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Příští Echo vychází 20. dubna 2012

WWW.NOVINYECHO.CZ

duben 1838, v Červeném Kostelci žije 

Božena Němcová

   POVELIKONO�NÍ VÝPRODEJ

LIKVIDACE ZÁSOB

SLEVA až 54 % 
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

Nově prodáváme dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

• OKNA • PARAPETY
• MARKÝZY • ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• ROLETY • GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE  • DVEŘE

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz

www.dvere-posuvne.cz
www.dvere-vnitrni-vchodove.cz

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

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov
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Svářečky TIG AC/DC pro 
svařování hliníku a nerezi.

Cena od 19.990,- Kč 
včetně DPH.

Very Well 
Mr. Kujal!
 Broumovský gymnazista Petr 
Kujal zvítězil v březnu v krajském 
kole soutěže v konverzaci v anglic-
kém jazyce. Postupuje tím do kola 
celostátního, což zaslouží slova 
uznání v  českém jazyce a  samo-
zřejmě i  v  jazyce Shakespearově 
z našeho titulku...

VARS Brněnský drak 2012
 První závod do vrchu pořádaný v rámci 
Mezinárodního mistrovství České repub-
liky a Liqui Moly Berg cupu se uskutečnil 
1. 4. 2012 na Masarykově okruhu v Brně.
 Perfektní organizace závodu, kvalitní 
zázemí pro jednotlivé týmy, možnost pá-
tečního testování závodních automobilů 
zařadilo hned první závod v  této sezóně 
na adepta nejlepšího závodu do vrchu.
 GMS MADOS Racing team představil 
v  Brně zcela novou závodní techniku - 
Italský monopost OSELLA FA30/Zytec 
vyrobený v roce 2012.
 S  Osellou FA30 (pilot Miloš Beneš) 
ze GMS MADOS Racing team zúčastní 
seriálu Mistrovství Evropy a  vybraných 

závodů Mezinárodního mistrovství České 
republiky jako reprezentant České repub-
liky (Czech national team).
 V pátečním testování se projevily nezna-
losti s nastavením Oselly FA30. I přes škole-
ní v továrně Osella v Itálii se mechanikům 
nedařilo odstranit vibrace při rychlostech 
okolo 200 km/hod. Ani výměna značek 
pneumatik z  Avon na  Marangoni vibrace 
nezmizely. Různé nastavení podvozku - 
světlé výšky, tuhosti pérování a tlumičů mě-
nily vibrace v různých rychlostech. I když se 
vibrace pro nedělní závod nepodařilo úplně 
odstranit, tak páteční testování dalo mno-
ho důležitých informací pro další testování 
a perfektní vyladění nové závodní techniky.

 GMS MADOS Racing team v  Brně           
reprezentoval i Milan Stejskal s Fiatem 128 
SC a Luboš Sázava s BMW 130 Challenge. 
Milan Stejskal měl ale smůlu. Po zimních 
úpravě motoru se přehlédla mikroskopic-
ká prasklina na uložení ložiska, která ne-
byla pouhým okem při sestavování moto-
ru viditelná a bylo po závodu. Tato závada 
se projevila hned v první tréninkové jízdě. 
Do dalšího závodu v Rechbergu bude ale 
motor opraven. Na páteční testování bylo 
připraveno Lucchini/BMW Armaroli.
 Luboš Sázava si v  první závodní jízdě 
vyzkoušel na  Masarykově okruhu hned 
v  první zatáčce na  studených pneumati-
kách „hodiny“, ale i  tak získal dvakrát 3. 
místo ve skupině E1+2000 2WD.
 Miloš Beneš nenechal nikoho na pochy-
bách o svém jezdeckém umění a v obou zá-
vodech získal 1. místo v absolutním pořadí. 
Další závod - Mistrovství Evropy, pojede 
Miloš Beneš v Rakouském Rechbergu.

VÝSLEDKY ZÁVODU:
1. závod
1. Miloš Beneš Osella FA30 2.03,36, 2.  
Dušan Nevěřil Norma M20 2.04,30, 3. 
Otakar Krámský Reynard K-12 2.07,73
2. závod
1. Miloš Beneš Osella FA30 2.02,14, 2.  
Dušan Nevěřil Norma M20 2.02,96, 3. 
Otakar Krámský Reynard K-12 2.06,72
Více na www.racingteam.cz 

text:rs, foto: speldin
Noviny Echo jsou mediálním

partnerem Racing teamu.

 Středisko volného času Déčko v Náchodě uspořádalo na Smrtelnou ne-
děli rozloučení se zimou.  Na náchodském náměstí se v neděli 1. dubna 
sešli příznivci jara, aby společně po průchodu Kamenicí svrhli do  řeky 
Metuje Morenu.                                                            Foto Josef PEPA Voltr

 Myslivecké zkoušky pořádané Okresním mysliveckým spolkem minulou 
sobotu ve Velkých Petrovicích úspěšně složilo všech 10 adeptek a adeptů a mo-
hou tak požádat o lovecký lístek. Na snímku jeden z nejmladších účastníků 
Michal Prouza dělá dílčí zkoušku ze střelectví u zkoušejícího Josefa Kloučka.
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Víte, nevíte…

 Česnek je často označován jako přírodní antibiotikum vzhledem ke svým              
antibiotickým, antibakteriálním a protizánětlivým účinkům. Tuto skutečnost již 
věděly i starověké národy, a proto jej používaly. Česnek obsahuje vitamíny A, B, 
C, vápník, jód a selen. Při časté a opakované konzumaci budeme zdraví jako řípy.

Co všechno česnek „umí“
• chrání před nachlazením, onemocněním dýchacích cest 
   a před chronickým zánětem průdušek
• pomáhá při bolestech v krku, zvětšených uzlinách a při angínách
• chrání před chřipkou a zrychluje její vyléčení
• zlepšuje imunitní systém, který se tak stává odolným 
   proti bakteriím a virům
• snižuje cholesterol
• zlepšuje krevní oběh a chrání před kornatěním cév
• podporuje činnost srdce a pročisťuje cévy
• reguluje krevní tlak a množství cukru v krvi
• zlepšuje trávení
• podporuje metabolismus při hubnutí
• snižuje výskyt nádorů žaludku a tlustého střeva 
• pomáhá při odstraňování bradavic 
• po požití odpuzuje klíšťata

Naše doporučení
 Účinky česneku na lidské zdraví jsou obrovské, stačí jen konzumovat                   
česnek párkrát týdně. V chřipkovém období nebo při nemoci se doporučuje jíst 
1 stroužek denně. Pokud si česnek oblíbíte a budete jej používat při každodenním 
vaření, vaše tělo vám jen poděkuje.

Jak vyzrát na pach z česneku
 Problémem u česneku zůstává jeho „ostrý pach“. Obsahuje totiž sírové                 
enzymy, které způsobují nepříjemný zápach Existuje však několik návodů, jak 
po jídle odstranit toto štiplavé aroma. Prý stačí po požití česneku sníst jogurt 
nebo rozžvýkat čerstvou petržel...

Na závěr pro vás máme recept na česnekové máslo
 Potřebujeme máslo, které smícháme s prolisovaným česnekem a solí. Všechno 
dobře promícháme. Můžeme přidat i najemno nakrájenou pažitku. Máslo ne-
cháme ztuhnout. Poté konzumujeme dle libosti – s chlebem, použijeme jako 
základ pro jednohubky nebo chlebíčky. Dobrou chuť. 

