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    TOTÁLNÍ
LIKVIDACE ZÁSOB

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2012 50%

Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%

www.gatenachod.cz
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Byt 3+1 v osobním vlastnictví v Náchodě ul. Bílkova .............................................................780 000,- Kč 
Udržované venkovské stavení v osadě Nouzín, pozemek  2 959 m2 ....................................1 500 000,- Kč
Rekonstruovaná chalupa v obci Česká Metuje, oplocená zahrada .........................................1 290 000,- Kč
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují na sídlišti Malecí, plastová okna ....................................999 000,- Kč
Řadový rodinný dům v Nové Městě nad Metují, garáž, pergola, zahrada .............................2 790 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP
Nově postavený RD na okraji  
klidné vilové čtvrti v N. Městě 
nad Met. v Krčíně., zahrada, pergola 
s krbem, bazén, garáž, el. 220/380V, 
vodovod, kanalizace, vytápění ústřed-
ní pomocí tep. čerpadla.Cena: 5 500 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
10. února 2013 uplynou 3 roky, kdy nás v jednadvaceti 

letech po tragické nehodě, kterou sám nezavinil, 
navždy opustil náš drahý syn, bratr a dobrý kamarád

 Pavel Barta

Všichni vzpomínáme

VZPOMÍNÁME
Dne 19.2. 2013 vzpomeneme na 10.výročí 

úmrtí naší maminky a babičky

paní Marcely Vlachové 
z Náchoda 

a na 20.výročí úmrtí našeho 
tatínka a dědečka, 

pana Otakara Šidláka z Náchoda.

Stále vzpomínáme – rodina a příbuzní.   Nikdy nezapomeneme.

VZPOMÍNKA
Dne 5.února 2013 uplynulo 30 let od úmrtí

pana Radislava Lindra z Hronova.

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

Synové Radislav s rodinou a Zbyněk s rodinou 

Okénko 
energetického poradce IX. 
 Vážení čtenáři,
Na  základě několika článků 
v  ECHU jsme se, aniž bychom 
chtěli, dostali k  neuvěřitelnému 
množství případů, které si jsou 
podobné jako vejce vejci. Proto je 
zkusím zjednodušit do  několika 
typů:
1/ malý byt s centrálním vytápě-
ním / většinou nějaký panelák/.
 Spotřeba elektřiny do  2 MWh/
rok a plynu / většinou pouze na va-
ření/ do 1 MWh.
Úspory, kterých lze dosáhnout 
u  nejlepších a  nejsolidnějších do-
davatelů energií, se počítají ma-
ximálně ve  stokorunách ročně. 
Ztráty, kterých lze dosáhnout pod-
pisem smluv s podomními prodej-
ci se mohou vyšplhat i do několika 
tisíců korun ročně. Stojí to za  to? 
Než něco podepíšete, radši se po-
raďte!! nic to nestojí a  vyhnete se 
nepříjemnostem na několik let.
2/ Rodinný dům se spotřebou 
plynu od 15 – 30MWh/rok a elek-
třinou do 5 MWh/rok.

 Přestože je klíčová položka plyn, 
kde lze ročně snížit náklady až o 25 
procent, kupodivu si lidé vybírají 
dodavatele se sice slušnými cenami 
silové elektřiny, ale velmi špatnými 
cenami plynu /RWE, ČEZ,Bohe-
mia Energy, Centropol, České 
energetické centrum apod/. Co 
myslíte, že je lepší ? Ušetřit dobrých 
třeba i 1 000,-Kč na dodávce elektři-
ny a zaplatit zbytečně navíc  10 000,-
Kč na dodávce plynu nebo naopak? 
Asi nemusím ani odpovídat.
 Příště další dva typické příklady. 
Vidíte se  v těchto několika příkla-
dech? Zkuste s  tím něco udělat. 
Začněte třeba tím, že to s naší kan-
celáří zkonzultujete. Stojí to pouze 
jen trochu Vašeho času...
_________________________________
Mgr. Michal Bors, generální reprezentant, 

produktový specialista a naceňovač 
poradenské společnosti 

OPTIMAL - ENERGY. cz a.s., Brno 
kancelář Husovo nám. 22, 

552 03 Česká Skalice 
mbors.optimalenergy@seznam.cz 

tel.731 508 654 
www.optimal-energy.cz 

 „Máme to ve vlastních rukách“ je název výstavy fotografi í Pavla Hajného 
(první zprava), kterou můžete shlédnout v náchodské kavárně Láry Fáry 
v Hurdálkově ulici, která je tréninkovým pracovištěm pro lidi s mentálním 
postižením. Některé fotografi e lze zakoupit a podpořit tak činnost občan-
ského sdružení Pferda, které kavárnu provozuje.                                       (kp)

Prima sportovní den  Manželé Šárka a  Milan Beláko-
vi uspořádali již osmý ročník turnaje 
v  šipkách. Na  Rybárně v  Náchodě se 
sešlo 32 příznivců šipkového sportu. 
V  ženské kategorii zvítězila Markéta 
Barešová, druhou příčku obsadila Mo-
nika Beránková a třetí místo patří Aleně 
Motlové. Muži zaujali pořadí – 3. místo 
Míra Kráčmar, 2.místo  Tomáš Smrček 
a  nejvyšší příčku obsadil loňský vítěz 
Karel Beneš.
 Mimo všeobecně napínavé klání pro-
šlo zatěžkávací zkouškou manželství 
pořadatelů, Šárky a Milana Belákových. 
Milan nasadil všechny dostupné zbra-
ně, včetně „anděla strážného“, aby Šárku 
vyřadil již v prvním kole.  Nakonec vše 
dopadlo dobře a  jak pořadatelské duo, 
tak všichni hráči se těší na další, devá-
tý ročník šipkového turnaje. Tak, příští 
rok na shledanou….                       Beláci

Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

SMETANOVÉ LÍVANCE

 Milé čtenářky a milí čtenáři novin ECHO. Připravily jsme si pro Vás no-
vou rubriku, ve které Vás budeme postupně seznamovat s nejoblíbenějšími 
recepty babičky Boženky.  Jsou jednoduché, originální, navíc chutné a ne-
náročné. Můžete se těšit na sadu dezertů, polévek i hlavních jídel. A začíná-
me právě dezerty – jsou to smetanové lívance.
 Klasické lívance se připravují se skořicí či moučkovým cukrem. Babička 
na to šla trošku jinak. Budeme potřebovat: 3dcl kyselé smetany, sůl, 2 žlout-
ky, 50g moučkového cukru, 170g hladké mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 
4 bílky, tuk na pečení (babička používala vepřové nebo husí sádlo) a domácí 
marmeládu.
 V  kyselé smetaně rozmícháme sůl, žloutky a  cukr, přidáme mouku 
smíchanou s práškem do pečiva a těsto dobře vypracujeme. Nakonec opa-
trně přimícháme sníh z  bílků. Babička říkala, že lívanečky můžeme péct 
na čemkoli (lívanečník, pánvička), hlavně aby byly kulaté. Nakonec je oba-
lila v cukru a namazala domácí marmeládou. V létě jsme chodili sbírat lesní 
jahody. Ty se rozmačkaly s cukrem a jemně rozprostřely na lívance. Babička 
nám kladla na srdce, že takto připravená dobrota se musí ještě polít kapkou 
smetany. Teprve potom to byla ta správná bašta 

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

Dnes nabízíme

Jsme polygrafi cká fi rma, kte-
rá se specializuje na  výrobu 
obchodních formulářů všech 
druhů a  poskytování perso-
nalizačních a  mailingových 

služeb, včetně grafi ckého servisu, logistické podpory pro do-
dávky a  distribuci našich výrobků. Jsme součástí francouzsko-
-německého polygrafi ckého koncernu EPPE/Drescher.

Nabízíme volnou pracovní pozici

Účetní
   Požadujeme:

- dobrá všeobecná 
   orientace v účetnictví,
- účetní praxe alespoň 
   5 let,
- zkušenost s výrobní 
   fi rmou výhodou,
- fl exibilitu 
  a samostatnost.

   Nabízíme:

- práci na hlavní pracovní 
   poměr v Náchodě,
- odpovídající fi nanční 
   ohodnocení,
- příjemné pracovní 
   prostředí
- nástup možný ihned.

V  případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis 
v českém jazyce na email: sarka.novotna@drescher.cz 

Systemprint Drescher, spol. s r.o. Myslbekova 273, 

547 01 Náchod

„Parádní web“
 Internetové stránky města Česká 
Skalice uspěly v  soutěži „Parádní 
web 2012“, kterou pořádalo Minis-
terstvo vnitra ČR prostřednictvím 
časopisu Veřejná správa. Českoska-
lický  web (pracující v  redakčním 
systému Amadeo s  50  000 unikát-
ních přístupů v  roce 2012) získal 
v  soutěži 3. místo v  kategorii obcí 
s pověřeným obecním úřadem. 

