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květen 1939 - prvovýstup na Lucifera 

v Broumovských stěnách 

KUCHAŘE / KUCHAŘKU

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU

Z důvodu rozšíření

 kolektivu přijme

na HPP samostatnost, 

praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 

nebo osobně na hotelu 

u p. Tomáše Hynka

Podlahy

Vinyl  PVC

Laminát

Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501

Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze 

mzdy, blokace účtů atd.)

 Pátek 22. 4. 2016 se na  zahradě 
MŠ Vítkova v Bělovsi nesl ve zname-
ní oslav DNE ZEMĚ. Jako dárek pro 
naší modrou planetu děti zasadily 
malý stromek, jménem VÍTEK. 
 Dále si na  připravených stano-
vištích mohly prakticky vyzkoušet 
třídění odpadů, vyčistily studánku 
od  nečistot,  z  pískoviště - pouště 
vysbíraly plastová víčka, seznámily 
se s naším novým "Hmyzím domeč-
kem", vyzkoušely si netradiční bub-
lifuky a nakreslily křídami svá přání 
pro Zemi. 

Aby děti lépe porozuměly, který odpad 
se v přírodě rozloží rychleji a který ni-
koliv, nachystaly jamky pro tzv. "hřbi-
tov odpadků". Na  podzim se podívá-
me, co se stalo s ohryzkem od jablka, 
novinovým papírem, plastovým kelím-
kem či sklenicí. 
 Atmosféra našeho společného dopo-
ledne věnovaného Zemi byla příjemná 
a  věříme, že i  přínosná, neboť jak se 
říká: "Naši planetu Zemi jsme si půjčili 
od svých vnuků", budeme se snažit jim 
ji předat v co nejlepší kondici.  
 p.uč. Zdeňka Kuřová a kolektiv dětí

OSLAVA DNE ZEMĚ 

 Přijďte si změřit svůj krevní tlak 
do  náchodské, rychnovské a  brou-
movské nemocnice v úterý 17. květ-
na 2016 od 8 do 12 hodin ZDARMA 
i  s  konzultací! Proškolené sestry 
budou v  tento den zájemcům a  ná-
vštěvníkům výše uvedených nemoc-
nic měřit krevní tlak a informovat je, 
jak postupovat v  případě podezření 
na hypertenzi.

Jaký máte tlak?

Začátkem května se Jirka Havrda zúčastnil Světového poháru v benchpressu 
profesionální federace WPC v  Praze. Jak se mu dařilo,si přečtete v  příštím 
Echu. U příležitosti Pivních slavností, které se konají v sobotu 21.května v ná-
chodském pivovaru, proběhne v 18 hodin Jirkova exhibice, při které vystoupí 
mimo jiné jako vyzyvatel pro návštěvníky akce. 
 (LaŠ, foto archiv Jirky Havrdy)

www.reality-az.cz

Byt 1+1 OV
po rekonstrukci, Náchod

Cena: 890 000,- Kč

Pronájem kanceláře
Náchod náměstí, 60 m2

Cena: 4 500,- Kč/měsíc

ZDARMA pro Vás realitní poradenství každé úterý od 16 do 17 hod.

NOVINKA 

  Obětem kriminálních činů a domácího násilí je určena linka, kterou pro-
vozuje Bílý kruh bezpečí. Číslo linky je 116 006. Linka je v provozu non-stop 
a je bezplatná.  

Linka pomoci

zahajuje 15. 5. již třetí sezonu.
Letos  rozšířená expozice.

Otevřeno denně od 10,00-16,00 hod
Poděbradova 381 Náchod

Tel. 602436986, 606486372
email: muzeum@post.cz

www.starozitnekocarky.cz

Muzeum kočárků, 
panenek 

a patentních listin.
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 Letos si připomínáme sedm set let 
od  narození jedné z  nejvýznamnějších 
osobností českých dějin, císaře a  krále 
Karla IV. Jeho osobnost a  jeho zásluhy 
o české království byly u nás vždy ve stře-
du historického zájmu. Narodil se14. 
května 1316 Elišce Přemyslovně, manžel-
ce Jana Lucemburského, dceři krále Vác-
lava II. Byl pokřtěn jménem Václav. Jmé-
no Karel dostal při biřmování po  svém 
strýci, francouzském králi Karlovi. Jako 
český král by byl „první“, jako císař řím-
ský byl Karel IV. O jeho životě a významu 

byly už popsány a potištěny tisíce stránek 
od  historiků i  „vypravěčů“, v  minulosti 
dávné i nedávné. Zejména letos se s jeho 
jménem setkáváme velmi často. 
 V týž den, tedy 14. května, ovšem o 545 
let později (1861),  byl v Náchodě založen 
nejstarší dosud existující zdejší spolek, 
pěvecký sbor Hron. Ten se rozhodl připo-
menout obě jubilea v literárně hudebním 
večeru v sobotu 14. května od 19 hodin 
v malém sále Městského divadla. Na tento 
jistě pozoruhodný pořad upřímně zve.
 /AF/

Výročí  Karla IV. připomene 

v Náchodě Hron

Deset nejzdravějších 

potravin světa

 V  současnosti jsou brambory s  více než 1  300 odrůdami nejpěstovanější ze-
leninou na  světě. Například v  Německu zkonzumuje každý obyvatel průměrně 
70 kg brambor ročně. Brambory, které jsou chutné a zdravé, tvoří základ stravy 
lidí dnešního světa. A to je moc dobře, protože obsahují širokou paletu stopových 
prvků, jako např. draslík, hořčík, zinek, vápník, fosfor, železo, měď, fl uor, sodík, 
chrom a další. Jsou tedy skvělým a levným zdrojem minerálů nezbytně nutných 
pro zdraví našich orgánů a jejich správnou funkčnost. 
 Brambory jsou důležité například pro srdce a cévní systém, hormonální pro-
cesy, metabolismus tekutin v těle, krvetvorbu, zdravé kosti, klouby, šlachy, svaly, 
plodnost a potenci.  V neposlední řadě také prospívají kůži, vlasům, nehtům, obra-
nyschopnosti těla a pevným nervům. Brambory jsou také zdravé pro růst a vývoj 
u dětí.  Všechny výše jmenované minerály, především pak vápník, hořčík a zinek, 
jsou totiž velmi prospěšné pro jejich zdravý růst.
 Jestliže například trpíte otoky a přílišným zadržováním vody v těle, brambory 
vám mohou pomoci tyto potíže eliminovat. Jsou známé také pro svou poměrně 
nízkou kalorickou hodnotou, neobsahují téměř žádné tuky, přitom jsou bohaté 
na živiny, které jsou pro naše tělo zdrojem energie. A to znamená, že brambory 
jsou dobré i pro zdravé hubnutí. 
 A něco pro hospodyňky. Brambory při vaření nikdy neloupejte. Zbavíte se zbyteč-
ně mnoha potřebných látek. Také odstraňte klíčky před tepelnou úpravou.  Obsa-
hují totiž jedovaté látky, které jsou toxické. Bramborám v našem jídelníčku říkáme 
rozhodně ANO  