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

Česnek

 Všichni dobře víme, že asi jediná potravina, která se nám nikdy nepřejí, je 
chléb. Historie chleba a pečiva sahá do starověké Mezopotámie a Řecka. Ale 
dnešní chleba to ještě nebyl. Vyráběly se nepečené, na horkých kamenech 
usušené placky z ječné mouky. 
 To v současnosti zpravidla není problém si v našich dobře zásobených obcho-
dech a pekárnách vybrat ten svůj oblíbený chlebíček ve tvaru bochníku, veky či 
cihličky - tmavý, bílý, s různými semínky, pšeničný či žitný. Ale málo platné, nej-
lepší je ten opravdový domácí chléb, upečený v naší kuchyni, který nám provoní 
celý dům. At´jej upečeme v troubě, v peci, nebo si vezmeme na pomoc auto-
matickou domácí pekárničku, vždy máme chuť takový voňavý a křupavý chleba 
po upečení sníst nenamazaný, samotný. A chutná nám jako nejlepší delikatesa. 
 Nejkrásněji o  chlebu a  úctě k  němu psala letos tolikrát připomínaná              
Božena Němcová ve své Babičce. Není od věci zalistovat znovu v této moud-
ré knize. Když babička pekla chléb, měly vnoučata posvícení. Musely ale 
zvykat dávat pozor na  drobty. „Drobty patří ohníčku,“ říkávala babička, 
když smítala se stolu drobečky a do ohně je házela. Také se mrzela, vidouc, 
že se chléb při krájení nerovná: „Kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se 
s lidmi,“ říkala. Kde jaký kousek chleba ležet zůstal, i kůrky, co děti nedo-
jedly, strčila babička do kapsáře; trefi lo-li se jí okolo vody, hodila rybám, 
rozdrobila mravencům, když šla s dětmi, nebo ptákům v lese, zkrátka ona 
nezmařila jediného sousta a vždy napomínala: „Važte si božího daru, bez 
něho je zle, a kdo si ho neváží, toho Bůh těžce tresce.“
 Prostě - domácí chleba je česká klasika, kterou si nedáme vzít. 

700 g hladké pšeničné mouky, 300 g žitné mouky, 3 
lžičky soli, 2 lžice kmínu, 60 droždí, 2 lžíce octa, 600 ml 
vlažné vody, lžička cukru.
 Smícháme mouku a sůl, přidáme ostatní suroviny a důkladně zamícháme. 
Hotové těsto necháme v teple vykynout a po vykynutí vložíme do formy, nebo 
vytvarujeme na  plech. Necháme opět kynout a  vložíme do  trouby vyhřáté 
na 240°C. Po 5 minutách snížíme teplotu na 180°C a chléb dopečeme dozlatova.

Další recepty na domácí pečivo najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Za vůní domácího chleba a pečiva

Kdo v srdci žije, neumírá....
16. dubna uplyne 10 let od úmrtí 

pana Miroslava Maliny z Náchoda 
a 16. května 2 roky od úmrtí

paní Miloslavy Malinové
 z Náchoda.

Se smutkem v srdci vzpomínají 
dcery s rodinami

 

Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ......................................................995 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou Nové Město n/Metují .................................................................1 649 000,-Kč                              
Rodinný dům s relaxační  zahradou Česká Skalice ...............................................................3 350 000,- Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová .......................................................................1 250 000,-Kč   
Budova Panorama Náchod,náměstí (2 restaurace, kadeřnictví,byty) ...................................10 990 000,-Kč

Rodinný dům Nové Město nad Metují 
s garáží a zahradou 
                                                                                                                                                      
                                                                                            
                           Cena: 3 190 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

Zrekonstruovaný řadový rodinný dům Nové 
Město n/M s pěším dostupem do centra 

VZPOMÍNÁME
Dne 21. dubna 2012 uplyne 10 smutných let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 

pan Karel Čurnek, 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, z Velkého Poříčí. 

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

Manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA

Vážení kolegové modeláři.
KPM Náchod a město Červený Kostelec pořádá:

„14. Memoriál Zdeňka Bořka“
Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Rádi Vás uvítáme v restauraci „Sokolovna“ 
v Červeném Kostelci dne 28. 4. 2012.

Přejímka modelů od 8.00 do 10.00 hod. Počet modelů v kategorii neomezen.
Vstupné je dobrovolné, startovné činí 25,-Kč/kategorii (děti do 15-ti let zdarma)

Program: burza, výměna zkušeností, tlachy. Vyhlášení ve 14,30 hod.
Občerstvení  zajištěno po celou dobu  skvělou dámskou obsluhou :-)  

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ KOLEGOVÉ Z KPM NÁCHOD

Dospěláci: 1. Éra malý  do 1/72 Děti: 1. Éra bez rozdílu měřítka
 2. Éra velký  do 1/24  2. Technika a ostatní
 3. Kola pásy malý  3. Dioráma a ostatní bez 
 4. Kola pásy velký
 5. Dioráma a ostatní

Domácí chléb

Odrazy mé mysli
 Regionální muzeum v  Nácho-
dě nabízí k  vidění výstavu z  tvor-
by Hany Koblížkové – Šálové. Až 
do 22.4.2012 tak můžete shlédnout 
obrazy a  fotomontáže s  názvem 
ODRAZY MÉ MYSLI. Budova mu-
zea na Masarykové náměstí je ote-
vřena denně, mimo pondělí, v čase 
9 – 12 a 13 – 17 hodin.

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Zaostřeno 
na boží muka 
 Jak jsme vás již informovali v mi-
nulých vydáních ECHA, Město 
Červený Kostelec pokračuje v  plá-
nované rekonstrukci drobných 
sakrálních památek. Poté, co byly 
dokončeny práce na  replice božích 
muk v  Olešnici (původní kříž byl 
nevratně poškozen neodborným zá-
sahem), začali restaurátoři opravo-
vat další boží muka. - a to  ve Stolíně, 
na křižovatce u bývalého Retipu. 

Zapomenutý 
rusizmus
 Stále častěji se v českém jazyce ob-
jevují výrazy, které mají původ v  ji-
ných jazycích. V současnosti dominu-
je zejména anglický jazyk. Pronikaly 
k nám však i výrazy z jiných   jazyků. 
Půjdete – li například na  fi lmovou 
projekci do Kina Luník v Červeném 
Kostelci, můžete si vzpomenout, 
že „luník“ je klasickým rusizmem 
a  označuje raketu mířící na  Měsíc 
(v ruském jazyce bez fonetické délky 
na  samohlásce jako „lunik“). Komu 
by nevyhovovalo, že sedí v kině na-
těšený na poslední hollywoodský hit 
a  prostor kolem má pojmenování 
s  kořeny v  ruském jazyce, může to 
ošálit odkazem na  staročeský výraz 
luník, kterým se označoval  dravec 
z  čeledi krahujcovitých – novočes-
ký luňák. Mějte však na  paměti, že 
po rekonstrukci byl červenokostelec-
ký Luník otevřen v  roce 1959, tedy 
v  době, kdy se to sputniky a  luniky 
ve vesmíru začínalo pomalu hemžit... 
Zamíření kina ke skutečnému Měsíci 
a fi lmovým hvězdám tak mělo v kon-
textu doby logické opodstatnění. 

