelímku cukru, ¾ kelímku oleje, 
2 vejce, 2 a ½ kelímku polohrubé mouky a 1 prášek do pečiva. Na drobenku si 
připravíme 60g hrubé mouky, 50g másla, 50g moučkového cukru, 1 vanilkový 
cukr, trošku rumu. Ale klidně můžeme přidat i kokos, mandlové lupínky nebo 
třeba mleté oříšky.
 Jogurt dáme do misky a kelímek použijeme na odměření dalších surovin. 
Přidáme k němu cukr, olej, vejce, polohrubou mouku a prášek do pečiva. Vše 
důkladně promícháme, až vznikne hladké těsto. Připravíme si formičky na bá-
bovičky - silikonové nebo papírové formičky na  mu�  ny. Ty vymažeme tukem 
a těsto do nich nalijeme asi jen do poloviny. Přidáme ovoce - jakékoliv, ale 
nejlepší jsou maliny, borůvky, třešně nebo meruňky. To už necháme na vaší 
chuti. Navrch pak přidáme trošku drobenky, do které můžeme přidat man-
dlové lupínky, kokos a mleté oříšky. Dáme péct na 160-170 °C cca 30 minut. 
Pokud se vám ale dortíčky dělat nechtějí, tak těsto prostě a jednoduše vylijte 
na vymazaný a vysypaný plech, dejte ovoce, drobenku a upečte jako běžný 
koláč. Rodina i návštěva budou rozhodně nadšené 

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

Jogurtové dortíčky s ovocem

- Nabízíme k prodeji pěknou vytříděnou zeminu vhodnou 
pro � nální úpravy zahrad.

- Dále nabízíme k odběru větší množství palivového 
dřeva z demolic pouze za odvoz.

Pro bližší informace volejte 724 134 431.
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ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

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

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
FIREMNÍ AKCE, ŠKOLNÍ SRAZY

VÁNOČNÍ VEČÍRKY
TERMÍNY SE JIŽ PLNÍ !!!
NEVÁHEJTE S REZERVACÍ!

www.elkohotel.cz

 Město Hronov a  polská Gmina 
Nowa Ruda (tato gmina zahrnu-
je celkem 16 malých obcí v  oko-
lí Nowe Rudy) uzavřely dohodu 
o partnerství a vzájemné spoluprá-
ci. Dojde tím i k rozšíření možností 
pro čerpání � nancí z  evropských 
zdrojů na  společné česko-polské 
regionální projekty. 

Opožděný start 
náchodského 
bazénu

 Se zajímavou výzvou přišla školní 
družina při ŽŠ Babí v Náchodě. Je-
likož mají v družině jen dvě takový 
„mrzký a bez vlasů“, prosí všechny 
známé, zda náhodou někdo z nich 
nebo jejich známých nevyhazuje  
po  svých odrostlých dcerách bár-
biny a  příslušenství k  nim. Pokud 
by se tedy někdo chtěl zachovalé 
bárbíny elegantně zbavit, vzpo-
meňte na družinu MŠ Babí. E-mail: 
polakova.marketa@gmail.com (kp)

Hledá
se bárbína

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Hola, hola, 
squash nás 

volá

   U příležitosti 20. dílu knižního 
vydání  cyklu  veřejnoprávní tele-
vize Toulavá kamera byl připra-
ven projekt Toulavý deník, který 
připomene zajímavé tipy na  ces-
tování. Do  Toulavého deníku si 
pak mohou turisté vlepit  i origi-
nální samolepky z míst, o kterých 
Toulavá kamera informovala. Dvě 
z  nich se nacházejí  i  ve  Rtyni 
v Podkrkonoší a okolí. Samolepky 
vztažené ke  Rtyni  si pak mohou 
zájemci zakoupit v tamním muzeu 
Na Rychtě. 

Toulavá kamera

   

* 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

Energetické novostavby RD, Lipí u Náchoda
Nízkopodlažní domy 
na slunném místě, 
užitná plocha 106 m2 
a 123 m2, disp. 4+kk 
a 5+kk, pozemky až 
1.000 m2, cena dle po-
žadvků na dokončení.
180416 cena: 1.290.000,-Kč

RD, Stojice u Heřm. Městce, okr. CHR
Dům (chalupa) 
po část. rekonstr. se 
zahradou, cena včet-
ně vybavení, půda 
k vestavbě, nedaleko 
přehrada Seč, Svo-
jšice..
180582 cena: 690.000,- Kč

Rekreační chata s pozemkem v Hronově
Kompletně vybavená 
chata po částečné 
rekonstr. v zahrad. 
kolonii Port Artur, 
s pozemkem 546 m2,
bazén a zahradní 
domek.   
180616 cena: 359.000,- Kč

Novější RD ve Starostíně u Meziměstí
V 1 NP dříve pro-
dejna, nyní možnost 
bytu 1+1 s WC, 2 NP 
byt 2+1 s koupelnou 
a WC, velký sklad 
(garáž)

180610 cena: 890.000,- Kč

Pěkný zděný byt 3+kk OV, Náchod
Slunný, udržovaný byt 
z r. 1999 (66 m2), v za-
tepl. domě, po část. 
rekonstr., nové WC, 
dveře, žaluzie.., pro 
4 byty uzamykatelná 
chodba. 
180619 cena: 1.290.000,- Kč

Byt 2+1 OV s balkonem, Trutnov
Udržovaný byt (62 
m2) v centru města 
(ul. Žižkova),  po část. 
rekonstrukci, plast. 
okna, prostorná 
kuchyň,  zděný sklep, 
ihned volný.
180618 cena: 950.000,- Kč