Za kouzlem
papíru
 se můžete vypravit do Police nad 
Metují do  tamního Muzea papíro-
vých modelů. Na  jeho expozici se 
podílí 80 renomovaných vystavova-
telů. Muzeum však poskytuje nejen 
statické ukázky, ale i vysokou míru 
interaktivity. Za  tímto cizím slo-
vem se skrývají zdejší tvůrčí dílny: 
Valentýnská, Velikonoční atd.  Mu-
zeum nabízí i  výukové progranmy 
zaměřené na  děti z  mateřinek, zá-
kladních škol či skautských oddílů. 

Centrum pro zdravotně postižené, 
ul.Palachova 1303 Náchod (budova 
okresního soudu, 2. patro), telefon 
491  426  027, mobil 606  754  725, 
nabízí k  zapůjčení kompenzační 
a rehabilitační pomůcky: 

        -  mechanické vozíky
        -  chodítko čtyřkolové
        -  chodítko podpažní a pultové
        -  klozetové vozíky
        -  sedačku do vany
        -  elektrický zvedák do vany
        -  francouzské hole
        -  mobilní hrazdu k posteli
        -  nájezdové rampy
        -  antidekubitní matrace 
            s kompresorem
        -  trojkolo Loped
        -  schodolez
        -  elektrické polohovací  
            postele s matrací  

Cena půjčovného 

od 5 do 35,- Kč/den.

Za Rampušákem na běžkách 
 TJ Sokol Nový Hrádek pořádá v sobotu 16. února tradiční přejezd Or-
lických hor na běžkách Jedná se již o 17. ročník této sportovní akce. Vládce 
Orlických hor Rampušák se tak může těšit na řadu hostů s kouzelnými pr-
kýnky na nohou.   Doufejme, že je uvítá příznivým počasím.

Až se léto zeptá
 co v  obecně prospěšné společ-
nosti Branka dělali v zimě, odpoví, 
že noviny. Již nyní je totiž připra-
vováno vydání Letních turistických 
novin Kladského pomezí. Na jejich 
stránkách najdete tipy na  zajímavé 
výlety, cyklotrasy či návštěvu ar-
chitektonických památek. Ale až se 
léto zeptá zimy, zda může vstoupit 
dál.... 

Humorista 

a Jaroměřsko
 PhDr. Jiří Uhlíř je autorem knihy 
Humorista Jaroslav Hašek a  Jaro-
měřsko.  Publikaci vydalo nakla-
datelství Bor Dr.  Evy Koudelkové. 
Kniha mapující pobyt duchovního 
otce vojáka Švejka v našem regionu 
je k  zakoupení v  knihkupectvích 
v Jaroměři – Josefově. 
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ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 

 textilní rolety  venkovní rolety 
 sítě proti hmyzu  garnýže

Do Kletna
za medvědy
 V  Kladském pomezí, na  obou stra-
nách česko-polské hranice, existuje 
množství turisticky atraktivních míst. 
Příkladem je i polské Kletno. Tato obec,  
včetně svého okolí, je bohatá na nálezy 
řady polodrahokamů, vzácných minerá-
lů a zvláště zkamenělin. Nachází se zde 
také Medvědí jeskyně, Jedná se o unikát-
ní prostory  nejdelší jeskyně v  polsko-
-českém příhraničí s chodbami na třech 
úrovních o  délce kolem 3 km. Právě  
zde byly nalezeny kosti prehistorického 
medvěda a také jiných zvířat, staré tisíce 
let;. Jsou zde k vidění  i rozmanité kráp-
níkové útvary a  sály o  impozantních 
rozměrech. A s návštěvou nemusíte če-
kat  do jarních měsíců, protože otevřeno 
je  od února do listopadu. 

Nechcete mě?
Alespoň 
pomozte!
 I tak by mohl znít mravní impera-
tiv vycházející z  projektu kalendáře 
vzniklého v Broumově. Na jeho listech 
nenajdete ani celebrity ani působivá 
zátiší, ale mordy, čenichy a  psovsky 
smutné oči. Kalendář zaplněný foto-
grafi emi „nejlepších přátel člověka„ 
má za  cíl získat fi nanční prostředky 
určené pro psí útulek v  Broumově. 
Cena kalendáře je 299,-Kč. Pokud 
vám velký kalendář na tento rok stá-
le chybí, máte možnost vyplnit nejen 
prázdné místo na  zdi, ale podpořit 
i dobrou věc. Kalendář je možno za-
koupit v Infocentru v Broumově.  

AKTIVITOU SMĚŘUJEME 

DO ŽIVOTA!
 Podobně jako v  letech předcho-
zích se studenti Academia Mercu-
rii účastní v letošním školním roce 
řady akcí, které směřují k prohlou-
bení jejich znalostí a rozšiřují jejich 

schopnost zapojit se do  praktické-
ho života.
 Studenti 3. ročníku již tradičně 
zakládají studentské fi rmy, aby si 
v praxi vyzkoušeli, jak funguje pod-

nikání. Letošní „třeťáci“ založili dvě 
fi rmy: SPORT-CAFÉ a IDEAS LO-
CAS. Obě se aktivně zapojují do ži-
vota školy. Připravují spolužákům 
občerstvení a organizují zájezdy.
 Schopnost uplatnit teoretické 
poznatky si mohli studenti ověřit 
v  rámci celostátní soutěže Finanč-
ní gramotnost, v  okresním kole 
obsadili druhé místo. První roční-
ky rozvíjí svoje kulturní povědomí 
ve  spolupráci s  Galerií výtvarného 
umění v Náchodě, učí se, jak rozu-
mět obrazům.
 Škola nežije jen výchovou a vzdě-
láním, umožňuje studentům získá-
vat pocit sounáležitosti na  společ-
ných akcích, zájezdech do  Paříže, 
Vídně, na  lyže do  Rakouska, ale 
třeba i  společným zpíváním koled, 
nebo sportovními turnaji.

Věra Bartošová

MOST LÁSKY
První Valentýnská 

slavnost v Hronově!

Čtvrtek 14.2.2013 

od 16 hodin

    Pěší most v parku 

    Aloise  Jiráska v Hronově

Historie hasičů 
v Bělovsi
 Výbor SDH Běloves si vás dovo-
luje pozvat na besedu  zaměřenou 
na  historii dobrovolných hasičů 
v  Bělovsi. Protagonistou besedy 
je běloveský kronikář Antonín 
Samek. Celá akce se uskuteční 
21.2.2013 v  restauraci Hotelu Bo-
nato v  Náchodě – Bělovsi od  17 
hodin.

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

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

v únoru při následujících programech:

únor  2013

* čtvrtek  14.2.  od 14 hod.  

„Homeopatie-Ayurveda“,  
na dané téma pohovoří 

dipl. homeopat. 
p. Kateřina Hofmanová;

* čtvrtek  21.2. od 14 hod.  
„Island - ostrov osobité krásy“, 

II.část,  fi lm ze své cesty doplní
vyprávěním  p. Zdeněk Nývlt;

iorům programové 
819, kde se sejdeme 

* čtvrtek  28.2. od 14 hod.   
„Gipsy Way“, 

koncert houslisty Pavla Šporcla 
s cimbálovou s originálními 
úpravami slavných melodií 

– mimořádný zážitek, 
promítne p. Otto Mach. 

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, 

NEBOŤ JSOU I PRO NEČLENY Svazu důchodců. Na vaše návštěvy 

se těší členové výboru MO SD ČR. 

si dovoluje pozvat své přátele a výletníky na klubovou akci  
„CESTOMÁNIE - 2013“, která se bude konat dne  

27. února od 14 hod. v restauraci Vatikán v Náchodě 
a na programu bude audiovizuální záznam z výletu 

„Pardubicko“ v min.roce.
Srdečně zve Rada Klubu vojenských důchodců Náchod

Výživoví poradci NATURHOUSE varují: „Pozor na rychlé 

diety! Mohou způsobit nadváhu i vážně ohrozit zdraví!“
 Tak zvané rychlé, ve  většině pří-
padů jednosložkové, diety mají ne-
příznivý vliv na  lidský organismus. 
Hubnutím založeným na  konzumaci 
jedné potraviny nebo jedné skupiny 
potravin tělo přichází o  potřebné ži-
viny. Zároveň se narušují metabolické 
procesy. Opakovaným zrychlováním 
a  zpomalováním metabolismu pak 
dochází k jo-jo efektu, tedy získání ki-
logramů nad počáteční stav před hub-
nutím. V konečném důsledku mohou 
takové způsoby redukce hmotnosti 
vážně poškodit zdraví.