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

4. Brambory

KRYSAŘÍKOJÁDA 2016 

V á ž e n í 
a  milí 
kamará-
di známí 
i neznámí 
s  láskou 
ke  kry-
s ař í ků m 
i  „taky-
k r y s ař í -
kům“.
D ovolu-
jeme si 
vás oslovit s pozvánkou na akci, kte-
rá již loni, v trošku jiných podmín-
kách, udělala radost psům i  jejich 
majitelům. Přijeďte se odreagovat 
od  starostí, pohrát si na  soutěžení 
i na výstavu. Vše v milém a přátel-
ském prostředí akce, kde o NIC ne-
jde. Jen o radost a společně strávený 
čas. Budeme se těšit na staré i nové 
známé. Na  pejsky „von“ i  „nevon“. 
Kříženečci, PK bez PP i kastráti při-
jeďte! Jste vítáni. Jediné, co poža-
dujeme na této akci je dobrá nálada 
a  nepropagování krytí či odchová-
vání krysaříků bez PP!
24 – 26. 6. 2016 Pavlišov u Náchoda

Program:
pátek 24.6.
20,00 - 22,00 hod. povídání u ohýnku 
- poradna, teorie vystavování
sobota 25.6.
08,00 -16,00 krysaříkojáda - výstava
18,00 - 20,00 treningové běhy 
na  Rumcajs cup, nácviky agility, slu-
žebního výcviku, poradna, školička 
vystavování
20,00 - 22,00 společná večeře - grilování
neděle 26.6.
9,00 - 12,00 Rumcajs cup
12,00 - ukončení víkendu

Více informací najdete na webu 
www.krysarikojada2016.wbs.cz

Syn  středoškolského profesora Karla 
Meisnera (1904-1979) se mi svěřil se 
svým objevem z výtvarné pozůstalosti 
svého otce, jaroměřského gymnazij-
ního profesora kreslení a modelování. 
Objevil  originál barevného akvarelu 
(obrázek malovaný vodovými  bar-
vami) zobrazujícího významnou kul-
turní památku  a dominantu hlavního 
jaroměřského náměstí, a  to  barokní 
Mariánský sloup v Jaroměři. Je to jedno 
z nejhodnotnějších děl českého baroka. 
Sousoší Panny Marie vytvořili Matyáš 
Braun (1684-1738) v letech 1723-1727 
pravděpodobně za  pomoci Řehoře 
Th ényho (1695--1755) a Jiřího Fr. Pa-
cáka (kolem 1670-1742). Originální 
části sloupu byly v 90. letech 20. století 
uloženy do lapidária a nahrazeny kopi-
emi z umělého kamene. Pozoruhodný 
Meisnerův akvarel  pochází  z  roku 
1947. Jde o velmi  cenný a zajímavý ob-
jev, který se dostal z pomyslných hlubin 
historie na světlo našeho času..

PhDr. Jiří UHLÍŘ,  Jaroměř, 
(redakčně kráceno) 

Z hlubin historie 

na světlo času

 V  Turistickém informačním centru 
v  Teplicích nad Metují je instalována 
výstava klasických i  velkoformátových 
fotografi í Jiřího Víta. Navštívit ji můžete 
až do 27. května. 

Výstava fotografi í

 Již osmý ročník festivalu GYM-
PLFEST - kapel studentů Gymnázia 
v  Broumově se uskuteční na  tamním 
Kostelním náměstí 27. května v  čase 
od 17 do 22 hodin. V případě špatné-
ho počasí se festival přesune do  sálu 
Střelnice v Broumově. Vstup na akci je 
zdarma! 

8.GYMPLFEST

 V  prvním a  druhém patře novo-
městského penzionu Oáza je ke zhléd-
nutí výstava fotografi í Milana Semráda 
s  názvem Třeboňské stromy. Fotogra-
fi cká prezentace zde potrvá až do  30. 
května. 

Výstava v Oáze

 Po městu Hronovu zavádí službu 
SMS infokanál i sousední městys Velké 
Poříčí. Občané registrovaní v systému 
budou zdarma dostávat esemesky, kte-
ré je budou informovat o aktuálních 
událostech (odstávky vody a elektřiny, 
uzavírky, objížďky atd.) v katastru měs-
tyse. 

SMS infokanál

Již tento rok se začínají budovat bio-
topová jezírka na přehradě Rozkoš, 
která by měla zlepšit kvalitu koupá-
ní v této lokalitě. Ale vydržte! Prv-
ní „palec u nohy“ zde bude možno   
smočit až v roce 2017. Foto echo 

V SOBOTU 4. 6. 2016 XXII.

POHÁDKOVÝ ŠMAJD
SE STOPOU
Start:  13.00

.

VZPOMÍNÁME
Dne 21.května uplyne pět smutných roků, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, táta a dědeček, 

pan Petr Linhardt 
z Náchoda Bělovse.

Vzpomínáme celá rodina

VZPOMÍNÁME
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Dne 14.května tomu bude 20 let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, 

paní  Milena Altová.
S velkou bolestí stále vzpomínáme.

Syn Stanislav a dcera Milena s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2016 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Ludmila Schrötterová  

a dne 25. května uplyne 5 let, kdy navždy 

odešel náš tatínek, pan Lubomír Schrötter.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Syn Radek s rodinou

Dne 22.dubna 2016 uplynulo 20 let 
od úmrtí mé drahé tety, 

paní Olgy Hartmanové, 
učitelky ze Starého Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí se mnou tichou vzpomínku.

Evženie Švejkarová, neteř

TICHÁ VZPOMÍNKA

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostat-
nými byty a dalšími pokoji pro 
ubytování v blízkosti vodní nádrže 
Rozkoš. Kompletní rekonstrukce, mo-
derní kuchyň s jídelnou, krbová kamna, 
koupelna s rohovou vanou. Cena: 5 990 000,- Kč

Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- 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 ............................... 1 649 000,- Kč
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- Kč
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I  v  letošním roce se zástupci Vyšší 
odborné a  Střední průmyslové školy 
arch. Jana Letzela v  Náchodě prosa-
dili na  Mistrovství České republiky 
cechu klempířů, tesařů a pokrývačů.  
Žákům Michalu Němcovi a  Vasylu 
Hasynetsovi se podařilo v  meziná-
rodním měření sil obsadit krásné 
třetí místo v oboru Tesař.  Jednalo se 
již o XIV. ročník Soutěže odborných 
dovedností. Organizátorem této akce 
byla Střední škola stavebních řemesel 
Brno – Bosonohy. Jaké dovednosti 
museli chlapci v  soutěži prokázat, 

nám prozradil ředitel stavební školy 
v Náchodě Ing. Milan Smola: „ Žáci 
vypracovali test, který ověřil jejich te-
oretické oborové znalosti a vědomos-
ti z oblasti bezpečnosti práce. V rám-
ci praktické části zhotovili dle zadané 
výkresové dokumentace krmelec pro 
zvěř. Umístění našich žáků mne velmi 
potěšilo, byli jedinými druháky v těž-
ké konkurenci soupeřů ze třetích roč-
níků. Doufám, že získané zkušenosti 
zužitkují a v příštím ročníku soutěže 
dopadnou ještě lépe.“ 
 Mgr. Lea Zálišová