>

 V termínu 15. – 22. 8. 2015 uspo-
řádal Stepík Nové Město nad Metu-
jí tradiční letní tábor a  soustředě-
ní soutěžních týmů v  areálu Astra 
Dlouhé - Rzy v  Orlických horách. 
Tábora se zúčastnilo 60 dětí z  No-
vého Města nad Metují, České Ska-
lice a  okolí. Děti si zahrály celotá-
borovou hru Tajuplný ostrov a  pět 
závodních týmů začalo pracovat 
na nových choreografiích pro začí-
nající sezónu. Pokud jsou vaše děti 
šikovné na pohyb a tanec, přihlaste 
je k nám. Pro nové zájemce o aero-

bik, zumbu, standardní a  latinsko-
americké tance Stepík pořádá v  tě-
locvičně v Novém Městě nad Metují 
nábor ve dnech 1. – 4. 9. 2015, vždy 
od  17 – 18 hodin. Všechny děti – 
trosečníky se podařilo z tajuplného 
ostrova zachránit, při plnění růz-
ných úkolů a  absolvování nočních 
her získaly potřebné části lodi, kte-
rá je na konci tábora odvezla domů. 
Tábor se obešel bez zranění a  ne-
mocí, jediným skutečným nepříte-
lem trosečníků tak v letošním roce 
byly vosy.  (JM)

Tajuplný ostrov

V srpnu  proběhl již 61. ročník Mezinárodního foklorního festivalu Červe-
ný Kostelec. Je tedy správný čas bilancovat tento významný svátek folkloru 
a lidových tradic. V letošním roce navštívilo festival 21 souborů ze 16 zemí 
3 kontinentů. Celkem se jednalo 600 tanečnic a tanečníků, o které se staralo 
70 organizátorů – dobrovolníků. Za 5 festivalových dní se  do přírodního 
areálu u divadla J.K.Tyla  vypravilo 6500 platících diváků. Foto Tomáš Kábrt

 Předposlední závod v rámci se-
riálu Mistrovství Evropy závodů 
automobilů do vrchu se jel ve Slo-
vinsku.
 Miloš Beneš /GMS Racing 
team/ potřeboval zajet alespoň 
2. místo ve  skupině E2-SS, aby si 
zachoval možnost v posledním zá-
vodě v Chorvatsku bojovat o  titul 
Vicemistra Evropy v absolutní kla-
sifikaci kategorie 2 a vítěze skupi-
ny E2-SS.
 Tréninkové jízdy proběhly dob-
ře a Miloš Beneš ve všech 3 jízdách 
ve své skupině zvítězil.
Ale trénink je trénink a  závod je 
závod a  papírové propočty před 
závodem jsou pouze předpoklad.
 Závod ale probíhal úplně jinak. 
V  první závodní jízdě byl rozdíl 
časů mezi Benešem (02:05.91) 
a  v  tu chvíli největším rivalem 
Hauserem (02:05.92) o  zisk titulu 
Vicemistra Evropy pouhou 0,01 
vteřiny. 
 Ve  druhé závodní jízdě ale Da-

vid Hauser nezvládl průjezd jedné 
ze tří šikan a závod pro něho skon-
čil se ziskem 0 bodů.
 Podobný průběh závodů probí-
hal i  ve  skupině E2-SH, ve  které 
nakonec zvítězil Dan Michl a  stal 
se tak zcela neočekávaně možným 
konkurentem Miloše Beneše v po-
sledním závodě v Chorvatsku.

Výsledky-absolutní pořadí:
1. FAGGIOLI Simone 
CN/E2-SC -3000 04:05.21
2. BENEŠ Miloš D/E2-SS -3000 
04:14.19
3. BORMOLINI Fausto D/E2-SS -3000 
04:15.15

Výsledky-skupina E2-SS:
1. BENEŠ Miloš D/E2-SS -3000 
04:14.19
2. BORMOLINI Fausto D/E2-SS -3000 
04:15.15
3. TOSINI Luca D/E2-SS -3000 
04:21.28  
 text: RS, foto: Stránský

GMS MADOS Racing team 
- GHD Ilirska Bistrica 2015

 U  příležitosti Dnů Evropského 
dědictví bude veřejnosti otevřen  
prohlídkový okruh chrámu sv. 
Mikuláše v  Jaroměři – a  to včetně 
běžně nepřístupných prostor.“Mi-
kuláše“ si můžete přijít detailně 
prohlédnout 12. – 13. září od  10 
do 17 hodin.  

Na prohlídku 
„Mikuláše“

 Novým semestrem o  sobě dává 
vědět Polická univerzita volného 
času. Do Police nad Metují tak  mají 
zavítat známí přednášející. Uveď-
me  spisovatele Ondřeje Ne� a, kte-
rý zde bude „profesorovat“ v  září. 
V listopadu   se  pak například stu-
denti hlouběji ponoří do  historie 
a  současnosti ABC - populárního 
časopisu pro děti  a mládež. 

Polická univerzita

 Městský úřad v  Hronově dal 
možnost občanům používat při pla-
cení všech obvyklých úhrad městu 
(komunální odpady, faktury atd.) 
platební karty. Platební terminál je 
umístěn na tamním � nančním od-
boru a je přívětivý ke všem obvyk-
lým typům platebních karet včetně 
oblíbených karet bezkontaktních.  

Plaťte kartou!