Pohostíme Vás poctivou staročeskou kuchyní
Přes obědy hotová jídla
Připravíme pro Vás oslavy, svatby, narozeniny, rauty
Točíme Kofolu, Primátor 11°, Primátor Hron

HOSPODY NA BAKOVĚZveme Vás 
do nově otevřené

Více na www.hospodanabakove.cz

Duben – Květen víkendový provoz, Bakov 2, Studnice
Od Června každodenní provoz, Rezervace: 777 631 464



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

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 � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Večer pro dobrou věc
 Dne 23. 3. 2012 se v Divadle v Ja-
roměři konala společensko – kulturní 
akce Večer pro dobrou věc. Tato cha-
ritativní akce, letos již 12. ročník, při-
nesla výtěžek  85  241 Kč ve  fi nanční 
a materiální výši. Ten bude rozdělen 
pro Muže roku 2009, Martina Zacha, 
který je po  těžkém úrazu upoután 
na  invalidní vozík, Základní školu 
speciální v  Jaroměři, Stacionář Nona 
v Novém Městě nad Metují a Speciál-
ní pedagogické centrum v Náchodě. 
 Slavnostní večer moderovali spo-
lečně Štěpánka Duchková a  Martin 
Zach – Muž roku 2009. V  celove-
černím programu vystoupila  řada 
známých tváří českého showbyznysu 
– herečka Ivana Jirešová ( seriál TV 
Nova – Ordinace …), zpěvačky Věra 
Martinová, Zora Jandová, Sisa Sklov-
ska , Tereza Mátlová. Vystoupili i ně-
kteří  představitelé známého muzikálu 

Děti ráje, mladý zpěvák Lucy Junk 
a Gábina Goldová. 
 Mezi hosty se objevil i herec a režisér 
Tomáš Magnusek, který v současné době 
začal natáčet již třetí díl fi lmu „Bastardi„ 
a chystá na léto natáčení fi lmu „Jedlíci„.

 Závěrem zde proběhla autogrami-
áda Pavla Vika, profesionálního mo-
tocyklového kaskadéra. Na  snímku 
zleva Tereza Mátlová, Martin Zach 
a Štěpánka Duchková.
       Text a foto  Ivan Vávra      

Česká společnost EURONA s.r.o.,
výrobce ekologické bytové a tělové kosmetiky, 
Lhota za Červeným Kostelcem 261
(od 1. 6. 2012)

hledá pracovníky na pozice:

DĚLNÍKY DO VÝROBY

Požadavky:
- vzdělání min.vyučení obor 
- znalost práce na počítači
  (Word, Excel, Outlook)
- zkušenost se specializovaným
  IS pro výrobní fi rmu výhodou
- přesnost, bezúhonnost, 
  fl exibilita
- oprávnění pro vysokozdvižný
  vozík výhodou

OBSLUHA A SEŘIZOVAČ 
STROJŮ
Požadavky:
- vzdělání vyučení obor strojní  
  nebo elektro, 
- základy práce na počítači     
  (Word, Excel, Outlook)
- bezúhonnost, fl exibilita
- min. 3 roky praxe
- vyhláška č. 50 výhodou
- oprávnění pro vysokozdvižný 
  vozík výhodou

DĚLNÍKY DO EXPEDICE

Požadavky:
- vzdělání min.vyučení obor 
- znalost práce na počítači 
  (Word, Excel, Outlook)
- zkušenost se specializovaným 
  IS pro výrobní fi rmu výhodou
- přesnost, bezúhonnost,
  fl exibilita, „tah na branku“
- odolnost proti stresu, 
  maximální pracovní nasazení
- oprávnění pro vysokozdvižný 
  vozík výhodou

NABÍZÍME:
- zázemí úspěšné, stabilní 
  a rostoucí společnosti 
- možnost profesního růstu 
- mzdu odpovídající pozici 
  a výkonům
- motivační ohodnocení
- práci v mladém kolektivu
- příjemné pracovní zázemí

Životopisy zasílejte na ucetni@eurona.cz 
Více informací o naší společnosti najdete na 

www.euronabycerny.com

Kontaktujte nás na telefonním čísle 
491 477 365 nebo 491 477 371, 

Petra Kociánová

Autodružstvo, Pražská 835, Náchod

Vás zve za p�íznivého po�así dne
22. 4. 2012 od 9 do 15 hodin

P�I OBJEDNÁNÍ JÍZDNÍHO KOLA NEBO SKÚTRU NA P�EDVÁD�CÍ 
AKCI VÁM BUDE POSKYTNUTA SLEVA 5%

na p�edvedení a vyzkoušení

ELEKTRICKÝCH JÍZDNÍCH KOL
a ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ

Místo konání: D�tské dopravní h�išt�
v Náchod� B�lovsi

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 
602 185 901, 774 202 921, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

POZOR !! 
Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!

Volejte na č.t. 491 428 765, 602 185 901, 774 202 921, nebo e-mail: reka.na@tiscali.cz, www.reka-na.com

Obec: Trutnov                                                            
Okres: Trutnov
Příjemný byt 1+2 

o celk. vým. 56 m2, ve 4. 

Podl. zděného domu 

bez výtahu. Dispozice-

chodba s vest. skříní, 

zděné jádro s koupelnou 

a WC, kuchyň s linkou 

a sporákem /plyn/, větší obývák a pokoj /parkety/. Plast. okna, 

dům zateplený. Sítě veř., ÚT dálkové, nová plyn. karma. V ceně 

je řadová, zděná garáž se zavedenou el., cca 200 m od bytu. 

Klidné bydlení – ihned volné!           
Zn.: 12B131                                    Cena: 1.060.000,- Kč

Obec: Nové Město 
n. M. KRČÍN                                                                                    
Okres: Náchod
Větší, řadový RD – 2 

generační v příjemné, 

klidné lokalitě s poz. 

o celk. vým. 259 m2 

a  s garáží. V přízemí 

1+2, vchod na terasu, 

koupelna a WC. V patře 1+2, vchod na lodžii, koupelna 

a WC. V podkroví 2 větší pokoje. Prostorný sklep, ko-

telna + tech. záz. Vstup na zahradu s altánem. Sítě veř. 

ÚT plyn. Výborný stav, ihned k nastěhování!

Zn.: 12D133                                        Cena: 2.260.000,-Kč 

Obec:  Náchod                                          
Okres: Náchod
Prodej velmi pěk-

ného bytu 2+kk 

ve zděném domě bez 

výtahu/ 2. patro/. 

Podlahová plocha 

47 m2, větší kuchyň 

s novou kuch. linkou, 

chodba, velký pokoj, WC a koupelna, plast. okna. 

Topení  ÚT dálkové, el. 230/400V, voda a odpady veř. 

K bytu náleží sklep. K užívání technické zázemí domu. 

Volný IHNED!

Zn.: 11B667                                CENA: 597.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                          
Okres: Náchod
Druž. byt 1+4 o celk.
vým��e 60 m2 v 5. 
poschodí panel., za-
tepleného domu s vý-
tahem a sklepní kojí. 
Dispozice – chodba, 
kuchy� se vstupem 

na v�tší lodžii, koupelna s WC – plast. jádro, ložnice, 
obývák a 2 menší pokojí�ky. Sít� zavedeny, ÚT dálkové, 
plast. okna. Ihned volný!

Zn.: 12B118                                               Cena: 734.000,-K�

Obec: Náchod BABÍ                                                                                                                                            
Okres: Náchod
RD s poz. o celk.vým. 
751 m2 se zd�nou 
garáží. D�m je �ást. 
podsklepen. V 1.NP 
je veranda, chodba, 
2 pokoje, v p�ístavb� 
WC, komora, prádel-

na, koupelna a vchod na zahradu. V podkroví byt 1+2, 
balkon, koupelna s WC. Voda ve�. + studna, septik, 
230/400V, ÚT plyn. kotel + pevná. Nutné úpravy a opravy 
a údržba. Klidná, p�írodní lokalita.

Zn.: 11D642                                     Cena: 1.220.000,-K�

Obec: Nové Město 
n. M.-Krčín                                                                                                                      
Okres: Náchod
Krásný byt 3+kk 

o celk. pl. 64 m2 

v 1. a 2. NP nově 

postaveného domu 

s dobrým příjezdem. 

V ceně je sklep, garáž 

a zahrádka cca 150 m2. Dispozice - chodba, koupelna, WC, 

2 pokoje a  větší, obývací pokoj s kuch. koutem a jídelnou. 

Sítě věř., topení vlastní elektrokotel. Klidná lokalita, velice 

příjemné bydlení. K nastěhování cca 1. 5. 2012.