Tesaři z náchodské stavebky 

vybojovali bronz

 Dne 3. května proběhlo v kině Ves-
mír závěrečné klání (ne)soutěže ná-
chodské knihovny „Kdo čte, ten žije 
mnoho životů“ pro žáky náchodských 
škol. Projektu se zúčastnilo sedm tříd. 
Nejdříve jsme se ještě ve škole sezná-
mili s některými spisovateli a  ilustrá-
tory, vybrali oblíbené knižní hrdiny 
a  podělili se o  naše načtené knížky. 
V  kině se pak měly zapojené třídy 
za úkol představit. Naše třída – 4.C ZŠ 
Komenského předvedla Knihovnic-
kou pohádku inspirovanou Pošťáckou 
pohádkou Karla Čapka. S pomocí naší 
paní učitelky Moniky Jelínkové jsme 
si vymysleli scénář a  pohádku nacvi-
čili. Na závěr jsme dostali tři literární 
úkoly a pak už přišlo vyhodnocování. 
Nejúspěšnější třída si mohla jít jako 
první vybrat knižní odměnu z  knih 

od  sponzorů. Protože jsme byli nej-
mladší účastníci, nečekali jsme takový 
úspěch, ale pro knížky jsme si šli jako 
první! Měli jsme ohromnou radost.
Tuto akci vymyslela, připravila i  mo-
derovala paní ředitelka knihovny 
Mgr.  Ivana Votavová. Tímto bychom 
jí chtěli moc poděkovat za uspořádání 
této skvělé akce a oslovení sponzorů.
Dále bychom rádi poděkovali panu 
Zdeňkovi Dubovi, řediteli kina Ves-
mír, za  poskytnutí tak pěkného pro-
storu pro závěr projektu.
Naše třída je Knihovnická třída, což 
znamená, že do  knihovny chodíme 
pravidelně každý měsíc na  celý den. 
Většina z  nás si knihovnu oblíbila 
a na knížky už nedáme dopustit, pro-
tože: Kdo čte, ten žije mnoho životů.
 Žáci 4.C ZŠ Komenského

Kdo čte, ten žije mnoho životů

 Ve čtvrtek 28.4. se téměř 600 chlapců 
a  děvčat ze Základní školy v  Komen-
ského ulici v  Náchodě změnilo z  žáků 
v poutníky časem a vypravili se do doby 
Karla IV. Na cestu za poznáním a mož-
ná trochu i  dobrodružstvím se vydalo 
44 skupinek, které tvořily děti od  třetí 
do  deváté třídy. Ti nejstarší zodpoví-
dali za  hladké putování nejen časem, 
ale  především za včasný příchod do 19 
různých dílen, jejichž cílem bylo dětem 
přiblížit dobu, v níž u nás vládli Lucem-
burkové. Poutníci -žáci se cítili opravdu 
jako ve středověku.
 Zkusili si napsat brkem latinské citáty, 
ochutnali středověkou kuchyni, vyrobili 
si pečeť a erb, namalovali a poté i stavěli 
stavby z doby Karla IV., vytvářeli vitráže, 

poslouchali středověkou hudbu a tančili 
dobové tance, poznávali země, kterými 
procházela Zlatá cesta, pletli košíky, sto-
lovali a vyzkoušeli si středověkou zbroj 
i  vynálezy. Vše vyvrcholilo slavností 
na císařském dvoře, při které děti byly 
svědky pasování rytířů, turnaje s dřevci 
a popravy provinilce. To vše za dopro-
vodu živé středověké hudby. Celý pro-
jekt se odehrával pod taktovkou učitelů 
v dobových kostýmech a jejich pomoc-
níků z řad žáků.
 Co nám projekt přinesl? Žákům pře-
devším množství informací spojených 
s konkrétními prožitky a situacemi a to 
nejen v souvislosti s historií. Pedagogům 
především příležitost poznat naše žáky 
v jiných situacích a úlohách než obvykle. 

Projektový den - Za Karlem IV. 

do středověku

Na  přehradě Rozkoš proběhlo tradiční záchranářské cvičení Rozkoš Rescue 
2016. Po tvrdé práci při simulaci záchranářských dovedností nastal čas radosti 
pro oceněná družstva. Na snímku Josefa Pepy Voltra  se z třetího místa raduje 
dívčí tým se zajímavým názvem: Neříkej mi bejby.  

Již čtrnáctým rokem zajišťujeme uvedenou  službu pro mladé dospělé osoby, které 
nejsou schopny řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami, ani za pomoci 
svého blízkého okolí.
Sociální služba uvedeného zařízení je určena pro ženy/muže ve věku 18-26 let v tíži-
vé životní situaci (osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní, nebo ochranné péče 
pro mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo 
ochranné léčby, osoby po odchodu z nefunkční rodiny a ulice.)
Dům na půli cesty – Náchod podporuje uživatele k dosažení samostatnosti, nezávislo-
sti a soběstačnosti zaměřené na plynulém zapojení do samostatného běžného života. 
Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace osob na  trh práce a do společnosti. 
Uvedené sociální zařízení podporuje ochranu práv a zájmů uživatelů, rozvíjí spolu-
práci 
s návaznými zdroji a dalšími subjekty (pronajímatelé, zaměstnavatelé).
Maximální kapacita je 11 lůžek.
Projekt je zajištěn 24hodinovou odbornou službou – nepřetržitě po celý rok.

Farní charita Náchod, IČ: 46524282 
ředitel, statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Čada
ADRESA: Mlýnská 189, 547 01 Náchod; TELEFON: 491 433 499;
E-MAIL: charita.nachod@mybox.cz;  WEB: www.charitanachod.cz, 
http://nachod.charita.cz/

Služby jsou fi nancovány z prostředků ESF, Operační program zaměstnanost.

Aktivita je součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.

 Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2016 prostřednictvím zařízení

 DŮM NA PŮLI CESTY -  NÁCHOD

Požadujeme: min. SŠ vzdělání s maturitou, pedagogické schopnosti a odbor-
né předpoklady pro práci s dětmi, plavecké schopnosti a dovednosti na dobré 
úrovni.

Výhodou: VŠ vzdělání s tělovýchovným zaměřením, platné osvědčení o kvalifi -
kaci Instruktor plavání, Trenér plavání nebo Cvičitel plavání, praxe v oboru.
Termín podání přihlášek do 23. 5. 2016

Termín nástupu 1. 9. 2016

Zájemci se mohou hlásit: 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

INSTRUKTOR/KA PLAVÁNÍ – ASISTENT

 V Turistickém  informačním cent-
ru v Teplicích nad Metují je umístěna 
výstava fotografi í Jiřího Víta. Prezen-
tace je zde veřejnosti přístupna až 
do 27. května.  