 Mezi rychlé diety je možné zařadit 
všechny postupy, které slibují pro tělo 
nepřirozeně vysoký úbytek kilogra-
mů v  krátkém časovém úseku. Jsou 
založeny na  minimální konzumaci 
potravin, nebo na  jednosložkovém 
příjmu. Jedná se například o bílkovin-
né, limonádové, ovocné a  další diety 

obdobného typu nebo o „nulové die-
ty“, jejichž principem jsou půsty, hla-
dovění či pouhý příjem vody. Jejich 
dodržováním je možné zhubnout 5 až 
7 kilogramů za týden. Nejedná se ov-
šem o úbytek tuků.
 Při dodržování výše uvedených diet 
se opakovaně střídá rychlost metaboli-
smu. „Při hladovění je tělo instinktiv-
ně přeprogramováno na pomalý režim 
a  veškerou přijatou potravu ukládá 
v podobě tuků jakožto dlouhodobého 
energetického zdroje. Tukové zásoby 
tak narůstají a  tělo přichází o  vodu 

a  svalovou hmotu, které vytváří iluzi 
úspěšné redukce hmotnosti,“ vysvětlu-
je Mgr. Iveta Voltrová, výživová porad-
kyně centra NATURHOUSE.
 Rychlé diety přináší také řadu zdra-
votních rizik. Mezi nejznámější patří 
poruchy příjmu potravy – anorexie 
a  bulimie, ale také ztukovatění jater, 

ke  kterému dochází v  důsledku uvol-
ňování mastných kyselin, jež se podí-
lejí na tvorbě tuků ukládajících se v já-
trech. „V  nejvyšším procentu případů 
se objevují žaludeční vředy a problémy 
s trávením. K dalším problémům patří 
únava a řídnutí kostí, zanášení těla lát-
kami, se kterými se hůře vypořádává, 
jako je čpavek nebo močovina, a  cel-
kovému selhání organismu,“ doplňuje 
Mgr. Iveta Voltrová. Z estetického hle-
diska pak dochází ke  zhoršení kvality 
pleti, vlasů, nehtů, jejich lámavosti 
a třepení, nebo povadání a svrašťování 
pokožky těla. 
 Bezpečného, dlouhodobého a zdra-
vého způsobu redukce tělesné hmot-
nosti lze docílit pouze vhodnou úpra-
vou jídelníčku a  příjmem základních 
tří potravinových složek ve  vhodném 
poměru. Ideální zastoupení sacharidů 
by mělo odpovídat 50 až 55 procentům 
celkového příjmu potravy. Bílkoviny by 
měly tvořit 30 procent a příjem tuků by 
se měl pohybovat v  rozmezí 15 až 20 
procent. „V  centrech NATURHOUSE 
postup úpravy stravovacích návyků 
nazýváme „nová výchova ve  výživě“. 
Jedná se o vypracování individuálního 
stravovacího plánu každému zájem-
ci o  hubnutí v  závislosti na  celkové 
anamnéze jeho aktuálního stavu. Všem 
zájemcům nabízíme ve všech centrech 
po  celé republice konzultaci a  pora-
denství ve  věci správného stravování 
zdarma,“ říká Mgr. Iveta Voltrová, 

NATURHOUSE, 
e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz, 

491 427 445
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Rys na Broumovsku
 Vzácným členem rodiny silně 
ohrožených druhů Broumovska se  
v posledních letech stává rys ostro-

vid. Nejistým údajem je nález stop 
v okolí Šonova v roce 2004. Postup-
ně se však přidala věrohodná pozo-

rování z okolí Ostaše, Adršpašsko-
-teplických skal a  Broumovských 
stěn. Od roku 2006 do současnosti 
evidujeme takových nálezů cel-
kem patnáct. Kromě nálezů stop, 
pobytových znaků ve  formě odlo-
žené kořisti s typickými znaky pro 
rysa jsou to i  ojedinělá přímá po-
zorování tohoto nádherného zví-
řete. V  loňském roce se na  konci 
zimy podařilo rysa vyfotografovat 
na  cestě pod Velkou Hejšovinou 
v sousedním národním parku Góry 
Stolowe. „Parádním úlovkem“ je 
proto záznam z  fotopasti pořízený 
uživatelem honitby Ing.  Josefem 
Fraňkem v Janovicích asi 1 km zá-
padně od  Adršpašsko-teplických 
skal letos na začátku ledna. Jedná se 
pravděpodobně o  první obrazový 
záznam rysa v CHKO Broumovsko. 
(SCHKO), ilustrativní foto via net

60 let Loutkové scény Dětem pro radost v Náchodě
 Loutková scéna v  Náchodě letos 
slaví 60 let. Při této příležitosti jsme 
položili pár otázek současnému prin-
cipálu a dlouholetému členu soubo-
ru Danielu Šárkovi.
Jak se žije loutkářům v Náchodě?
   Děkuji za optání. Vcelku dobře. Ko-
neckonců o  tom svědčí i  naše kula-
té jubileum. Odkaz Mirka Klicpery, 
zakládajícího člena souboru, je stále 
živý a na nás je, abychom tuto krás-
nou tradici v Náchodě udrželi. Vždyť 
loutkové divadlo je pro mnohé tím 
prvním setkáním s kulturou vůbec.
Říkáte vcelku dobře, co chybí 
k tomu, aby byla spokojenost ab-
solutní?
 K úplné spokojeností chybí důstoj-
ný prostor, kde by naše divadlo mohlo 
provozovat svoji činnost. V  součas-
nosti již 10 let užíváme díky TJ Sokol 
Náchod a  především Městu Náchod 
prostor zadního traktu náchodské so-
kolovny. Prostor je to malý a pro naši 
činnost nevyhovující. Rozhodně se 
však nedá upřít snaha vedení města 
při řešení tohoto problému. 
Z  čeho se skládá repertoár a  jak 
často hrajete?
 Repertoár se skládá jak z loutkový 
her, dnes již klasických autorů, tak 
i z her nových, která pro naši scénu 
píši já nebo Miloš Jirman, který pů-
sobí v našem divadle od roku 1967. 
Troufám si tvrdit, že jsme jeden 
z  mála amatérských souborů v  ČR, 
který hraje na domovské scéně pra-
videlně každou sobotu, a  to od  září 
do  dubna. Samozřejmostí jsou i  zá-

jezdová představení v  našem okolí. 
Za sezónu tak odehrajeme osm titu-
lů, které se v  pravidelných interva-
lech střídají, což představuje včetně 
zájezdů kolem padesáti představení 
ročně.
Jak početný je váš soubor?
   Po několika dlouhých letech se opět 
podařilo oživit dětský soubor, který 
nám hodně pomáhá s naplněním se-
zóny. Co mě však trápí, je fakt, že již 
delší čas, nerozšířil naše řady někdo, 
pro koho by se stalo loutkové divadlo 
„drogou“ jako pro nás 13 aktivních 
členů. Nutno však podotknout, že 
věkový průměr souboru, když od-
myslím dětský soubor, se blíží číslu 
podobnému výročí divadla. 
Co chystáte na oslavy 60 let?

 Ty oslavy již vlastně probíha-
jí od  prosince minulého roku, kdy 
jsme uvedly hru Aloise Jiráska „Lu-
cerna“. Toto představení se hraje 
i  v  letošním roce. Dále pak máme 
na repertoáru dnes již klasickou in-
scenaci „Kašpárek a  čarodějnice“, 
kterou pro soubor upravil zakládající 
člen divadla Mirek Klicpera, ten je 
podepsán také pod syžetem pohádky 
„O  zlém čaroději“, kterou uvádíme 
v  premiéře. A  konečně na  27. úno-
ra od  18 hodin chystáme pro naše 
příznivce, kamarády a  samozřejmě 
širokou veřejnost vzpomínkový ve-
čer, na  kterém si připomeneme jak 
historické momenty, tak i současnost 
našeho divadla. 
Děkuji za povídání.. Karel Petránek

Na fotce je Daniel Šárka a Ivana Horáková. Tři pohádky pro rošťáky 
- premiera listopad 2012

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ NÁCHODSKÉHO SOKOLA  

V neděli  17.února od 9. 30 do 15 hodin v sokolovně v Náchodě  
se uskuteční seminář na téma: 

“NOVÉ POZNATKY Z OBLASTI POHYBU PRO ZDRAVÍ„
Tento seminář je  především určen pro cvičitele a členy Sokola, ale je otevřen 
i pro zájemce z řad občanů, kteří nejsou členy Sokola. Od  nich bude vybírán 
poplatek 60 Kč. K pití bude zajištěna ochucená voda, čaj nebo káva. Jídlo si musí 
přinést každý sám. Samozřejmostí je přezutí do cvičební obuvi a cvičební oděv 
(doporučuje se raději teplejší z  více vrstev, které se mohou v  případě zahřátí 
odložit). K zápisu získaných znalostí je dobré vzít si sebou psací potřeby. 