Zn.: 12B129                                  Cena: 1.475.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                        
Okres: Náchod
Druž, byt 1+1 o celk.

pl. 45 m2 v 2. NP 

s výtahem a balkonem 

do přírody, dům je 

zateplený. V bytě 

je chodba, komora, 

koupelna, WC, pokoj 

a kuchyň. Sítě veř., ÚT dálkové. Sklep a možnost užívat 

tech. záz. Byt je vymalovaný, nové podlahy, plast. okna. 

Příjemné bydlení. Možnost parkování – ihned volný!

Zn.: 12B135                                  CENA: 550.000,-Kč

Obec: Horní 
Rybníky                                                                                               
Okres: Náchod
Starší rodinný dům 
– chalupa s částečně  
opl. poz. o celk. vým. 
1 415 m2. V přízemí 
je velká místnost, 
chodba, WC, sprch.
kout,  komora a menší 

sklípek. V patře 1 větší místnost. Voda veř., odpady 
trativod, el 230/400 V, topení lokální. Na dům navazuje 
garáž a stodola. Nutné investice. Po opravách příjemné 
bydlení s možností podnikání.   

Zn.: 12D127                                      Cena: 424.000,-Kč

Obec: Police 
nad Metují                                                                                                                                           

       Okres: Náchod
Rekreační, zděná 

chata s opl. zahradou 

o celk. vým. 893 m2. 

V objektu je suterén, 

větší místnost 

a v podkroví ložnice. 

El. zavedena 230 V, kamna na pevná paliva, voda sezon-

ní  na poz., WC suché, budka na nářadí. Dobrý stav, poz.

je svažitý s ovoc. stromy. Krásné, klidné místo s pěkným 

výhledem do přírody, nedaleko koupaliště. 

Zn.: 11H662                                        Cena: 226.000,-Kč

Obec: �ervený 
Kostelec                                                                                                                         
Okres: Náchod
Druž. byt 1+3 v 1. 
podlaží zatepleného 
domu o celk. vým��e 
74 m2 s balkonem 
a novým výtahem. Byt 
je standardní – v�tší 

kuchy� s linkou, 3 pokoje, koupelna a WC, chodba, 
na spol.chodb� úložná komora a sklep. Sít� zavedeny 
z ve�. �ád�, topení ÚT dálkové. Po drobných úpravách 
p�íjemné bydlení.
Zn.: 11B650                                         CENA:  754.000,-K�

Obec: Stárkov                                                                   
Okres: Náchod
RD v okrajové části 

obce. Dům má 3 

větší,  obyt. místnosti, 

kuchyň s jídel. koutem, 

obývák a ložnici.  Dále 

sklípek, spíž, velkou 

koupelnu,  WC a půda 

vhodná k vest. Na opl. zahradě o celk. vým. 697m2 je 

zděná kolna a zděná garáž. Sítě veř., septiku. ÚT- pevná 

paliva + el. přímotopy. Dobrý stav.technický stav. Příjemné 

a klidné bydlení. IHNED VOLNÉ!

Zn.: 11D630                                    Cena:  1.185.000,-Kč

Obec: Police 
nad Metují                                                                                                             
Okres: Náchod
Pěkný byt 1+1 v 1. NP 

zděného, zatepleného 

domu, o výměře cca 37 

m2. V bytě je chodba, 

koupelna, WC, pokoj 

a kuchyň. Sítě veřejné, 

topení UT dálkové a sklepní koje. K užívání kolárna a tech.

zázemí. Vše v dobrém stavu. Příjemné bydlení v klidné 

lokalitě. Ihned volný!

Zn.: 12B124                                      Cena: 476.000,-Kč

Obec: Lhota 
pod Ho�i�kami                                                                                                                
Okres: Náchod
V�tší, zem. usedlost 
na okraji obce s do-
brým p�íjezdem a poz. 
7.348 m2. Objekt 
tvo�í 2 domy, nová, 
komer�ní p�ístavba, 

stodoly a chlévy. V dom� je nový byt, koupelna, WC, 
dlažba apod. V druhém dom� je p�ipraven další byt 
k dod�lání. Voda ve�., el.230/400V, topení plyn + pevná, 
trativod. Vhodné k bydlení i k podnikání. P�kná lokalita.
Zn.: 12D128                                          Cena: 2.940.000,-K�

Obec: Úpice 
Okres: Trutnov
Pěkná, rekreační 

chata /32 m2/ s opl., 

udržovanou zahradou 

o vým. 705 m2, v krás-

né, přírodní lokalitě. 

V objektu je kuchyňka 

/kamna, kuch. linka, 

lednička ap/, pokoj s televizí, ložnice, sprch. kout a WC. 

Voda zavedena veř., 230/400V, žumpa, topení lokální. 

Na poz. bazén, menší chatka na nářadí a udírna. Cena vč. 

zařízení a vybavení.

Zn.: 11H665                                        Cena: 536.000,-Kč

Obec: Jaroměř                                                         
Okres: Náchod
Větší byt  v OV, 

3+1 o vým. 79m2 

ve zděném, byt. domě 

v 4. patře bez výtahu. 

V bytě je velká chod-

ba, kuchyň, spíž, 3 

pokoje, koupelna, WC 

a balkón. Sítě veř., ÚT – elektrické, plyn v mezipatře, 

možnost využití komína. Byt je standardní, plastová okna, 

nová fasáda domu. K bytu patří půdní prostory a sklep. 

Možnost parkování za domem. IHNED VOLNÉ

Zn: 12B119                                            Cena: 1.294.000,-Kč

Obec: Vysoká 
Srbská                                                                                                                                
Okres: Náchod
RD - býv. hospod. 

stavení. V objektu 

je vstup. chodba, 

kuchyň, ložnice, poko-

jík, koupelna, dílna, 

spíž, WC a průchod 

do chléva. Velká půda s 1 místností, sklep. V ceně je velká 

stodola – nutná oprava, kolna a zděný chlév. Voda veř.,  

žumpa, el. 220/380 V, topení lokální. Na dům navazují  

zem. poz.  o celk. vým. 8.145 m2 ! Úpravy a opravy nutné! 

Zn.: 11D597                                  Cena: 950.000,-Kč

Obec: Police 
nad Metují                                                                                                                                           

    Okres: Náchod
Menší, řadový do-
mek u komunikace. 
V přízemí chodba, 
větší pokoj a kuchyň, 
vchod na malý, opl. 
dvorek, suché WC. 

V podkroví 2 pokoje, starší koupelna a WC. Půdu s letní 
místností. Voda z veř. řádu, žumpa, el. 230V, topení lokál-
ní. Provedena částečná izolace. Pozemek o celk. výměře 
106 m2. Nutné opravy a investice. Ihned volný!

Zn.: 11D645                                        Cena: 628.000,-Kč

Obec: Miskolezy                                                                       
Okres: Náchod
pěkný, rovinatý, 

oplocený pozemek 

o celk. výměře 3.293 

m2 v okrajové části 

obce Miskolezy. T.č. 

užíváný, jako ovoc-

ný sad – broskve, 

jablka ap. Dobrý, nezpevněný příjezd. Na pozemku 

buňka na nářadí. Sítě nezavedeny. Příjemná lokalita 

k zahradničení.

Zn.: 12Z116                                         Cena: 345.000,-Kč

Obec: Česká Skalice                                                                                                                                          
                Okres: Náchod

Rovinatá, oplocená 
zahrada o výměře 
1248 m2 s dobrým 
příjezdem. Na po-
zemku jsou 2 obytné 
buňky. Zavedena 
elektrika 220V, voda 

na poz. z vl.studny. Na hranici poz. vede veř. řád 
vody.  Zahrada se nachází v těsné blízkosti přehrady 
Rozkoš. Možnost i výstavby rekr. objektu. Příjemné 
místo k rekreaci. 