Výstava fotografi í 

PŘIJÍMÁME PRACOVNÍKY 

NA OBSLUHU CNC STROJŮ:

- Práce v moderní a stabilní 
fi rmě pro automotive

- Práce v třísměnném provozu
- Příspěvek na stravu

- Nástup možný ihned

NABÍZÍME VOLNÉ

 KAPACITY NA MYTÍ DÍLŮ:

- Dvoustupňová ultrazvuková 
mycí linka

- Průběžná mycí linka
- Vibrační odjehlovací zařízení

VOLNÉ KAPACITY NA ŘEZÁNÍ 

HLINÍKLOVÝCH PROFILŮ 

NA AUTOMATICKÉ PILE

Kontakt:

www.jipam.cz
email: jipam@jipam.cz

Tel: 494 665 503
Mob: 774 731 677, 777 775 724

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

Přijmeme

SAMOSTATNÉHO 
KUCHAŘE, 

 KUCHAŘKU
pro závodní stravování

 v Novém Městě nad Metují, 
ranní směna, po-pá, řidičský 
průkaz a praxe ve vychystá-

vání vývozů výhodou.

ŘIDIČE DODÁVKY
pro provoz v České Skalici 
na rozvoz jídel v měsících 

červen, červenec 
(zkrácený pracovní úvazek, 

dopoledne, zdravotní průkaz 
podmínkou)

Více informací na tel.
 724 493 682

 Ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hro-
nově je až do 10. června umístěna vý-
stava studentských prací. Autory jsou 
studentky a  studenti Střední školy 
propagační tvorby a polygrafi e Velké 
Poříčí. 

Výstava 

studentských prací

 Městská knihovna v  Červeném 
Kostelci nově ponese název Knihov-
na Břetislava Kafk y. Červený Kostelec 
tím vzdává holt svému rodákovi, kte-
rý proslul zejména jako badatel v ob-
lasti parapsychologie. 

Knihovna Břetislava 

Kafky 
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Rolety den a noc

Látkové žaluzie Plisé

Horizontální žaluzie

Textilní roletky

Vertikální žaluzie

Sítě proti hmyzu

Venkovní žaluzie

Markýzy

Venkovní předokenní rolety

www.dobre-zaluzie.cz

Zavolejte nám
606 935 805

Napište nám  info@dobre-zaluzie.cz

 I v náchodském okrese jsme potkali 
jedno z  více než čtyř desítek speciál-
ních vozidel, kterými  disponuje Police 
ČR.  Jedná se o mobilní kriminalistic-
kou laboratoř postavenou na podvozku 
Volkswagenu Amarok 4x4. Pro zají-
mavost dodejme, že nástavba je fi nské 
provenience a práci kriminalistů zpříje-
mňuje například klimatizace, nezávislé 
topení atd. foto Josef Pepa Voltr. 

Mobilní kriminalistická 

laboratoř 

 Kam s dětmi v červnu v Jaroměři? 
Odpovědí je Jaroměřský dětský den. 
Uskuteční se v parku u  tamní měst-
ské knihovny dne 5. června od  14 
hodin.  

Dětský den 

 Udělování cen Krajské hospodář-
ské komory Královéhradeckého kraje 
oblasti Náchod proběhlo v  Městském 
divadle Dr.  J. Čížka v pátek 29. dubna 
2016. Záštitu nad tímto projektem přija-
li Radek Jakubský – člen představenstva 
Krajské hospodářské komory a předse-
da oblasti Náchod, MVDr. Pavel Bělo-
brádek – Místopředseda vlády pro vědu, 

výzkum a inovace, Jan Birke – Starosta 
města Náchod a  poslanec parlamentu 
České Republiky, Ing. Jan Mládek, CSc. 
– Ministr průmyslu a obchodu.
 „ Jedná se o první ročník akce Kraj-
ské hospodářské komory Královéhra-
deckého kraje. Věříme, že vznikne nová 
tradice. Máme v regionu řadu význam-
ných fi rem, které přes geografi ckou 

nevýhodu (poloha na okraji republiky) 
dokážou nabídnout pracovní místa pro 
místní občany. Jsme rádi, že můžeme 
alespoň některé z nich ocenit, a i když 
by si to zasloužila řada dalších, museli 
jsme vybrat v každé kategorii jen jedno-
ho vítěze. Je mi velkou ctí, že mohu tato 
ocenění předat“ uvedl Radek Jakubský 
předseda Hospodářské komory oblas-
ti Náchod. „Jako Komora se snažíme 
o  udržitelný rozvoj našeho kraje. Byli 
bychom rádi, aby se nám do  příštího 
ročníku přihlásilo ještě více fi rem a aby 
snad i díky tomuto ocenění získali nové 
zaměstnance, zakázky a aby byli i nadá-
le stabilními zaměstnavateli“ dodal Ra-
dek Jakubský.
 Firmou roku Náchodska 2015 v ka-
tegorii fyzická osoba se stal Jiří An-
sorge – ANTEX, Kategorie do  50 
zaměstnanců SAVAGE COMPANY 
s.r.o., kategorie do  250 zaměstnanců 
BOHEMIA-TRAFO s.r.o, kategorie 
nad 250 zaměstnanců VEBA, textilní 
závody, a.s.. Cenu starosty města Ná-
choda získala dopravní fi rma CDS 
s.r.o. Náchod.
Slavnostní večer moderovala Daniela 
Písařovicová a vystoupil Bohuš Matuš či 
houslistka NIKA.

Hospodářská komora udělila ceny podnikatelům z Náchodska

Zleva místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, Jiří Myšák, personální ředitel 
a předseda dozorčí rady VEBA, textilní závody, a.s. a Radek Jakubský, člen 
představenstva Krajské hospodářské komory a předseda oblasti Náchod při 
předávání ocenění.

PIEROT

www.MARCONABYTEK.cz 
Kladská 106, 547 01 Náchod

775 725 520

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky

- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč

- Vyplacení exekucí

Potřebujete
půjčit peníze?

Tel. 774 061 137, 777 061 131

skodaplus.cz

Ojeté vozy z programu ŠKODA Plus mají spoustu výhod. Stáří do pěti let, ověřenou historii, garantovaný stav kilometrů, záruku 
až čtyři roky a další. Při výběru se můžete těšit na stejnou péči, jako byste si přišli pro auto nové. A na silnici už nepoznáte rozdíl 
vůbec. Navštivte vybraného autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO-BRANKA Náchod, Českoskalická 1743
547 01 Náchod, tel.: 494 770 700, www.autobranka.cz

UŽIJTE SI
SAMÁ PLUS

Na tanecek na dvorecek
TANEČNÍ ODPOLEDNE V ATRIU KB

V NÁCHODĚ

DNE: 22. 5. V 15 HODIN

‹ ‹

Alternuje: Honza Staněk

 www.stanekmusic.cz
 �Pavel Fulka

 www.muzikanasvatbu.cz

Vstupné: 80 ,- 

Předprodej vstupenek:

Módní salon IRENA, 

tel 736 768 114

Pořadatel: Irena Černá
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PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 348,-
Pneu již od 699,-

Kupte si pneumatiky                   a získejte ZDARMA 
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

www.jopeco.cz

PNEUGARANCE

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–16.30
So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