Zájemci o účast na tomto semináři se mohou hlásit 
na tel. 491 423 380 nebo 723 683 536 případně na mailovou adresu:

zpodkrkonosska@seznam.cz do úterý 12.února.
Účastníci semináře si  zacvičí  nejdříve aerobik spojený s tancem (obdoba zum-
by) a pak formování těla. Po přestávce začne cvičení pro zdraví. Protože zdraví 
vytváří duševní, tělesná i sociální pohoda, je toto cvičení zaměřeno na všech-
ny tyto složky. Účastníci se nejdříve seznámí s tím, jak se  zbavovat stresu, jak 
se pozitivně naladit, jak vnímat sebe sama ve skupině. V další části se zaměří 
na nácvik správného držení těla v různých polohách a činnostech jako podmín-
ky prevence  proti  nemocem páteře a kloubů a udržení pohyblivosti do nejvyš-
šího věku. Bude se procvičovat střídání napětí a relaxace, využití dechu a další 
„fi nty“ k ovlivnění funkcí těla. Závěrem budou účastníci seznámeni s metodou 
samouzdravování Borise Tichanovského ,která dle autora vede k tomu, že kro-
mě úrazů a nemocí srdce a mozku, dovede při pravidelném provádění 2x denně 
a dodržení zásad, s kterými budou účastníci seznámeni,vyléčit všechno včetně 
vyhřezlé ploténky a artroz kloubů.

MOŘSKÉ PLODY 

V TĚSTOVINÁCH
 Do  pekáčku dáme sádlo, jakou-
koli zeleninovou směs a  mořský 
salát Itália (obsahuje asijské krevety, 
mušle a olihně). Vše zasypeme smě-
sí koření na grilované ryby a směsí 
koření na  ryby a  pořádně promí-
cháme. Dáme péci do  trouby v za-
krytěm pekáčku asi na  15 minut. 
V hrnci uvaříme kukuřičné těstovi-
ny (nemáme-li, hradíme je jakými-
koli), po osmi minutách je scedíme 
a vmícháme do pekáčku k zelenině 
a mořským plodům. Zapékáme dal-
ších 10 minut.
 Nakonec v  hrnku smícháme 3 
vejce, 2 lžíce majolky a  kávovou 
lžičku směsi koření na ryby a touto 
směsí zalijeme vše, co máme v pe-
káčku. V troubě zapékáme další 15 
minut. Podáváme se sterilovanou 
červenou řepou nebo kyselými 
okurkami. Tak, ať Vám chutná....    
                    přeje Laďka Škodová

ECHO V KUCHYNI

Sněhule na Rozkoši

 Přehrada Rozkoš u  České Ska-
lice, jako významná ornitologická 
lokalita, neusíná zimním spánkem 
ani v  těchto chladných měsících. 

Pravidelně zde můžeme napří-
klad pozorovat zpěvného ptáka, 

který jinak patří do  nejsever-
nějších částí Evropy. Jedná se 
o  sněhuli severní - Plectro-
phenax nivalis. Normálně 
hnízdí na kamenitém pobřeží, 
v  tundře a  ve  vysokohorském 

pásmu. U  nás přezimuje v  pro-
měnlivém počtu. Naše „krutá“ 
zima je pro sněhuli vlastně léto... 
Jen tiše závidíme. 

Foto via net

Polský Gibraltar
 Gibraltarská skála, střežící vstup 
do  Středozemního moře, je symbo-
lem pevnosti úspěšně odolávající 
v  proudu historie válečným vlnobi-
tím. Ten britský Gibraltar je ovšem 
na výlet z Náchodska opravdu poně-
kud „ z ruky“. Za vděk však můžeme 
vzít „polským Gibraltarem. Nachá-
zí se relativně nedaleko v  lokalitě 
Srebrna Góra (Stříbrná hora)
   Jedná se o  pevnost vypínající se 
nad městem, s  tlustými kamennými 
zdmi, množstvím tmavých kasemat 
a obklopenou příkopem. Leží na vr-

cholu kopce Warowna Góra („Opev-
něná hora“) a  jde o  největší horský 
objekt tohoto typu v Evropě. Pevnost 
nechal postavit v letech 1765 – 1777 
pruský král Friedrich II. a  Stříbrná 
hora spolu s  dříve vzniklými pev-
nostmi v  Nise, Kladsku a  Swiednici 
tvořila impozantní vojenský obranný 
systém. A někdy se mu říká „polský 
Gibraltar“, protože pevnost nikdo ni-
kdy nedobyl a zuby si na ni vylámali 
i ze „řetězů puštění psi války“ v uni-
formách armády císaře Napoleona. 

Foto via fl ickr

Kulečník hrají dobře
 Oddíl sportovního kulečníku Tě-
lovýchovné jednoty Náchod v  sou-
těžní sezóně 2011/2012 splnil větši-
nu předsevzetí, která si stanovil před 
zahájením soutěží. Všechna družstva 
si udržela účast v soutěžích, v kterých 
byla nasazena, a to zpravidla v horní 
polovině tabulek. Družstvo A v I. lize, 
družstvo B v  krajské soutěži VČ-2 
a družstvo C v krajské soutěži VČ-3. 
 Do  nové soutěžní sezóny 
2012/2013 oddíl nasadil opět tři 
družstva. Družstvo A v I. lize ve slo-
žení Řehůřek Luděk, Kočička Petr 
a Bareš Petr si vede zatím velmi dobře 
a  zaujímá 4. místo. Výborné výkony 
předvádí i družstvo B ve složení To-
máš Flégl, Alexej Kejzlar a Jiří Otče-
nášek. Po dvou remízách a se ztrátou 
2 bodů zaujímá v  tabulce  1. místo. 
Ještě lepší výkony odvádí družstvo C, 
které vyhrálo úplně všechna utkání  
a bez ztráty bodů vede tabulku v sou-

těži VČ-3. V družstvu jsou registro-
váni Jiří Bláha, Jiří Hanuš, Antonín 
Umlauf, Jaroslav Skalický, Libor Ci-
asto, Václav Hána, Jiří Cvejn. 
 Od začátku sezóny hrajeme na sto-
lech, které nejsou opatřeny novým 
suknem a  se starými sadami koulí. 
V  ČR totiž chybí nabídka skutečně 
kvalitního sukna za přijatelnou cenu. 
Z  toho důvodu jsme nemohli reali-
zovat záměr, že současně s výměnou 
sukna provedeme instalaci řízeného 
vyhřívání desek jednotlivých stolů. 
Uvedené akce budeme tedy uskuteč-
ňovat svépomocí až po skončení mis-
trovské sezóny.  
 Oddíl zároveň vyhlašuje nábor 
na  získání nových členů.  Srdečně 
vítáme i  zájemce z  žákovských vě-
kových skupin. Výcvik probíhá pod 
dohledem nejlepších členů oddílu. 
Oddíl sportovního kulečníku, Praž-
ská 1759, Náchod.        Jiří Otčenášek

foto: Domácí hráč Libor Ciasto



   „Myslím si, že je vždy důležité, aby  
se rovnoměrně rozvíjela nejen centra 
měst, ale i  jejich okrajové části. Nemě-
li bychom chápat tyto lokality jen jako 
„velkou noclehárnu“, ale jako zónu, kde 
se dá nejen bydlet, ale i nakupovat. I to 
byl důvod, proč jsme před měsíci ote-
vřeli na Plhově náš obchod s domácími 
potřebami a  elektrem. Plhov, jako hus-
tě obydlená okrajová část Náchoda, si 

zaslouží, aby jeho obyvatelé nemuseli 
za každým nákupem dojíždět či dochá-
zet do  centra města. A  běžná domác-
nost, ta takových drobnějších, ale ne-
zbytných nákupů už něco potřebuje…“ 

říká spolumajitel obchodu domácích 
potřeb a elektra z náchodské ulice Pod 
Kapličkou pan Petr Bubeníček. 
 V Plhovském obchodě domácích po-
třeb a  elektra najdete pestrý sortiment 
zboží za dobré ceny. Letošní zima ještě 
zdaleka nekončí, takže se při úklidu 
sněhu neobejdeme bez dobrého hrabla. 

Chybí vám či dosloužily drobné věci 
v  domácnosti? Zakoupit zde může-
te sáčky do  vysavačů (značek ETA, 
BOSCH, ZELMER atd.), žárovky, 
menší kuchyňské spotřebiče (rychlo-
varné konvice, topinkovače, toustovače 
apod.), nádobí, nože, domovní zvonky, 
sklo, spojovací materiál, svítilny, pro-
dukty renomované značky TESCOMA 
apod. Kdo všechno může přijít do ob-
chodu   a určitě neodejde s prázdnou? 
„Samozřejmě i  domácí kutil, proto-
že u  nás si vybere z  nabídky nejen již 
vzpomínaných spojovacích materiálů 

(hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky), ale 
zakoupit může i  různá těsnění, tmely 
apod. Moderní domácnost, to je i elek-
tronika, počítače a k nim připojené tis-
kárny. V nabídce máme právě i cenově 

velmi výhodná řešení náplní do  tiská-
ren. A pokud byste potřebovali něco vy-
tištěného zalaminovat? Není problém, 
i  to u  nás umíme. Včetně kopírování 
dokumentů na  počkání – do  velikosti 
A4“, vysvětluje s  úsměvem pan Bube-
níček.  Hitem jsou v prodejně nabízené 
klasické žárovky. Žárovka 60 W vás zde 
vyjde na 10,-Kč!    