Zn.: 12H122                                      Cena: 593.000,-Kč

Obec: Vysokov                                                   
Okres: Náchod

  Zajímavý, rovinatý 

pozemek vhodný 

ke stavbě RD 

o výměře 857 m2 

s dobrým příjezdem. 

Voda z veř. řádu 

a eletrika na pozem-

ku, plyn cca 200 m. Příjemná lokalita.

Zn.: 11Z638                                    Cena: 346.000,-Kč
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POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210

Zveme vás na
Dny Poštovní spořitelny
10. 4. – 30. 4. 2012.

Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně!

Zažádejte si o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte 
praktickou ekotašku. K poskytnuté půjčce od nás navíc 
obdržíte ještě 500 Kč na svůj účet.

Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny 
Náchod, Kamenice 109 nebo na Vaší nejbližší poště.

Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech. Najdete je také na www.erasvet.cz

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 60,
poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 488 Kč, celková částka k úhradě 89 274 Kč.
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení
úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení muže být poslední anuitní splátka nižší.

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byt 1+1 družstevní splacený v Náchod�, ul. Mlýnská, ve 4.NP           540.000,-K�
-byt 3+1 v os.vl. v Náchod�, ul. Borská, po rekonstr., s vybavením    1.500.000,-K�
-chalupa poloroub.se stodolou a zahradou ve Slatin� nad Úpou 1.060.000,-K�
-chalupa v st�ediskové obci Ž�ár nad Metují, výhledem do okolí 1.590.000,-K�
-chalupa na samot� u lesa v Prorubkách, ok. RK, pro milovníky klidu 450.000,-K�
-chalupa po zna�né rekonstr., k bydlení i rekreaci v Machov� 2.300.000,-K�
-chata zd�ná 2+kk s p�kným výhledem do okolí v Náchod� 1.200.000,-K�
-rod. domu 6+1 ve Lhot� u Naho�an s dvorem a nebyt. prostory 2.130.000,-K�
-rod. d�m v Bohuslavicích nad Metují, p�kné místo, volné 1.800.000,-K�
-rod. d�m se zahradou ve Slatin� n/Ú., vhodné k bydlení i rekreaci 1.750.000,-K�
-rod. d�m v Teplicích n./Met. ve st�edu obce, k bydlení i podnikání 2.650.000,-K�
-rod. d�m krajní �adový rohový v Hronov� se zahradou 683m2 1.150.000,-K�
-rod. d�m ve Ž�árkách nedaleko Hronova s nebytovými prostorami 890.000,-K�
-rod. d�m 4+1 v �. Kostelci v okrajové �ásti obce nedaleko centra 2.100.000,-K�
-rod. d�m 5+1 se zahradou v Náchod� na Babí k bydlení, volné 1.390.000,-K�
-rod. d�m se zahradou na Klínku s krásným výhledem na Náchod 2.700.000,-K�
-rod. d�m ve Zdo�ov� nedaleko Teplicko-Adršpaských skal 900.000,-K�
-rod. d�m v Žernov� nedaleko �eské Skalice, cena k jednání 1.999.000,-K�
-rod. d�m 6+1 v Hronov� na klidném míst�, volné po dohod� 2.190.000,-K�
-rod. d�m(1/2)byt 3+1 se samost.vchodem,garáží, zahradou,B�loves 990.000,-K�
-rod. d�m (2+1 v 1.NP, 3+1 v 2.NP) s garáží v Náchod� B�lovsi 1.830.000,-K�
-rod. d�m 6+1 v Novém M�st� n/Met. na Františku, p�kné místo 3.250.000,-K�
-rod. d�m v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-K�
-rod. vila s t�emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod� u centra 2.390.000,-K�

Velká soutěž o balíčky 
s kořením
 Vážení čtenáři, Vaše noviny Echo 
a  náchodská fi rma DRANA - vý-
robce koření - pro Vás připravila 
soutěž o balíčky s kořením. Koření 
nalezneme snad v  každé kuchyni, 
je běžnou součástí vaření. Všichni 
známe koření, které tvoří základ 
pokrmů. Např. dobrý guláš neuva-
říme bez mleté papriky, koprovou 
omáčku bez kopru. Ale existuje 
i celá řada koření, kterou nepouží-
váme běžně, ale právě díky ní do-
stane jídlo tu správnou chuť. Věděli 
jste např., že když maso připravíte 
se sušenou saturejkou, dodáte mu 
tak ostrou chuť? Víte také, jak chut-
ná kuře na zázvoru nebo že polévka 
je ještě lepší s muškátovým květem? 
 Pokud i  Vy používáte nějaké 
osvědčené koření, díky kterému je 
jídlo, dezert či nápoj jedinečný, po-
šlete nám Váš recept. Každý týden 
jeden recept vylosujeme, zveřejní-
me a  jeho autora odměníme balíč-
kem koření. Soutěž bude probíhat 
ve  čtyřech kolech. V  posledním 
kole zveřejníme ten nejzajímavější 
recept, za který vítěz obdrží balíček 
koření o  váze 5 kg. Recepty posí-
lejte na  email: pribylova@drana.cz 
s předmětem „soutěž“. Uzávěrka 1. 
kola je 16. 4., soutěž trvá do 15. 5. 
 DRANA, s.r.o., Českých bratří 
313 Náchod. www.drana.cz 
facebook.com/dranasro

ŽELEZÁŘSTVÍ  SOUKUP
STAVBA * DÍLNA * ZAHRADA * DOMOV * ELEKTRO

HRONOV, Jiráskova 66, tel.: 491 483 429

NÁCHOD, Běloveská 763, tel.:491 427 145

POLICE n. M., Komenského nám., tel.:491 421 985

E-shop: www.zelezarstvi-soukup.cz

VELKÝ VÝBĚR
ZAHRADNÍ
TECHNIKY
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PŘEZOUT U NÁS SE VYPLATÍ!

= SLEVA
100 Kč

NA MONTÁŽ

Za každou pneumatiku zakoupenou u nás získáváte slevu 100 Kč na montáž.

Ceny jako na internetu!

AKCE!
PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS NÁCHOD
Náchod, U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 – 17:30, So 8:00 – 12:00

... a přezutí téměř zadarmo

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 26. 04. 2012 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.NABYTEKNACHOD.cz

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

AKCE

výprodej střešních oken

SLEVA až 50%

OBUV NOBL PŘESTĚHOVÁNA Z KAMENICE 
NA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 47, NÁCHOD

(V ULIČCE VEDLE PIVNICE TUNEL A POTRAVIN VERNER).