V úžasné atmosféře za velkého potlesku 
diváků se v neděli 17. dubna 2016 před-
stavily týmy aerobiku na celostátní soutěži 
Bohemia Aerobic Tour v Náchodě. Ve 3. 
postupovém kole, které uspořádal Stepík 
Nové Město nad Metují za podpory Krá-
lovéhradeckého kraje, soutěžilo v sedmi 
kategoriích 84 týmů z celé české republiky. 
Série soutěží Bohemia Aerobic Tour 
probíhá od března ve velkých městech - 
Hradci Králové, Kutné Hoře, Náchodě, 
Nymburku a Jičíně. Letošní postupující z 
jednotlivých kol změří své síly 22. 5. 2016 
ve fi nále v Nymburku.
Stepík Nové Město nad Metují reprezen-
tovaly v soutěži 4 týmy v kategorii Fitness 

Team, jmenovitě tým New Girls (7 - 8 let), 
Won´t let go (9 - 11 let), Th e Last Shot (12 
- 15 let), Odolávám (16 - 20 let).
Za Stepík z České Skalice v kategorii Ko-
merční aerobik soutěžily 3 týmy: Tarzano-
vy holky (9 - 11 let), 
La Brasília (9 - 11 let) a Hodina Salsy (12 
- 14 let). 
Naše děvčata získala ve velké konkurenci 
1 zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile.

Blahopřejeme všem oceněným a zároveň 
zveme všechny příznivce aerobiku na dal-
ší ročník soutěže Bohemia Aerobic Tour 
do Náchoda v dubnu 2017. Jana Michelo-
vá, Stepík Nové Město nad Metují

Náchodská hala rozkvetla pestrými dresy 

soutěžících

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec:  Náchod                      
Okres: Náchod
Prodej prosperující, vybavené 
PIZZERIE GALLERIA /v provo-
zu 10 let / v pronajatých prostorách 

Zn.: 16P398  CENA:  Info v RK

Obec: Náchod
Okres:Náchod

m

Kostelec - Vyšehrad                 
Okres: Náchod

WC, chodba, koupel-

Obec: Broumov                      
Okres : Náchod

obce, vhodný 

2

Skalice          
Okres: Náchod

s novým betonem, nové 

Obec: Brzice
Okres: Náchod

,

Okres: Náchod
Skalice
Okres: Náchod

2

u Teplic nad Met.
Okres: Náchod

pozemky o celkové 

Kostelce 
Okres: Náchod

Obec: Náchod
Okres: Náchod

sklepený objekt 

s prodejnou, sklady 
a v zadním traktu 

Okres: Náchod

,

Obec:   Náchod  
Okres: Náchod Okres:  Náchod

ve výborném stavu 

Zn.: 10P580 CENA: 5.880.000.-K

POZOR !! 
Zbavíme Vás starostí s prodejem nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA vyřeší Vaše 

problémy za výjimečných podmínek. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!

Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, 774/ 202921 nebo mail: reka.na@seznam.cz www.reka-na.com

Obec: Vysokov                                                         
Okres: Náchod

pozemek o celkové 

obce, s dobrým 
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

* P R O N A J M U dlouhodobě 1+1 v Ná-
chodě na Běloveské ul., výhled na Montaci, 
původní udržovaný stav nájem+služby+ener-
gie ( bez el.+plynu) 6.500Kč, kauce 7.000Kč . 
Tel. 773 974 100
* Pronajmeme byt 3+kk, 73 m2 v secesním 
domě na Kamenici v Náchodě, 2.patro, ná-
jem 5.300 Kč +energie, jistota 30 t.Kč. Pra-
videlný dostatečný příjem podmínkou! Tel.: 
602 575 252
* Hledám byt 2+1, 3+1 v  Náchodě a  okolí 
do 10 km. Možno i menší RD nebo chalupu. 
Tel.: 736 179 795
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově. TEL.: 608 11 00 41
* Prodám byt 1+kk Náchod Běloveská 
ul., OV, část. rekonstrukce, 580 tis.Kč. 
TEl. :773 960 244
* V bytě 4+1 v Broumově na Spořilově pro-
najmu 2 místnosti. TEL.: 604 16 44 85
* Nabízím do  pronájmu nově zrekonstru-
ovaný, mezonetový byt v  cihlovém domě 
v centru města Hronov. Byt je vybaven ku-
chyňskou linkou s  indukčním sporákem, 
myčkou a mikrovlnou troubou. Vestavěné 
šatní skříně, ohřev vody elektrickým bojle-
rem, led osvětlení. Vytápění centrální kotel-
nou. Vlakové i  autobusové nádraží je vzdá-
lené 400m. Vyhrazené parkovací místo vedle 
domu. Nájem 13.000Kč.Pro více informací 
volejte na 736 768 620
* Koupím byt v  Náchodě OV 1+2 s  pří-
slušenstvím, balkonem nebo lodžií. 
Střed Náchoda, Plhov nebo Běloveská. Tel. 
721 119 083
* Pronajmu garsonku 1+kk Nové Měs-
to n.M, 4P-výtah, cena dohodou. TEL.: 
608 223 669
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 3+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 71 m2. Tel. 774 311 404 , RK ne-
volat. Cena: 995 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 37 m2. Tel. 774 311 404 , RK ne-
volat. Cena: 595 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 53 m2. Tel. 774 311 404 , RK ne-
volat. Cena: 895 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v  osobním vlast-
nictví v Novém Městě nad Metují v Havlíč-
kově ulici. Po  rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody el., nová 
koupelna. Tel. 777  602  884 , RK nevolat. 
Cena: 1 149 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v osobním vlastnic-
tví v Náchodě v Kladské ulici. Před rekon-
strukcí. Výměra bytu 65 m2. Tel. 777 602 884 , 
RK nevolat. Cena: 850 000,- Kč
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁR-
KOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. Byt je po  celkové 
rekonstrukci, částečně zařízen (kuchyň, 
lednička, pračka...). Cena 3800,-+inkaso 
(1800,-). Kauce nutná. Tel.602133173 Email. 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 (72 m2) v Horním Dře-
víči. Částečně vybavený, nová plastová okna. 
Krbová kamna. Nová kuchyňská linka. Cena 
nájmu 3500,-Kč včetně služeb - voda, topení, 
internet (elektřina je zvlášť). Tel. 604 643 843
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, pla-
tím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630
* Prodám nový družstevní byt 2+kk v  Ná-
chodě - levně. Cena 690 tisíc korun. Nízké 
provozní náklady. Parkování na vlastním po-
zemku. Volejte 733 735 709.
* Pronajmu byt 2+1 ve Vestci u Č. Skalice. 
TEL.:775 311 405
* Pronajmeme přízemní apartment 2+1 (45 
m2) s velkou terasou do zahrady v Náchodě 
Bělovsi. Nájem 4500,-Kě, energie 1500,-Kč. 
TEL.: 777 737 127
* V Náchodě prodám nový družstevní níz-
koenergetický byt 1+kk blízko centra města 
včetně parkovacího stání. Cena Kč 490 tisíc. 
K okamžitému nastěhování. Info 730 517 357.
* Mladá rodina hledá větší byt nebo dům 
v  Náchodě a  okolí, nabídky prosím na  tel. 
775 777 073
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na krásném místě v Náchodě, s vyhrazeným 
parkováním. Ihned volný, za  cenu 860 tisíc 
Kč. kontakt 733 131 189.
* Rozvedená žena koupí menší byt v Nácho-
dě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073