   Prodejnu domácích potřeb a  elektra 
najdete v Náchodě – Plhově velmi snad-
no. Novým obchodním  centrem se to-
tiž stává Plhovské náměstí – a právě tam 
je prodejna situována.Orientaci usnad-
ní též informace, že se jedná o zástavbu, 
ve které se nachází i Čínská  restaurace.
Prodejna je otevřena od pondělí do pát-
ku od 8 do 12 hodin, od 13 do 17 hodin. 
Prodejna domácích potřeb a elektra má 
i  vlastní webové stránky, které najdete 
na adrese:www.dpna.cz
 Přijďte si nakoupit a poznáte, že okra-
jové části měst mohou mít stejně kvalitní 
a  pestrou nabídku zboží, jako obchody 
v centru.                                       (Echo-pi)
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PRODEJNA DOMÁCÍCH POTŘEB 

A ELEKTRA V NÁCHODĚ – PLHOVĚ

PESTRÝ SORTIMENT

KLASICKÉ ŽÁROVKY

 Milí přátelé a čtenáři,
 máme za sebou dva týdny od první-
ho vydání mého malého seriálu o fran-
couzské kuchyni. Ráda bych Vám 
poděkovala za  všechny Vaše ohlasy 
na  můj první recept. Minulý víkend 
jsme v  mojí restauraci měli palačin-
kový víkend, u  kterého jsme oslavili 
i  francouzský svátek zvaný Chande-
leur. Velký ohlas na  toto jednoduché 
francouzské jídlo mě přivedl na myš-
lenku na další recept, který jsem si pro 
Vás připravila na  tento týden. Recept  
na  játrovou paštičku pochází od  mé 
babičky po  maminčině straně, která 
je navíc napůl Italka. Kombinace dvou 
skvělých kuchyní ji přivedlo na  tisí-
ce fantastických receptů, které mně 
a mé rodině vařila,kdykoliv jsme měli 
možnost se u ní setkat. Paštika, o které 
mluvím, je opravdovou pochoutkou 
a opět je věcí, kde se snoubí jednodu-
chost se skvělou chutí, pokud se to dělá 
s  láskou. Vedle kuřecích jater, které 
ve svém receptu uvádím, se dají použít 
i jiná játra – kachní, králičí a nebo tře-
ba krůtí, ale na kuřecích se to dá báječ-
ně vyzkoušet. Kouzlo a tajemství dobře 
upravených jater je jejich vaření. Přeji 
Vám hodně štěstí a doufám, že Vás můj 

recept zaujme stejně jako ten minulý.          
À bientôt,  Pauline

Executive Chef 
– Babiččina Zahrádka, 

Česká Skalice
(www.tambouillemadeincz.

blogspot.cz)
Játrová paštička 
babičky Claudete
100g másla
1 Šalotka nebo střední žlutá cibule
2 Stroužky utřeného česneku
2 Bobkové listy, Špetka tymiánu
300g kuřecích jater
1dcl suchého červeného vína
Pepř a sůl
 Očistíme játra, odřežeme veškeré 
blány a propláchneme vodou.  Osmah-
neme cibulku na  polovině másle, až 
změkne. Přidáme sůl, pepř, tymián 
a  celý bobkový list. V  tuto chvíli při-
dáme játra, která smícháme se směsí 
v  pánvičce a  rozprostřeme po  pán-
vi tak, aby se všechna opékala na-
jednou. Zalijeme červeným vínem. 
V tuto chvíli opékáme játra 2-4 minut 
po obou stranách. Rozkrojíme to nej-
větší a  pokud je zvenku hotové a  rů-
žové vevnitř, je dopečeno. Ze směsi 
vyndáme bobkový list a směs vložíme 
do mixéru společně se zbytkem másla. 
Ještě zatepla ji pak umixujeme a podle 
chuti přidáváme sůl a  pepř. Hotovou 
paštiku rozdělíme do  menších misek 
a nebo jedné velké a dáme do lednice 
vychladit na alespoň čtyři hodiny. 
 Pokud chcete Vaši paštiku vylepšit 
a  uchovat její barvu a  chuť, doporu-
čujeme ji kompletně zalít rozehřátým 
máslem, ze kterého odebereme bílou 
pěnu, která se při pomalém zahřívá-
ní utváří na povrchu nádoby, ve které 
máslo rozehříváme.

Trochu jiná kuchyně Soutěž mladých 
kadeřnic
 V pátek 25. ledna proběhla ve vel-
kém sále Obecního domu ve Velkém 
Poříčí soutěž mladých kadeřnic, kte-
rou pořádala Střední škola propagační 
tvorby a polygrafi e Velké Poříčí. Téma-
tem této tradiční soutěže byly svatební 
účesy. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 
kadeřnic a  1 kadeřník spolu se svý-
mi modelkami. Porota pod vedením 
Emila Maryšky hodnotila módnost 
a  slušivost účesu, čistotu provedení, 
fantazii tvůrce i  celkový vzhled. Ten 
dotvářely především svatební mode-
ly Svatební agentury CHER Náchod, 
které na soutěž zapůjčila její majitelka 
paní Marie Endtová. Další poděková-
ní si zaslouží Kadeřnický velkoobchod 
Tomáš Drobný Náchod za sponzorské 
dary v podobě cen pro soutěžící.
 Soutěž  vyhrála Eva Birdáčová, dru-
hé místo obsadil jediný zástupce mužů 
mezi soutěžícími Pavel Králíček a třetí 
místo získala Michaela Chylíková. 
 Mgr. Renata Lelková, Střední škola 

propagační tvorby a polygrafi e 
Velké Poříčí, www.ssptp.cz

Obvodní senátorská kancelář
 Lubomíra France byla otevřena 
31.ledna 2013  na adrese Masaryko-
vo náměstí č.p. 68, (I.patro).
 Kontaktní údaje, aktuální režim 
otevření senátorské kanceláře pro 
nejširší veřejnost a  další informa-
ce naleznete na  webové prezentaci 
www.lubomirfranc.cz

 Základní otevírací doba (v  prů-
běhu které je v  kanceláři přítomen 
asistent senátora) je po: 9 - 11 hod., 
14 -16 hod., st: 14 - 16 hod. Slav-
nostní pásku při otevření kancelá-
ře přestřihl společně se senátorem 
Francem i  starosta Náchoda Jan 
Birke.

Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Jarmily Zemánkové

CO BYLO DŘÍVE? 

 Vystudovala jsem střední ekono-
mickou školu. Praxi jsem poté zís-
kávala v pekařství, ve stavebnictví…. 
Na  „chvíli“ jsem se usadila v  Praze, 
kde jsem pracovala jako produkční.
Od malička zastávám názor – nevstá-
vat před sedmou hodinou ranní. A to 
mě také trochu nakoplo, abych začala 
pracovat v podnikatelské sféře.
 Nemám ráda samotu a co více lidi 
sblíží, nežli posezení u sklenky dob-
rého vína?....Od roku 2000 jsem se 
začala, zpočátku za  pomoci jiným, 
zajímat o  provoz vinotéky a  prodej 
sommeliérských  potřeb. 

A TEĎKA? 
 Od roku 2004 provozuji vinotéku. 
Ráda se zajímám o  vína, jejich his-
torii, servírování. Jsem ráda, že víno 
sbližuje lidi. Láhev vína si málokdo 
málokdy otevře sám. Víno má rádo 
společnost lidí a přátel. A to je i moje 
fi lozofi e.

Vinotéka, Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul.65, Náchod 

(vjezd do náměstí TGM)
Tel. + 420 608 172 004, 

e-mail: vinoteka.na@seznam.cz
Po – pá  9,00 – 12,00  13,00 – 18,00

   So         9,00 – 12,00



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421

BYTY

* Prodám byt 3+1 po rekonstrukci na sídlišti 
SUN Náchod. Tel. 773 152 009

* 4 členná rodina se dvěma malými dětmi 
hledá pronájem vybaveného bytu nebo 
domu v  klidné lokalitě v  Náchodě, nebo 
blízkém okolí. Ideálně 4+1 nebo alespoň 
3+1. Jsme pořádkumilovní slušní lidé, neku-
řáci a máme rádi svůj klid a soukromí. Mož-
ný začátek pronájmu pravděpodobně kvě-
ten, ale záleží na nabídce. Volejte na 608 238 
886 nebo pište na eva.klusakova@live.com

* Pronajmu byt 3+1 ve zděném domě na pěší 
zóně v centru Náchoda.Informace 777 027 664
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě nad Me-
tují - Nad Stadionem, přízemí, plast. okna, 
volný od  března 2O13, cena 9 tis./měs., tel. 
728714501