* Pronajmu byt 1+KK po kompletní re-
konstrukci o velikosti 25m2 v obci Hro-
nov, ul. Havlí�kova 240. Cena za pronájem 
3000K� + energie + kauce. Tel.: 774 699 600, 
email:z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 47,77 m2, s 
balk. a p�dním prostorem na spaní, v Nácho-
d� na Lipím naproti hospod�, 2.NP, náj.+in-
kaso 6.200, kauce 18.600. Tel.:608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 4+1 
(116 m2) v RD v B�ezové u Broumova s 
možností užívání nádherné zahrady, dílny 65 
m2, velkého sklepu a p�dy. Topení úst�ední 
na tuhá paliva, el.bojler. Náj.: 5.000, kauce 
20.000, tel. 608 90 30 70.
* Prodám zd�ný byt 3+kk v OV v Nácho-
d�, Raisova ul., vým�ra 64 m2. Cena : 990 
000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk(40m2) s 
terasou v 1.NP bytového domu v Dolní Ra-
dechové. Nájemné 3.500,-K� + inkaso, kauce 
12.000,- K�, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouh. DB 1+1, 45m2, 2.NP v 
NA sídl. u nem., kr. výhl. na Bražec, balk., 
nová koupelna, kuchy�, plast. okna, zateple-
ní, náj. 3.500 + inkaso 2.558 + el. + kauce, 
tel.608903070
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v 
centru Náchoda, vým�ra 60 m2. Cena: 1 050 
000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Pronájem zd�ného bytu 3+1 v Náchod� 
na Brance, vým�ra 72 m2, záloha na vodu a 
spol. prostory ve výši 500,-, k dispozici garáž 
pro jedno osobní auto za 1 500,-K�/m�síc, 
vratná kauce. Cena: 5 500,- K�/m�s.+ plyn+ 
el.. Tel.: 777 602 884
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Náchod� 
nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví s 
balkonem a garáží v centru Nového M�sta 
n/M o vým��e 48 m2. Cena : 949 000,- K� 
Tel.: 777 602 884
* Vym�ním byt 2+1 (nový) za 3+1 jen ve V. 
Po�í�í. Tel. 491 48 25 94
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 s balko-
nem v Náchod�. Nová plastová okna, za-
teplení domu, atd., �áste�n� za�ízený, volný 
ihned. Tel. 732 167 291
* Vym�ním 5+1 za menší (Náchod). Tel. 
725 440 921 (po 17 hod.)
* Pronajmu byt 1.kat. 1+1 v Náchod�. 
TEL.: 607 961 457
* Pronajmu 3+kk v cihlovém dom� v cent-
ru Náchoda. Od 1. 5. 2012. Tel. 737 211 973
* Pronajmu za�ízený byt 3+kk v Náchod 
ulice Šafránice. Tel. 603 997 309.
* Pronajmu p�kný byt 2+1 s balkonem 
v Náchod� na sídlišti u nemocnice. Tel. 
732 167 291
* Prodám ve Skalici v�tší 1+kk v OV, 2 NP, 
po kompletní rekonstrukci bytu i domu, ne-
daleko centra. Uzam�ené venkovní parkova-
ní na dvo�e. Perfektní stav, možnost ihned se 
nast�hovat. Výhodná cena 499.000 K�. Tel.: 
608 245 634
Prodám v Náchod� dr.byt 1+1 cena 550.000 
K�. Tel. 604 336 337
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod�, Parkány 
347, klasická zd�ná zástavba v centru m�sta, 
2. podlaží, 56 m2. M�sí�ní nájem: K� 5.500,--
; jistina K� 16.500,--. Tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1 v Novém 
M�st� nad Metují, Nad Stadionem 1322, 1. 
podlaží, vým�ra 31,94 m2. Cena K� 540 tisíc. 
Informace: tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské 
ulici 662 v �eské Skalici, 2. podlaží, vým�ra 
72.09 m2. Cena K� 1.040 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Tyršov� 
ulici 767 v �eské Skalici, 6. podlaží, vým�ra 
71,5 m2. Cena K� 990 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* Dlouhodob� pronajmu byt v cihlovém 
dom� 2 + k + hala, zvýšené p�ízemí, blízko 
centra. Volný od 1. 5. 2012, cena dohodou. 
Kauce nutná. Tel. 606 107 417
* Pronajmu garzonku s balkonem v Ná-
chod�. Tel. 608 66 77 32
* Pronajmu nov� opravené byty - 54 m2 
1+kk (3900,-K� + energie) a 72 m2 2+kk 
(4200,-K� + energie). K dispozici internet. 
Byty jsou v centru �erveného Kostelce, vrat-
ná kauce 15 000,- K� (možno na splátky). 
Tel. 731 533 700, 731 533 701
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� ul. 
Bílá (79m2 se sklepními prostory), byt je po re-
konstrukci - nové podlahy, zateplení a plastová 
okna.. možnost prodeje s vybavením (vestav�-
né sk�ín�, nábytek v koupeln�, kuchyni, obýva-
cím pokoji, ložnici, a d�tském pokojíku). Cena 
800 000,- + poplatek za p�evod, za nedlouho 
bude možné byt odkoupit do osobního vlast-
nictví. V p�ípadu zájmu volejte na 608 729 703
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Novém 
M�st� n.M. Plastová okna, plovoucí podlaha, 
nová koupelna, balkon. Nájem 3500K� + zálo-
hy 2200K�. Kauce 15000K�. Tel. 732 284 594

* Pronajmu dlouhodob� novou garáž V 
Náchod�. Volná ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasenná 7 km 
od Jarom��e. D�m má 2. N.P. a je celý pod-
sklepený cena za pronájem 6000K�. Tel.: 
774 699 600, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám zahradu 800 m2, p�kný výhled 
na historickou �ást Nového M�sta n.M. a 
do údolí Metuje. Ovocné stromy i ke�e, zd�-
ná zahradní chatka, sklep, malý skleník. Tel. 
608 224 707
* Prodám malý RD s p�vod. d�ev�ným 
stavením s v�tším pozemkem, Vern��ovice u 
Br. RK NEVOLAT. TEL.:604 918 920
* Prodám RD v Náchod� B�lovsi. Ihned 
volný, k bydlení �i podnikání. Cena 1 830 
000,-K�. TEL.:606 330 606 RK NEVOLAT
* Prodám starší d�ev�ný domek u lesa s 
v�tší zahradou a vlastní vodou v Hronov�. 
Investice nutná. TEL.:737 488 266
* Prodám d�m na okraji obce Rožmitál 
u Broumova v zapo�até rekonstrukci. Cena 
dohodou. Info na tel.776 838 094. RK prosím 
nevolat.
* Pronajmeme garáž v Náchod� vedle ná-
m�stí v uzav�eném areálu obytných dom�. 
Garáž je s osv�tlením. Cena nájmu 850 K�. 
Platba vždy na �tvrtletí p�edem. Telefon: 777 
152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu garáž - ul. V Úvoze. U Školy 
TGM v Náchod�. 950 K�/m�s., p�i pololetní 
platb� 830 K�. Tel. 775 064 084
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového 
M�sta n.M. d�m je po rekonstrukci topení, v 
objektu p�da, sklep, zahrada 280 m2, garáž, 
k�lna. Ihned k nast�hování. Cena 1.490 mil.
K�. TEL.:724 307 964 RK NEVOLAT!
* Prodám pozemek v �. Kostelci u 
Kaštánku 3500m2 (4parcely) pro výstavbu 
RD, inž. sít� v míst�, krásná lokal., les, rekr., 
731185873

* Prodáme zasí	ovanou stavební parcelu 
pro stavbu RD, v Novém M�st� n.M., Na 
Františku, vým�ra 1180 m2, cena 980 K�/
m2. foto na: pozemeknm.rajce.idnes.cz Tel. 
773585555
* KOUPÍME A IHNED ZAPLATÍME 
STAVEBNÍ PARCELU PRO STAVBU 
RODINNÉHO DOMU V �ERVENÉM 
KOSTELCI. TEL.: 777 036 772
* Prodám RD nízkoenergetické d�evostav-
by v Novém M�st� n.M. - Jest�ebí, Mezilesí 
a Polici nad Metují. �áste�n� na splátky. Tel. 
603 525 531

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.
do zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. 
dom� v NA. Nutno vid�t, náj.1.500+el.+vo-
dy+ topení+kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu nebytový prostor -18 m2, nyní 
kade�nictví, Náchod - Staré M�sto, volné od 
1.6.2012. Tel. 606 728 382
* Pronajmu prostory býv. OÚ v D. Rade-
chové �p.117. Jedná se o 5 kancelá�í, sklad 
a WC v p�ízemí domu s park.stáním, podl.
plocha cca 110m2, vytáp�ní akum. kamny. 
Nájemné 4.500+inkaso, možno pronajmout i 
jednotliv�, tel. 608 90 30 70.
* Pronájem za�ízeného kade�nictví v Hro-
nov�. Tel. 604 677 829

* Pronajmeme nebyt. prostory 118 m2 
vhodné pro maloobch. prodejnu v cent-
ru Náchoda. TEL.:603 470 419

* Pronájem kancelá�e v Náchod� na Ka-
menici ve 2. pat�e s výtahem, WC a ku-
chy�kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 
m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 
750 v pracovní dny.