* Prodám psací stůl světlé barvy, rozměr d 
160 cm, š 60 cm, po  pravé straně 5 šuplat, 
k  tomu ve  stejné barvě skřín š 80 cm, 
v 188 cm a h 40 cm, částečně prosklená, men-
ší skříňka 80 x 77 x 40 cm. Možno i jednotli-
vě. Dále konferenční stolek oválný 4 nohy + 
kancelářská křesílka polstrovaná. Vše téměř 
nové. Tel. 602 103 775
* Prodám novou postel + noční stolek - smrk 
masiv- vč. roštu ale bez matrace, rozměr pro 
matraci 200 x 90 cm. TEL.: 604 437 128
* Prodám pásovou pilu t.v.litinová, náklop-
ní stul. TEL.:604 437 128
* Prodám černou kotlíkovou soupravu 
na guláš. Nová. Cena 1500 Kč. Klasický lát-
kový cestovní kufr (kombinace tmavě zelená 
látka - hnědá kůže) za 100 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám kempingový plynový kufříkový 
gril + vařič EINHEL, nový, nepoužitý, vhod-
ný na cesty. Tel. 602 103 775 nejlépe SMS
* Prodám kombinovaný sporák MORA, 
bílý, vršek plyn, trouba elektřina, šířka 
50 cm, h 60 cm v  85 cm, cena 990,-Kč. Te-
levize ORAVA uhl. 53 cm, cena 190 Kč. Tel. 
608 536 129
* Prodám kombinovaný sporák. Cena 
2.200 Kč. Tel. 705 265 262
* Prodám vykrmené vepře - i  půlky, kýty 
na gril. Tel. 722 605 734
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, brambory - pěs-
tované bez herbicidů, pesticidů a  umělých 
hnojiv 8,- Kč/kg, Kocourek, Slavětín. Tel.: 
732 381 524, email: vl.kocourek@seznam.cz

* Prodám kachňata kachny pekingské stáří 
2 - 14 dní. Narůstá 4 - 4,5 kg. Cena 35,-Kč/
kus. TEL.:735 853 326
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a pří-
slušenství - objektivy, vybavení černé ko-
mory, staré fotografi e, reklamní fotografi cké 
materiály. Hodinky PRIM a  náhradní díly 
na  hodinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím vlek 8-9 tun. Tel.722 605 734

* 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 starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozustalost. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i  poškoze-
né věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláč-
ky TT, HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683

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

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

* Bubeník hledá zkušebnu, nejlépe v neo-
bydlené části Náchoda a okolí. Stačí míst-
nost 3x4m, světlo a  zásuvka výhodou. LSD 
LSD@centrum.cz
* Posečeme Vaší zahradu, pořežeme dřevo, 
naštípáme, vymalujeme, natřeme plot,výko-
pové práce,vše práce zavolejte určitě pomůže-
me. TEL.: 778 032 508
* Potřebujete pomoci v domácnosti, pokli-
dit, umýt okna nebo třeba jednou týdně 
zařídit nákup kontaktujte mě, pomůžu. Cena 
dohodou. TEL.: 778 032 508
* Nabízím pomoc v domácnosti, běžné prá-
ce, úklid, nákupy atd. , časově dle domluvy 
i víkend. Tel. 603 326 033
* Daruji za odvoz sprchový box, šíře 90 cm. 
Bezděkov n.M. TEL.: 723 430 982

*  Prodám pěkný zděný byt 2+1, 70 m2 
v OV v klidné části Nového Města n.M., 
nedaleko centra. Byt je po částeč. rekon-
strukci - nová okna, izolace, stoupačky. 
Cena 1.300.000,-Kč. TEL.:602 462 397

* Prodáme družstevní byt 1+1 v  Jaromě-
ři, Josefa Šímy 778, 8. podlaží, celková vý-
měra 31,88 m2. Cena Kč 450 tisíc. Kontakt: 
733 131 189.
* 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

* Prodám zahradu 1000 m2 s chatkou dřevě-
nou na nářadí i odpočinek v Horním Dřeví-
či, oblast CHKO! Lze využít i  jako stavební 
pozemek! Klidné a slunné místo! Cena doho-
dou! Tel.606 139 730
* Prodám okrasnou zahrádku se vzrost-
lými stromy o  výměře 233 m2, v  pěší do-
stupnosti od  centra Nového Města nad 
Metují, umístěné pod Sokolovnou. Parcela 
je součástí zahrádkářské kolonie v  lokalitě 
Na Bobečku. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 99 000,- Kč
* V  Náchodě a  okolí sháním domek nebo 
byt 3 +1 nebo 2+1, možno též trvale obyva-
telnou chalupu.Tel.:608 245 634
* Prodám zahradu na Kašparáku. Cena doho-
dou. Tel.: 608 881 004

* Prodám zděnou, patrovou chatu 
po celkové rekonstrukci, v Novém Měs-
tě nad Metují, Na Popluží. Výměra po-
zemku 380m2. Chata je podsklepená, 
el.400V, 230V, toaleta s  jímkou, užitková 
voda na  pozemku, pitná voda v  500m 
vzdálené studánce, topení na  tuhá pali-
va. Blízko možnost horolezeckého vyžití, 
řeka pro sjíždění na  lodích, cvičák pro 
psy, 10 minut do centra. Pozemek slunný, 
klidný. TEL.: 737 613 827

* Nabízíme k  prodeji starší RD ve  Vr-
chovinách u  Nového Města nad Metu-
jí. Jen vážní zájemci . RK nevolat! Tel. 
737 935 230.

* Prodám stavební pozemek s protékajícím 
potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na okraji obce Dolní Radechová. Asfalto-
vá cesta až na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. 
TEL.:608 66 77 30
* Sháním chatu, chalupu, domek v  okolí 
Náchoda do  20 km na  všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072

* PRONÁJEM PRODEJNY NA  NÁ-
MĚSTÍ V  ČESKÉ SKALICI (možná 
i menší restaurace). Tel.604 940 089

* Prodám kosmetický salon-funkční 
vybavení, v bílém provedení, služby ma-
nikúra, modeláž nehtů, masáže, pedikúra, 
kosmetika. Volejte 773 237 128 jen vážné 
zájemkyně.

* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč 
; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve  2. patře s  výtahem, WC a  kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na  Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám kmenové akcie VaK Pardu-
bice a.s. 55 kusů po  1000,-Kč - celkem 
55000,-Kč, a  VaK Náchod a.s. 225 ks 
po  1000,-Kč celkem 225000,-Kč. Akcie 
jsou s neomezenou převoditelností. Dob-
rá investice do budoucna. Volejte prosím 
777 850 050
* Prodám nářadí, sváření a zařízení pro au-
toklempíře. Tel. 776 074 500
* Prodám palivové dřevo v  metrech. Nové 
Město a okolí. TEL.: 776 327 208
* Prodám dřevěný zahradní altán 3x3 m, 
plátěná střecha, cena 1500 Kč. Bližší info 
na tel. 602 436 986
* Prodám starožitnou šatní skříň a  jí-
delní stůl + 5 židlí. Cena dohodou. Tel. 
602 436 986

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM RŮZNÉ

KOUPÍM

24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář
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Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

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

Vyklízení a likvidace 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

POZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

NÁCHODSKO
776 353 038

tel. 723 041 274

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

o klienta po uzavření této smlouvy.

SKLENÍKY - PRODEJ. 
Velký výběr z 12 druhů a různých roz-
měrů. 10 roků záruka, kvalita zaručena. 
Pozáruční servis, náhradní díly zajištěny. 

BENOCZ Hronov, u nádraží ČD.
 tel.: 777 200 866, info@benocz.cz.

 www.beno-eshop.cz 

VÝROBA 
NEREZOVÉHO

ZÁBRADLÍ

telefonTELEFON
777 590 755

PEDIKÚRA K VÁM DO DOMU
Tel.: 604 415 689

Zajímáte se o zdravou výživu? 

Hledáte práci, která by vás 
slušně živila a kde byste byl(a) 

svým vlastním pánem? 
Hledáme spolupracovníky 
do nově otvíraného Centra 

zdraví 
Tel.: 602 436 856

Provádím zednické i obkladačské 
práce (rekonstrukce koupelen) 

za rozumnou cenu.
Tel. 773 960 196

Přijmeme truhláře s praxí 
do malého kolektivu

 pro zakázkovou výrobu
 na Náchodsku.
Tel. 604 437 128

* Hledám brigádníka/ci (nejlépe studentku, 
studenta) na prodej ovoce a zeleniny. Práce 
květen - červenec v Náchodě. Tel. 732 167 291
* Prosím fotografa, který fotil na  pohřbu 
Ing. Milana Lukašáka v Broumově v pátek 
25. září 2015, aby se ozval na tel. 723 748 642. 
Předem děkuji.
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis.Kč měsíč-
ně. TEL.:777 803 359
* Nečekejte, ať vám tráva nepřeroste! Prová-
dím sečení, 1-1,50 Kč/m2. Volat 19-20 hod. 
na tel. 702 463 672
* Domácí výuka angličtiny hravou formou 
pro děti předškolního věku, 250 Kč/hod., max. 
3 děti/hod. Několikaleté zkušenosti. N.M.n.M., 
Náchod a okolí. Bližší info na tel. 774 371 116
* Daruji za  odvoz větší množství lámané 
opuky ze základů domu. Vhodné na  zave-
zení - zpevnění cesty apod. Tel. 737 236 777
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu, sklep, 
hospodářské stavení atd. Nemovitost tím při-
pravíme kompletně k prodeji či rekonstrukci. 
Individuální přístup ke každému zákazníkovi 
vždy až na místě Tel.: 777 200 126
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
bytů, domků a chalup. Dále uklidím po malová-
ní a rekonstrukci a stavbě domů i bytů, praní ko-
berců a čištění sedacích souprav. TEL.:737 564 496
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ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

2

v centru Náchoda 
- 2 samostatné místnosti 

Info 733 131 189

Pronajmeme nebytový prostor

Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy

P

r

o

n

a

j

í

m

á

m

e

:

JEØÁBY

Procházka   Náchod

PLOŠINY

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
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

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

A SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

Farní charita Náchod
hledá pro svá zařízení, 

která poskytují sociální služby

Požadavky: SŠ s maturitou, VOŠ, VŠ,  
(výhodou je odb. vzdělání dle zák. 108/2006 Sb.), dále bezúhonnost, zodpověd-
nost, komunikativnost, časová fl exibilita, spolehlivost, schopnost týmové i samo-
statné práce, 
znalost obsluhy PC, příp. ŘP sk. B. 
Práce na plný pracovní úvazek v nepřetržitém provozu.
Místo pracoviště: sociální zařízení v Náchodě.

Dále hledáme pro samostatnou i týmovou činnost v organizaci

ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

Požadavky: VŠ nebo VOŠ, případně SŠ s maturitou, 
dále bezúhonnost, zodpovědnost, časová fl exibilita, spolehlivost, samostatnost, 
komunikační a organizační schopnosti, znalost 
práce na PC, ŘP sk. B.
Práce na plný pracovní úvazek v jednosměnném provozu.
Místo pracoviště – kancelář organizace v Náchodě.

Máte-li zájem o některé z výše uvedených pracovních
míst, dostavte se na jedno z informačních setkání 
dne 25. 5. 2016 v 10:00 nebo v 15:00 hod.

ve 4. patře budovy Úřadu práce – Kontaktní pracoviště 
Náchod (Kladská 1092, Náchod), vstup od autobus.
nádraží. S sebou přineste strukturovaný 
životopis a fotografi i.
Další informace o organizaci: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 

UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

HLEDÁME

SPOLUPRACOVNÍKY

PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- NABÍDKA VŠECH POJISTNÝCH PRODUKTŮ

-

- VÝBĚR POJIŠŤOVEN

-

- JEDNODUCHÉ A VÝHODNÉ

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

TEL.: 603 441 102

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
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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

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 6. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

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

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Borsovo 
energetické
okénko 127.

Vážení a mílí čtenáři,
Na  3 pobočkách v  rámci našeho 
programu Energie ze sousedství, 
kterým se snažíme pomoci několi-
ka úžasným bohulibým projektům 
ve Vašem bezprostředním okolí , již 
probíhá hlasování, které 3  z  nich 
dostanou od  naší společnosti fi -
nanční pomoc. 
Pravidla jsou jednoduchá : MY dá-
váme peníze, ale VY milí čtenáři, 
kteří bydlíte v okolí poboček a znáte 
své okolí lépe než my, rozhodujete 
o tom, který z těchto projektů obdrží 
tuto fi nanční pomoc.
Jedinou, ale zásadní podmínkou, je, 
že se musíte osobně dostavit na po-
bočku a  tam HLASOVAT. Tímto 
dáváte jasně na srozuměnou , že jste 
pro bohulibou činnost také ochotni 
něco málo udělat… A to málo je , že 
se zvednete z pohodlí domova a sta-
víte se na příslušné pobočce… 
POUZE VÁŠ HLAS STAČÍ 
K  TOMU, ŽE POMUŽETE NĚ-
KOMU NEBO NĚČEMU VEL-
MI PROSPĚŠNÉMU VE  VAŠEM 
OKOLÍ. PŘIJĎTE V HOJNÉM PO-
ČTU A  DOBRÝ POCIT VÁS NE-
MINE….