* Prodám družstevní byt 3+1 * 70 mč, 
v panelovém domě s balkónem v Hronově, 
7.patro - výtah . Dispozice - vstupní chodba, 
ložnice, kuchyň, obývací pokoj, dětský po-
koj. WC, koupelna - jádro původní. Občan-
ská vybavenost - pošta, autobus, vlak, ZŠ, 
Penny do 500m. Cena k jednání 720.000Kč. 
Volný do 2 měsíců . tel: 774 539 929

* Pronajmu byt 50 m2 2 km od Nového Města 
n.M.. RK NEVOLAT. TEL.:602 875 447
* Pronajmu byt 1+ 0 v os.vlast, v přízemí, síd-
liště SUN, Náchod, nájem 2500 + inkaso. TEL.: 
602 411 666
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, ul. Komenské-
ho, kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena: 
5 000,- Kč/měs.+sl.
* Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v Ná-
chodě, ul. Raisova. Tel. 777  602  884. Cena: 
899 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v Ná-
chodě, ul. Bílkova. Tel. 774  311  404. Cena: 
780 000,- Kč
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s  balkonem, 
47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti 
hospodě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 
18.000,-Kč, tel. 608 903 050.
* Pronajmu dlouhod.byt 3+1 v  os.vlast., 
75 m2, 2 NP, v  nově zrek.domě, v  NA-Bě-
lovsi, pl.okna, zateplení, sklep,park u  domu, 
náj. 5.000Kč + voda + el. + plyn + kauce, tel. 
608 903 070
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP, plast.
okna, v  nově zrek.domě v  NA  poblíž cent-
ra. Náj. + zál. 5.500Kč + kauce 16.500Kč, tel.: 
608 903 070
* Pronájem bytu 1+1 v  České Skalici tel. 
491 452 346 mob.603 578 209
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk, 31 m2 
s  balkonem, 4 NP, výtah, po  rekonstrukci, 
částečně zařízený, vč. internetového připojení, 
parkovací místa před vchodem. Nájem 3.500,- 
Kč + inkaso + vratná kauce. Volný ihned. Tel: 
774 547 565
* Prodám DB 1+1 bez balkonu, Náchod Pl-
hov. 607 691 987, 607 811 500
* Prodám byt 3+1 v OV Nové Město n.M. Ma-
lecí. TEL.:606 65 65 61 po 17. hodině
* PRONAJMU BYTY 1+1 A 2+KK v Hronově 
a  Velkém Dřevíči. Domy jsou po  celkové re-
konstrukci. Cena od 3.900,- kč + inkaso. Kau-
ce nutná. Tel.602 133 173 email.renestarkov@
seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 v  centru Náchoda. Plo-
voucí podlahy, nová kuchyň, klidné místo. 
Nájem 4900 + 1500 služby. Volný ihned kauce 
10.000,- tel. 602 247 247.
* Pronajmu nový byt 3+1 v  cihlovém domě 
v  centru Náchoda. Nová kuchyňská linka, 
nová koupelna, nové plovoucí podlahy, volný 
ihned. Cena 5500 + 1500 služby, kauce 10.000,- 
tel.602 247 247
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 
3+1 v  Náchodě - Brance. Volný ihned. tel. 
732 167 291
* Prodám byt 2kk v OV, 48 m2, Náchod-Plhov, 
690.000 Kč. TEL.: 608 646 007
* Prodám byt 4+1 v  OV po  komplet.rekon-
strukci, Běloveská ul., Náchod. RK NEVO-
LAT!!! TEL.:605 506 245 večer
* Koupím garzonku v původním stavu v Ná-
chodě Bělovsi. Tel. 775 791 107
* Pronajmu pěkný byt 3+1 ve  Vysokově, re-
konstruovaný, částečně vybavený, plyn. topení, 
možnost přitápění kamny, parkování, 2 sklepy 
a půda. Tel. 776 492 977
* Pronajmu nestandardní byt 2+1 v  klidné 
části středu N.Města. (Po celkové rekonstruk-
ci, zcela nová okna). Tel. 732 681 960
* Prodáme byt 3+1 Nové Město n.Met., Klo-
sova ul., osobní vlastnictví, 78 m2, cihlový dům, 
po rekonstrukci. Další info na tel. 777 64 12 70
* Dlouhodobě pronajmu zrekonstruova-
ný 2,5+1, balkon v  cihlovém domě v  centru 
Náchoda. Kauce, pouze solidnímu zájemci. 
TEL.:737 211 973
* Pronajmu garsonku dlouhodobě levně Ná-
chod Staré Město. TEL.: 739 677 222
* Pronajmeme dlouhodobě 2+1 v centru Ná-
choda. Volný ihned. Kauce. TEL.:737 211 973
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk s  balko-
nem v  klidné části Nového Města n.M.. Ná-
jem 3500,-Kč + inkaso, kauce 12 tis.Kč. TEL.: 
774 189 339, www.bezrealitky.cz/id/230348

* Prodám garáž v  Náchodě za  Rybár-
nou. Super stav. Cena dohodou. TEL.:
603 45 85 37

* Pronajmu dlouhodobě RD se stodolou (ga-
ráží) a kolnou ve St.Plese u Jaroměře s velkým 
pozemkem. V 1NP prostorný 2+1 v 2NP půda. 
Náj. 5.000 Kč + kauce, tel. 608 903 070.
* Sháním na  Náchodsku RD nebo chalupu 
v ceně do 2mil. Kč. Pěkný pozemek výhodou. 
Tel 608 245 634
* Prodáme dům se zahradou v Náchodě, in-
formace na http://alenachod.sweb.cz

* Prodáme rodinný dům, starou chalupu 
a pozemky k výstavbě (RD i komerční) v N.
Městě n/Met.-Krčín.Cena celkem 1,79 mil.
Kč, v případě prodeje samostatného pozemku 
650,-Kč/m2, tel.602 204 002.
* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Náchodě. 
Tel. 732 167 291
* Prodám větší dům s bytovými a nebytovými 
prostory v centru obce Šonov u Nového Města 
n.Met. Tel. 732 135 805 nebo zanechat kontakt 
v redakci Echa.
* Koupím chalupu nebo domek na  klidném 
místě, nejlépe na Broumovsku. Tel. 739 486 403
* Prodám garáž v Náchodě na Brance, 150 tis.
Kč. TEL.:602 411 651
* Pronajmu garáž v  Náchodě Bělovsi. Tel. 
604 699 888
* Pronájem garáže, 10 min. chůze z  centra 
Náchoda, roční nájem 600 Kč, půlroční 650, 
měsíční platba 700 Kč. Dohoda možná. Tel. 
606 213 229
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám stavební pozemek ve Velkém Poříčí 
1078 m2, mob:605 437 524 www.pozemek.wz.cz

* Pron.malou kancelář (2x4m) s  výhl.do ze-
leně poblíž centra, + WC, v nově zrek. domě 
v NA. Nutno vidět, náj.1.500 + el. + vody + to-
pení + kauce., tel. 608 903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v  D.Radechové 
čp.117, 2 kanceláře s WC a parkováním, 40m2, 
vyt.akum.kamny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, 
tel. 608 903 070.

*Pronajmu kompletně vybavené masér-
ské a  kosmetické studio na  atraktivním 
místě v  České Skalici. Prostor lze využít 
zároveň k poradenské činnosti v oblasti vý-
živy apod. Salón je k dispozici denně do 15 
hod, cena 4000 Kč za měsíc, případně je 
možná jiná dohoda dle využití a činnosti. 
Zájemci volejte na tel: 604 956 620.

* Pronajmu prodejnu 48 m2 v centru Hrono-
va, Jiráskova ul.196. TEL.:739 155 617
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Přízemí 
65 m2 za 3500Kč 260 m2 za 11500kč Jedná se 
o prostory na lukrativním místě v Jaroměři cca 
100m od  Tesca, které byly užívány jako dílny 
(možno přebudovat na  obchodní prostory). 
V I.patře se nacházejí kanceláře o různých plo-
chách. Plocha přízemí je 320m2. Plocha I.patra 
je rovněž 320m2. Kontakt 775 061 023
* Prodám zavedenou kovovýrobu v Hronově. 
Dílna 120m2, kuchyňka, WC a  sprcha. Vjezd 
velkými vraty ze dvora. Možnost přístavby 
na  pozemku 1000m2. Půda připravena k ve-
stavbě bytu či kanceláří. Nutno vidět. Cena do-
hodou. Tel. 608 638 486
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s pří-
slušenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíč-
ně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, 
KONTAKTNÍ KANCELÁŘ APOD;NÁJEM-
NÉ 3.500,-Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁ-
LOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kame-
nici ve  2. patře s  výtahem, WC a  kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výraz-
ná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi 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