* Pronajmeme kancelá�e na nám�stí T.
G.M. v Náchod� 69 m2. TEL.: 603 470 419

* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvi�ení, � tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v Náchod� v I.pat�e se samostatným 
vchodem. Investice do za�ízení a vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v 
pracovní dny

* Pronajmeme nebyt. prostory 24 m2 
vhodné pro maloobchod. prodejnu v cen-
tru Náchoda. TEL.:603 470 419

* Prodám kámen opuka a pískovec. 
TEL.:777 87 98 80
* Prodám palivové d�evo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 725 992 088

* Prodám byt 1+1 v OV Náchod, 579 tis.
K�. TEL.:775 652 622

* Pronajmeme byt 2+kk na sídl. u 
nem. v Náchod�. TEL.:608 976 956, 
777 29 29 40

* Koupím byt 2+1 v Náchod� na Kladské 
ul. proti nádraží. Tel. 724 222 738
* Pronajmu byt 1+1 Náchod, 5500,-, kauce. 
TEL.:775 652 622
* Pronajmeme byt 1+kk na sídl. u nem. v 
Náchod�. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám byt 2+kk v p�ízemí zd�ného 
domu cca 70 m2 v centru Nového M�sta 
n.M. K bytu p�ísluší sklepní prostory cca 70 
m2 a 8 parkovacích míst na oploceném dvo�e 
domu. Vhodné i ke komer�ním ú�el�m. cena 
dohodou. P�ímý prodej - RK NEVOLAT. 
TEL.:774 678 899
* Pronajmu byt 2+1 v panelovém dom� po 
celkové rekonstrukci. �áste�n� za�ízený cena 
4000 K�+en. v Jarom��i. TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v panelovém dom�. 
Cena 590 000 K� v Jarom��i. P�i rychlém 
jednání sleva. TEL.: 606 64 36 35
* Prodám p�. pronajmu DB 1+1 v Mezi-
m�stí tel. 604628520
* Prodám byt 3+1 v OV v �eské Skalici. 
Byt se nachází ve zd�ném dom� v 2. nadzem-
ním podlaží, velmi klidná lokalita, veškerá 
vybavenost v míst�. Cena dohodou. Kontakt: 
736 613 426
* Pronajmu zrekonstruovaný zd�ný byt 
3+1 v Náchod� na Brance. Cena 5500 K� 
+ energie, vratná kauce 15000 K�. Tel: 
725194243
* Pronajmu dlouhodob� byt 30m2 v klidné 
�ásti Nového M�sta n/M. D�m je zateplen, 
plastová okna, vysokorychlostní internet, vý-
tah. Nájemné 4600,00K� v�etn� záloh + el. 
energie. tel. 608323373
* Prodám nadstandardn� zrekonstruova-
ný DB 2+1 v Náchod� - B�lovsi, �.p. 1591, 
5. patro. Plocha 64 m2, sklep, balkón. Rekon-
strukce domu rok 2012. Výtah dle norem EU. 
Plastová okna, plovoucí podlahy, modern� 
zrekonstruovaná koupelna, nové stoupa�ky, 
d�ev�né zárubn�, nová kuchyn�, sat. TV, in-
ternet. Cena 960.000,-K�. Tel. 777269520, 
email: LukasVacha@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hrono-
v�. TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu p�kný velký byt 2+1 v Nácho-
d� po celkové rekonstrukci poblíž centra. 
Obchody, školy, školy 5min. ch�ze. Parko-
vání u domu. Za domem vede cyklostezka. 
Kauce nutná. Volné ihned. Tel. 736 688 742
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 
v Náchod� ul. Kamenice. Byt je po rekon-
strukci a je v n�m všechno nové. Byt je vy-
baven velkou kuchy�skou linkou v�etn� no-
vých spot�ebi�� a lednice. K dispozici nová 
sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena nájmu 
5.400 K� + inkaso. Pouze pro bezproblémo-
vé a solventní zájemce. Kauce 8.000 K�. Te-
lefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1, 47 m2 
s balkonem v Náchod� na Brance. Nájem 
3.900 + inkaso. 15.000 K� kauce (vratná). 
Volný od 1.5.2012. Tel. 736 766 448
* Prodám cihlový byt 2+1, 1. kategorie v 
osobním vlastnictví, poblíž centra Náchoda. 
Tel. 736 158 659
* Pronajmu v rodinném domku 3+kk. 
Nájem v�etn� inkasa 8.000 K�. p�i nástupu 
dvojnásobek, v klidné �ásti Náchoda, zahra-
da. Tel. 774 407 168

* Pronajmu garsonku v centru Nácho-
da. TEL.:608 730 881

* Prodám 3+1 s garáží v Mezim�stí, v OS, 
p�kný, po rekonstr. 608 077 174
* Pronájem bytu v OV v Hronově, výměra 
62 m2, složení vratné kauce podmínkou. Zá-
loha za služby 200 kč/měs a osobu + el. Cena 
5000 Kč/měs. Tel. 777 602 884

* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. RD má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 2.059.000K Tel.: 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku 
v klidné lokalit� Náchod - Amerika s mož-
ností výstavby o vým��e 3 909 m2. Cena: 145 
K�/m2. Tel.: 777 602 884
* Prodej pozemku v klidn�jší �ásti Náchoda 
k výstavb� rodinného domu o vým��e 800 
m2. Cena : 499 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Prodej pozemku k výstavb� RD P�iby-
slav nad Metují o vým��e 2 654 m2. Cena : 
340,- K�/m2. Tel.: 777 602 884
* Nabídn�te ke koupi zd�nou chatu v okolí 
Náchoda k trv. bydlení. Tel. 608 667 734
* Hledáme rodinný d�m do 4mil. v Ná-
chod� nebo N. M�st� n/Met. i okolí.Tel.: 
608 883 012
* Hledáme d�m s v�tším pozemkem na 
chov koní na Broumovsku. Tel.: 721 146 244

* Prodáváte knihy v systemu DTD, prá-
ce se Vám líbí, ale výsledky neodpovídají 
Vašim p�edstavám? Máme zkušenosti, 
jak to zlepšit. Info: 728855810

* Prodám litinovou vanu ve velmi dob-
rém stavu, délka 170cm, litinový radiátor 
150x15cm, 7 �lánk�. Ceny dohodou. Tel. 490 
504 723, 774 59 59 81
* Prodám dvoje vnit�ní dve�e - bílé, ne-
rozbalené. 1 ks - 80 - pravé, 1 ks 60 - levé. 
Cena a la 500 K�/ks. Dále prodám st�ešní 
okno Velux - d�ev�né, s roletkou a plecho-
váním (krátce používané - cena dohodou). 
Tel. 776 255 508
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové a st�ešní, 100x200, 100x 250 cm, tl 
6cm 250 K�/m2, tl 8 cm za 275 K�/m2, tl 10 
cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, p�í�ky, 
stropy. Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, ideální k obnov� a zaklá-
dání nových trávník�, do skleník� a výsadb�. 
Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dove-
zu. Tel: 775 959 962
* Prodam novou plnodigitalní manualní 
líhe� pro dr�bež na 60ks vajec, cena 3150 
K�, tel. 733 483 672, líhe� pošlu na dobírku s 
návodem, postupen i se zárukou.