Informace o  těchto projektech Energie 
ze sousedství získáte buď přímo na po-
bočkách nebo na www. armexenergy.cz.
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s., 
kancelář Husovo náměstí 22,
Česká Skalice Tel: 731 508 654, 
e-mail: michal.bors@armexenergy.cz, 
vedoucí kanceláře D. Nováková, 
dana.novakova@armexenergy.cz, 
tel. 730 897 101
Pobočka  Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  NÁCHOD, tel. 491 204 001 
Regionální vedoucí: 
I. TOMANOVÁ 702 173 037, 
M. Hofmanová 607 007 927,
J. Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka  Armex Energy, a.s., 
Jihoslovanská 144,  TRUTNOV, 
tel. 491 204 002
Regionální vedoucí : V. Fischerová  
727 811 397, J. Lehutová 727 956 318
Email: veronika.fischerova@armexenergy.cz 
Pobočka  Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou,
tel. 491 204 004

(pi)

PRACOVNÍ POZICE:

Zájemci informujte se na tl nebo navštivte 

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  8 - 20 hod.

č. inzerátu 

349.000,- KčCena:

Byt 1+1 Broumov
Vybavený DB 1+1, CP 34 m2. Lodžie, sklep, 
plastová okna. PENB: G

č. inzerátu 

550.000,- KčCena:

Chata Trutnov
Chata 1+1, CP 647 m2. Podkroví, sklep. Do 
chaty je zavedena el. a vodovod. PENB: G

č. inzerátu 

1.190.000,- KčCena:

RD Teplice nad Metují
Kompletně vybavený RD 4+1 se zahradou. 
Půda, spíž,… CP 2.404 m2. PENB: D

Řádková inzerce

 

Kom. pozemek Rychnov n.Kn. č. N8900
CP 11.585 m2, 750 Kč / m2

St. pozemek v zahr. kolonii TU č. N2264
CP 1.124 m2, 450 Kč / m2

St. pozemek Kvasiny (RK) č. N8274
CP 1.301 m2, 1 235 000 Kč
St. pozemek Náchod č. N8909
CP 1.018 m2, 585 000 Kč
St. pozemek Broumov č. N7916
CP 1.216 m2, 350 Kč / m2

St. pozemek Broumov č. N7917
CP 1.016 m2, 350 Kč / m2

ti

Byt 3+1 Náchod
Zděný, zrekonstruovaný DB 3+1, CP 81 m2. 
Lodžie, sklep. PENB: G
Cena: 1.290.000,- Kč
č. inzerátu: N9041

NÁCHOD

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

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

PRODÁVÁME SKLENÍKY 
Zajímavé ceny

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

N
O

V
Ě

RODINKA ECHA

MICHAELA, FILIP, JAKUB

 Tradiční akce náchodského pivo-
varu Primátor Den plný piva se usku-
teční 21.května (od  13 do  24 hod.) 
V areálu pivovaru bude pro návštěv-
níky připraven i bohatý doprovodný 
program, ve  kterém nebude chybět 
například koncert Malina Brothers 
či show několikanásobného mistra 
světa a světového rekordmana v ben-
chpressu Jirky Havrdy.  

Den plný piva
 V  závěru května začíná provoz 
dvou linek cyklobusů, které vás 
i s jízdními koly provezou Kladským 
pomezím. Novinkou pro letošní 
rok je zlepšení dopravy do atraktiv-
ní lokality Jestřebích hor a do nově 
vzniklých turistických míst, napří-
klad     do  měděného dolu Bohu-
mír. Jízdní řád cyklobusů získáte 
na webu ww.kladskepomezi.cz

Cyklobusy

Hotel Elkol El E
* Polední menu Po - So*

 Děkujeme paní ředitelce Mgr.  Monice Vaňátové a  paní učitelce Janě 
Chmelíkové za nádherně strávený rok v MŠ Vítkova v Bělovsi.
Odcházíme, protože situace s  hrstkou nespokojených maminek a  bývalou 
paní ředitelkou se stala dlouhodobě vyhrocenou, že nad tím zůstává rozum 
stát! Kde se bere  taková zlost a nenávist? To přece  mezi malé děti nepatří.
 Ve školce nastaly veliké změny ve vzdělávání dětí. Děti a myslíme i rodiče 
je nadšeně přijali. A to díky všem zaměstnancům a hlavně Monice Vaňátové. 
 Patricie Macková, Petra Strašilová

PODĚKOVÁNÍ

Potápění se žraloky v barcelonském akváriu 
Náš redakční ko-
lega Mirek Brát 
přidal další kapi-
tolu do  své při-
pravované knihy 

Pontos - zápisky z  vodní říše (pub-
likace navazuje na  již vydané kvar-
teto knih projektu Mare Nostrum 
z let 2007 - 2014). Jedná se o repor-
táž z prostředí akvária ve španělské 
Barceloně,kde Mirek absolvoval po-
tápění v  oceánské nádrži s  rejnoky, 
murénami a  žraloky. "Akvária mají 
v mých knížkách pravidelné zastou-
pení. Potápěl jsem se do  do  těchto 
umělých biotopů v  Polsku, Maďar-
sku, Německu i Česku. Barcelonské 

akvárium bylo zatím největší nádr-
ží. Co se týká druhů žraloků, mými 
společníky zde byli ve více exemplá-
řích žralok kytarový, žralok hnědý 
a  žralok písečný. Člověku nebez-
pečný je ve volném moři především 
žralok písečný (Carcharias taurus). 
To už je opravdu velká paryba. Zda 
jsem měl strach? Řekl bych, že strach 
to přímo nebyl. Spíše přirozený re-
spekt. Byl jsem jen trpěným hos-
tem v  jejich teritoriu. Pochopitelně, 
potápění se žraloky v  akváriích má 
svoje specifi ka a bezpečnostní pravi-
dla. Žraloci jsou sytí a  jako tvorové 
s noční aktivitou jsou před den i po-
někud pomalejší atd. Ale stále jsou 

to žraloci, vrcholoví predátoři moří 
a  oceánů. Navíc, zmíněný žralok 
písečný fi guruje i ve statistikách ne-
vyprovokovaných útoků na člověka. 
Nakonec jsem ale v Barceloně neměl 
"husí kůži" ze žraloků, ale z něčeho 
úplně prozaického - z  nízké teplo-
ty vody v  akváriu, která oscilova-
la okolo 16 stupňů Celsia. Po  více 
než hodině mě z  oceánské nádrže 
nevyhnali žraloci, ale zima", říká 
s úsměvem Mirek a dodává, že foto-
grafi ckou techniku pro ponor v Bar-
celoně (včetně pouzdra NIMAR pro 
fotoaparát NIKON) laskavě poskytla 
společnost UWH s.r.o. Zlín, fi rma 
specializovaná na vodotěsná pouzd-
ra pro kamery a  fotoaparáty- www.
podvodnipouzdra.cz
 Text Laďka Škodová
 Foto Mirek Brát a Daniel Mujito

Bližší info o  knihách Mirka Bráta 
získáte na  www.marenostrum.cz, 
publikace nejlépe zakoupíte pro-

střednictvím internetového obchodu 
pražského nakladatelství Naše vojsko 
www.nasevojsko.eu

Mirek fotografuje jednoho z velkých žraloků. Žraloci píseční vypadají velmi hrozivě.

V akváriu byly k vidění i velké murény.Před ponořením do akvária…

FOTO ARCHIV

www.

gatenachod.cz
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