* Pronajmu byt 3+1 na  sídlišti SUN v  Ná-
chodě. Klidné místo i  vchod, nová okna, za-
tepleno, zděné jádro, nová koupelna, lodžie, 
7. patro. Volný ihned. Kauce 15  000,-Kč. Tel. 
608 328 900
* Pronajmu byt 2+kk s  balkonem 64 m2 

ve zděném domě - přízemí, poblíž centra Ná-
choda. Cena 4500,-Kč + inkaso, vratná kauce 9 
tis. Kč. Volat po 18.hodině 702 018 628
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě Staré Měs-
to, po  domluvě zařízený. Cena 820 tis.Kč. 
TEL.:724 977 371
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Prodám byt 3+1, družstevní, na okraji sídli-
ště u nemocnice. Dům po rekonstrukci. Okna 
a  balkon směrem na  louku k  řece. Předělaná 
kuchyň, koupelna, předsíň. Z  části zařízeno 
nábytkem. tlf: 777 149 779, Cena 850 000,- Kč
* Prodám byt 1+1 v  OV, 32 m2 s  balkonem, 
po  částečné rekonstrukci - plastová okna, ra-
diátory, podlahy, WC, nová linka s lednicí, in-
ternet. Nové Město n.M. Cena 599.000 Kč. Tel. 
722 416 513
* Prodám slunný byt 2+1 v OV, 60 m2, 6.patro 
v Novém Městě n.M. u Rychty. Dům po celko-
vé revitalizaci. Volný. TEL.:604 933 940
* Prodám družstevní byt 5+1 v Náchodě Pl-
hově, cena 999.000 Kč. Tel. 777 87 11 40
* Dlouhodobě pronajmu garsonku na sídliš-
ti SUN v  Náchodě. Byt se nachází v  6. patře, 
dům je zateplen, plastová okna + balkon. Volný 
od března. Cena nájmu 5500,-Kč včetně inkasa. 
Kauce 10 000,-Kč. Tel. 737 010 748
* Pronajmu velmi pěknou a téměř zařízenou 
garzonku v Náchodě, nerudova ul. Sklepní kój 
+ zahrada. Cena 3500 + inkaso. Nutná kauce. 
Volná ihned. Tel. 608 888 141
* Pronajmu garsonku v Novém Městě n.M. - 
Malecí. K nastěhování ihned. TEL.:606 669 333
* Prodám 3+1 v  osobním vlastnictví po  cel-
kové modernizaci (koupelna, kuchyně, WC, 
dveře) v Náchodě na Plhově. Cena 1.400.000,- 
Kč. Tel. 774 555 344 RK nevolat.
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě 73 m2, volný 
od 1.2.2013. TEL:603 176 318
* Poskytnu podnájem v  malém bytě 1.kat. 
v  Náchodě u  nemocnice, volný od  1.3.2013, 
cena dohodou, kauce 10 tis.Kč. TEL.:
777 021 798
* Prodám zděný DB 1+1 po  rekonstrukci - 
koupelna, balkon, samost. topení v  Náchodě 
na  Brance v  OV od  r.2014, 790 tis.Kč. TEL.:
602 145 222
* Pronájem bytu 3+1- nájemné 5000 +služby 
2000 a  2+kk - nájemné 4800 + služby 1800 
v  centru města Náchod u  Okresního soudu. 
Ulice Palachova 1457., elektriku si platí sám 
nájemce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě neda-
leko centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného 
domu, má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, 
nová topidla, nové rozvody plynu. Je vybaven 
kuchyňskou linkou se sporákem. K bytu patří 
i  půda a  sklep. Veškerá občanská vybavenost 
v  dosahu 5 minut chůze. Parkování před do-
mem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. 
Tel. 723 7450 40.
* Pronajmu garzonku v Hronově, přízemí. Tel 
608 66 77 30
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 

V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 
200M OD  NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-Kč 
+ 200,-Kč ZÁLOHY + ELEKTŘINA  INFO 
777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu garsonku 30m2 v  Novém Městě 
nad Metují. Dům je v  klidné části města, za-
teplen, plastová okna, výtah. Možnost připo-
jení vysokorychlostního internetu, příjem di-
gitální TV. Kauce 15000,-Kč. Volná ihned. Tel 
608 323 373
* Prodáme družstevní byt 1 + 1 v  Náchodě, 
Bílá 1961, výměra 44,01 m2, 3. poschodí. Cena 
Kč 340 tisíc. Info: 733 131 189.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 v Čes-
ké Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 
72,09 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez slu-
žeb), jistina Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na  Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nut-
né dílčí opravy bytu. Cena 300 tis.Kč. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v  České Skalici, 
3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. 
TEL.:777 06 04 69, 608 11 00 41

* PRODÁME rovinatý slunný stavební po-
zemek v Čer. Kostelci - Lipky (krásná klidná 
část), 716 m2 - možnost kompletní dokumenta-
ce k náhlednutí (geodetické zaměření, geolog. 
průzkum, zaměření sítí, projekt rod. domu 
4+1 s garáží). Voda a el.,, plyn podél pozemku. 
Cena 600tis. Kč. Tel. 607 154 651
* Hledám pronájem garážového stání pro 
motocykl na sídlišti u  nemocnice. TEL.: 
775 435 958
* Mladá rodina koupí rodinný dům, chalupu 
v Novém Městě nad Metují,tel. 722 379 557
* Prodám v  Červeném Kostelci novostavbu 
RD4+kk v žádané lokalitě. Pozemek cca 700m2, 
nutno dokončit vnitřek. tel.: 608 245 634

* Pronájem menších (cca 10 m2) nebytových 
prostor v  Hurdálkově ul. v  Náchodě. Tel. 
776 344 900

* Prodám palivové dřevo. Nařezané, ulože-
né v  BIG BAG cca 1,5 kubíku. Cena 500 Kč 
za  BIG BAG. Možnost odvozu dle dohody. 
Nebo zajistím dopravu. Volejte: 491  451  142 
od 8-14 hodin
* Prodám skládací chodítko pro seniory (na 
kolečkách, brzdy, nákupní košík) 750,- Kč. Tel: 
776 150 658.
* Prodám zachovalý sporák MORA, plynová 
trouba i sporák - cena 500,-,tel. 731 588 403
* Prodám sololitové desky 250x175 cm. Lev-
ně. Tel. 602 103 775
* Prodám akrylátovou vanu 160 cm 800 Kč, 
skříňku s  umyvadlem a  baterii za  600 Kč. Tel. 
737 842 099 Náchod
* Prodám chladničku s  mrazákem zn Dae-
woo, 85 l obsah. Nová, nepoužitá. Cena 
3000 Kč. Tel. 720 495 516 V.Dřevíč.
* Prodám březová košťata. Tel. 491  474  911 
n 739 907280.
* Prodám sendvičové izolační panely stě-
nové a střešní, 100x200, 100x 250 cm , tl 6cm 
250 Kč/m2, tl 8 cm za 275 Kč/m2, tl 10 cm 300 
Kč/m2, na  stěny, opláštění, příčky, stropy. Tel. 
606 336 841
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200 Kč 
Tel. 733 483 672
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* Koupím knihy Verna, May a  jiné dobro-
družné nejlépe do 1948. TEL.:722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky, Čína, Československa a jiné. Dále sta-
ré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, 
IGRA, a  jiné i na bowden, vláčky apod. TEL.:
724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ Z  NJ, pro začá-
tečníky i mírně pokročilé. Mám státnice z NJ. 
Tel.:731 911 803 Doučím RUŠTINU a NĚMČI-
NU - Nové Město n. M. Tel. 606 847 418
* Nabízím doučování základní a středoškolské 
matematiky. 774 223 293

* ŽIVÁ HUDBA na  Vaší svatbu, oslavu, 
večírek, fi remní akci atd... - klávesy, zpěv - 
LUKÁŠ VRABEC - 776 626 350

* Hledám lektora pro doučování matematiky 
na víceletém gymnáziu (sekunda). Náchod.Tel. 
725177643
* HLEDÁM práci řidiče sk.B - 3 roky praxe 
(PPL - kurýrní služba), spolehlivost, časo-
vá fl exibilita. Volejte kdykoli: 724  542  137, 
775 306 383
* KLÁVESY Pavel Svoboda. Taneční hud-
ba na  večírky, oslavy, svatební hostiny. Tel. 
606 982 010
* Přijmeme 5 šikovných lidí na  pozi-
ci konzultant. Životopis zasílejte na  email: 
centrumkopretina@seznam.cz
* Nabízíme přivýdělek -brigádu, roznos le-
táků do  domovních schránek ve  vašem okolí. 
Odměna je vyplácena týdně. Tel.: 723 917 250.

* Prodám Škoda Fabia r.v.2002, 1.0 mpi, po-
ctivé km 146 tis., servisní knížka, nebouraná, 
výborný stav, malá spotřeba. Jako nová. Mod-
rá barva. Pravidelný servis. Cena 47 tis.Kč. 
TEL.:777 104 584
* Prodám Peugeot Parner, r.v. 2000, 137tis. 
km, klima, tažné, sada druhých kol. Cena 
39.000,- Tel. 608 365 036
* Koupím skútr ČZ 175 - 501 /502 / s TP. Tel 
724 123 158

* ESPACE IV náhradní díly z  tohoto vozu, 
r.v.2005, motor, převodovka Alu kola a  vše 
ostatní.Levně. TEL.:737 45 10 44
* Pneu 17“ více druhů Renault Laguna, Re-
nault Espace zimní i letní. TEL.:777 08 26 51
* Opravy motorů a  převodovek Renault 
DCI od  r.2002, osobních i  mikrobusů. TEL.: 
494 623 181 
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-u nádraží-RD po rekon.,2 byty+komer.prostory...2 mil.Kč-Sleva!+Náchod-Kramolna-Zateplený RD (4+1) z r.1995,bazén .... 2,61 mil.Kč
Náchod-centrum-RD (4+1),kompl.rekon..2,49 mil.Kč+Náchod-Nadst.RD-novostavba (6+kk+posilovna),zast.pl.157 m2-nutno vidět ... 5,4 mil.Kč
Náchod-centrum-Byt 1+1,48 m2,OV,2NP,půda..599.000,-Kč, Náchod-ul.Bílá-Byt 1+1(40 m2) 6NP,plast.okna,lodžie,dům zateplen ....530.000,-Kč
N.Město n/M.-Malecí-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,balkón......645.000,-Kč, Lipí u NA-Novostavby úspor.RD,poz.až 1000 m2 ......více v RK
N.Město n/M.-“František“-Nadst.byt 3+1,OV,garáž,vel.lodžie....1.649.000,-Kč+N.Město-Březinky-Zděný byt,OV,1+kk+terasa(49 m2) ....1,19 mil.Kč
N.Město n/M.-RD (5+1) po část.rekonstr.,poz.339 m2...1,89 mil.Kč,Č.Skalice-RD 2+1,půda k vestavbě,garáž+stodola k podnikání ... 1,39 mil.Kč
Č.Skalice-V.Třebešov-Zem.usedlost-komplex budov s poz. 4ha.......2,4 mil.Kč,  Stárkov-Bystré-Krásná,poloroub.chalupa,poz.1368 m2 ....... 1,35 mil.Kč
Bezděkov u Police n/M-RD (3+1)po rekon.,2 garáže+kancelář k podnikání...1,4 mil.Kč,Police n/M-Byt 3+1,OV,66 m2,lodžie,klid.část ....590.000,-Kč
Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota,k rekreaci i ubytování..2,19 mil.Kč+Pěkný RD s 2 byty po 90 m2-možnost pronajímání ........2.590.000,-Kč
N.Město n/Met., N.Hrádek, Lipí u Náchoda- Rekreační chaty s terasou a pěknými pozemky (490-1048 m2), slunná a klidná místa ......400.000,-Kč
Náchod,N.Město n/M,Č.Kostelec,Bohuslavice,Slavoňov,Jestřebí,Roheničky-Atrakt.pozemky k výstavbě RD,u Rozkoše-poz. k rekreaci .......více v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Jazyková škola PASTIME 
v Náchodě

PŘIJME UČITELE AJ 
 - práce na HPP i VPP, nadprůměrné 
ohodnocení. Nástup možný ihned.

Tel. 602 967 099

Základní škola 

Velké Poříčí
vyhlašuje výběrové řízení 

na MÍSTO ŠKOLNÍKA 
A SPRÁVCE SPORTOVIŠŤ

Podrobnosti na 
www.zsvporici.cz nebo 

na www.velkeporici.cz

Opravy šicích strojů pro domácnost.
Prodej náhradních dílů.

Tel. 608 654 250, 494 623 506
Jan-hejzlar@seznam.cz Dobruška 614

PENÍZE NA RUKU!
půjčka s možností 

úpravy splátek 

v průběhu splácení

tel. 722 732 992

Zámecký hotel 
v Náchodě

opět otevřen 
od pátku 8. února!

Otevřeno každý den

Srdečně zveme k návštěvě

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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Přijmu kadeřnici do České Skalice 
na živnostenský list 

Tel.  491 452 346,  mob. 603 578 209



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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

atraktivní místo 
v centru Náchoda, 

dům je 
v perfektním stavu,
nájem 5000,-Kč/měs 

tel: 
736 481 756 

Nabízíme prostory 35 m2

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují

přijme do jednosměnného provozu:

BRUSIČE KOVŮ PRO 
PŘESNÉ BROUŠENÍ
Praxe v přesném broušení podmínkou

PRACOVNÍKA 
NA ŘEZÁNÍ KOVŮ
Praxe nebo vyučení ve strojírenství

Do třísměnného provozu přijmeme:

PRACOVNÍKA NA CNC 
FRÉZOVÁNÍ

Praxe min. 3 roky podmínkou
Nástup možný ihned

Informace: p. Kotlář 602 707 736

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

Prodám zařízený zahradní domek 

na hezké zahradě, stavební  

pozemek 1400 m2 v Náchodě.

 TEL.: 602 145 222

Potřebujete nový nábytek?

D&S NÁBYTEK
Vás zve do prodejny polského nábytku

JAROMĚŘ, Na Cihelnách 99

(směr Trutnov – bývalé Řempo)
Tel./fax. 491 812 430

Mobil: 777 635 371

NYNÍ SLEVY AŽ 40 %
Široký sortiment nábytku na skladě
Rozvoz nábytku do 10 km zdarma

Levný a kvalitní – záruka
Obývací stěny • stolky • válendy

sedací soupravy • kuchyně

Prodejní plocha 1000 m2

Jsme tu pro Vás!
Po – pá 9.00 – 12.00  13.00 – 17.30

So 8.30 – 11.30

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

k03-50x60_atyp_CB.indd   1 22.1.2013   16:36:32

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
NOVINKY SPRO, DAIWA, CORMORAN

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853

I.patro

Zednické práce, rekonstrukce 
bytů, sádrokartony, malby, nátěry.

737 164 232 
739 175 726

www.rekonstrukcevs.wbs.cz

tel.:

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

Ihned přijmeme 

ZKUŠENOU 
KOSMETIČKU
- znalost manikúry a gelových 

nehtů velkou výhodou. 
POUZE S DELŠÍ PRAXÍ. 

www.masaze-nachod.cz. 
Tel. 606 758 675, 

apduela@centrum.cz.

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

chemické výrobní družstvo

významná společnost v oblasti výroby 
a distribuce nátěrových hmot se sídlem 

v Novém Městě nad Metují

 hledá  pracovníka na pozici:

 samostatný vývojový pracovník
Požadujeme: 

• vzdělání VŠ chemického zaměření
• základní znalosti technologie výroby 
   a aplikace nátěrových hmot
• znalost práce na PC, znalost AJ nebo NJ 
• odpovědnost, spolehlivost, fl exibilita

Požadovaná praxe:  3 roky ve vývoji 
nebo ve výrobě nejlépe nátěrových hmot 
nebo  jejich aplikaci 

Nabízíme:    
• práci  ve společnosti s více než 
   50-ti letou tradicí
• plat odpovídající výsledkům 
• další fi remní výhody

Pracoviště:    
• provozovna TIs u Nového Hrádku

Nástup:  dle dohody

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 25. 2. 2013  na 
adresu: lambertova@detecha.cz  zn.  vývoj   Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133

POTŘEBUJETE 

PŮJČIT? 
Půjčíme ihned oproti 
zástavě domy, byty 
zlato, automobily.

Zastavárna Melissa 

Tyršova 63, 

547 01 Náchod, 

Tel 774 170 180

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Uklidíme

a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY



NOVINY

NÁCHODSKÉHO 

REGIONU

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 * Vydavatel: Karel Petránek, 
Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, IČO: 16803175 * Zlom a osvit: UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kněžnou * Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem 
vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek 
povoleno ObSP Pardubice č.j.: PP/1-1673/94 ze dne 26. 4. 1994. Reg. zn. MK ČR E 11970. E-mail: echo@novinyecho.cz * www.novinyecho.cz

ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Hotel ELKO
-nekuřácká restaurace

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Jsme i na FACEBOOKU !

www.squash-centrum.unas.czANI V ÚNORU
NEMYSLETE NA NUDU

tel.: 602 886 577

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD

www.bazenymachov.cz

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Dne 10.2. 2013 pořádá profesionální modelingová agentura z Hradce Králové (s jejímiž modelkami se setkáváte 
i v naší rubrice Dívka ECHA) konkurz na  „NOVÉ TVÁŘE“ Účast na konkurzu není ničím omezena, ani věkem či tvarem postavy. 
Věkové rozpětí je určeno mezi 4 – 45 let. Agentura ráda přivítá všechny kteří se mají chuť učit novým věcem. S sebou, nutností u děvčat 
a žen, lodičky a krátká sukně a u chlapců či mužů šněrovací polobotky + poznámkový blok.
Kdy? Kde? Dne 10. 2. (NE) 2013 od 14:00 hod. do 17:00 hod.v sídle agentury D&D, Všehrdova 194, Hradec Králové 2. 
Další informace naleznete na agenturních stránkách www.modelagencyddhk.cz nebo přímo na tel.čísle 606/305941
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