* Koupím kotel DAKON na uhlí v bezvad-
ném stavu. Tel. 721 778 668
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SM
R aj., hra�ky na 
bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, kni-
hy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškoze-
né p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a �asopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* KOUPÍME PIANNO POKUD MOŽNO 
PRVOREPUBLIKOVÉ. TEL.: 776 247 247
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a 
jiné fotop�íslušenství a NÁRAMKOVÉ HO-
DINKY. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou poz�stalost. Peníze na 
ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, na vršku a bokách s ornou p�-
dou. TEL.:739 814 111

* Prodám Škoda Fabia 1.4 combi, rv2001, 
b.zlatá, airbag �idi�e, najeto 165000km, 
STK 07/2013, hagusy, centrální zamyká-
ní, zamykání zpáte�ky Construct, tažné 
za�ízení, p�ední mlhovky, cena 75000,-K�, 
tel.602140859
* Prodám DAEWOO KALOS sedan 1.4, 
r.v.2003, 1.majitel, najeto 82 tis.km, servisní 
knížka, STK do 07/2013, �ervená metal. + 4 
zimní pneu s disky + st�ešní nosi�, tažné za�í-
zení. Cena dohodou. TEL.:737 813 409
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BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

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

TEL.:606 270 421

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

spol s.r.o.

DOPRAVA ZDARMA

www.kjmax.cz   kjmax@kjmax.cz   Tel. 777 273 505

NOVĚ

OTEVŘENÁ

PRODEJNA

- lešení

Náchodská 393
Velké Poříčí

- koberce,
   lina
- plovoucí

- nábytek,     
   komody

- postele, 
- kuchyňské 
   desky

- parapety, 
   kování

podlahy

matrace

JARNÍ PŮJČKA

volejte 774 849 363

snadná, rychle dostupná půjčka
vyřízení do 24 hodin
přímý investor žádný podvod
žádat mohou důchodci, OSVČ, 
matky na MD, lidé na ÚP

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů, sekání trávy
   křovinořezem i sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce.
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Přijmeme vyučenou 
KADEŘNICI na 3-5 dní v týdnu. 
Podmínkou je živnostenský list.
Kadeřnictví T.G.M. Nové Město nad Metují
Tel.: 491 474 442, mobil 774 483 007

ují

Půjčky do 20 000,-Kč
Bez registru. Tel. 607 752 017

Hotel ELKO
v Náchodě Starém Městě

Naše specialita
300g PSTRUH na MÁSLE, 
vařený BRAMBOR 99,-

65,-   Po-Pá  HOTOVKY 

Více na www.elkohotel.cz

Zámecký hotel 
a restaurace v Náchodě
přijme pracovníka/ci na pozici 

Zkušenost nutná.
Tel. 604 89 39 39

VRCHNÍHO 
ČÍŠNÍKA 

(SERVÍRKY).

* Prodám Renault Twingo 1.2 16Vr.v 
2002,najeto 136000km pravid.servis nové 
rozvody a olej,p�vodní lak,4 x airbag, dalk.
centrál.immobiliser, el.ovl.oken. skv�lá spo-
t�eba, pojistka, nové pneu, p�kný stav cena 
42 900 K� tel.777 104584 



608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec, Jarom��

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

D
isk

rétn
ě
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Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  710 521
Hledáme obchodní zástupce pro Nové Město a okolí
Náchod a okolí 725 317 668

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

603 346 242
491 433 599

TAXI ŠTIM

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
� přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 
    o objemu 2–7 m3

� nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
� přepravu sypkých hmot
� nákladní doprava 3–25 t
� zemní práce

Kontakt:  Dopas Náchod s.r.o., Na Skalce 208, Náchod,            Tel.: 603 412 554, 491 428 612  fax.: 491 421 128
        e-mail: fi rma@dopas-na-sro.cz           

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 13. 4. 2012 výběrové řízení č. HNA/99/2012 – 4. kolo 
na zjištění zájemce o koupi majetku: rodinný dům č.p. 754 v čás-
ti obce Náchod postavený na pozemku st.p.č. 1140, pozemek 
stavební parcela č. 1140, pozemek pozemková parcela č. 956/3 
včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Náchod. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 
úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

SRAZ LODNÍCH MODELÁŘŮ
Akce se koná ve dnech 20. – 22. 4. 2012 na rybníku 
Brodský u Červeného Kostelce.
Pátek 15.00 příjezd účastníků, sobota dopoledne výstava a jízdy modelů, odpolko 
jízdy a rychlostní zkoušky modelů a soutěž. Večer diashow a volná zábava. Neděle 
dopoledne jízdy modelů a ve 12.00 ukončení srazu. Více na www.campbrodsky.cz, 
www.mmproducts.cz, machanl@seznam.cz, rikko@seznam.cz

Kurz studené kuchyně 
 V  sobotu 31. března vyvrcholila 
tříměsíční příprava účastníků Kur-
zu studené kuchyně, který probíhal 
v  hronovské hotelovce v  rámci pilot-
ního ověřování projektu Evropské 
unie UNIV 2 KRAJE, zaměřeného 
na  vzdělávání dospělých v  odbor-
ných dovednostech a vytvoření center               
celoživotního vzdělávání.
 V průběhu kurzu se jeho účastníci 
podrobně seznámili s  hygienickými 
předpisy, organizací práce, výrobky 
studené kuchyně, surovinami a výrob-
ními postupy. Nedílnou součástí byla 
kromě teoretické i  praktická výuka. 
Frekventanti měli možnost vyzkou-
šet si přípravu široké škály rautových 
výrobků slaných i  sladkých, počínaje 

jednoduchými až po  poměrně vel-
mi složité. Na konci kurzu si již tedy 
dovedli poradit s přípravou takových 
výrobků studené kuchyně, jako jsou 
pěny, rolády, galantiny, teriny, aspi-
ky, zeleninové, sýrové a rybí výrobky,           
saláty, sushi i mnohé dezerty.
 Kurz byl zakončen slavnostním 
rautem, kdy účastníci kurzu po teore-
tických testech museli pod bedlivým 
dohledem svých lektorů a mnoha hos-
tů prokazovat v praktické rovině úro-
veň získaných zkušeností, dovedností 
a  znalostí. Výstupem pro účastníky 
kurzu byl zároveň i certifi kát – osvěd-
čení o  absolvování kurzu, který jim 
byl při slavnostním rautu předán.        
                                Mgr. Renata Lelková

U nás nic neriskujete!
Na www.astratex.cz 
si vyberete modely, 

které se Vám líbí 
a my Vám je p�ipravíme 

k vyzkoušení v odb�rním 
míst� v Hronov�. 

Následující den Vám p�ijde 
SMS, že zboží pro Vás 

je p�ipraveno. 
Vy se zastavíte zboží 

prohlédnou pop�. vyzkoušet 
a koupíte pouze to, 

co Vám opravdu vyhovuje.

Nejsiln�jší e-shop
s prádlem a plavkami 

nabízí:

SPODNÍ PRÁDLO
Dámské spodní prádlo I Podprsenky

Kalhotky I Tanga I Erotické prádlo
Korzety I Podvazkové pásy

Bezešvé prádlo I Stahovací prádlo
Spodní košilky I Luxusní košilky

Spodní prádlo - pln�jší tvary
T�hotenské a mate�ské prádlo

Pánské spodní prádlo

PLAVKY 2012
Jednodílné plavky
Dvojdílné plavky

Pánské plavky I D�tské plavky

OBLE�ENÍ A DOPL�KY
Župany a pyžama

Pun�ochy I Pun�ochá�e I Legíny
Tri�ka a tílka I Košile a halenky

Sportovní prádlo
Dopl�ky I Kabelky

Objednejte dnes na www.astratex.cz,
vyzkoušejte zítra v odb�rním míst� v Hronov�

150,- K� sleva 
pro nové zákazníky
Slevový kód: echo-274

Po vložení kódu 
se sleva ode�te z objednávky.

Platí do 27. dubna 2012



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

Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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Móda v kavárně Láry Fáry
 V  tréninkové kavárně Láry Fáry 
2 v  Náchodě se uskutečnila 28. 3. 
charitativní akce, při které proběhla 
módní autorská přehlídka originál-
ních modelů z Baťova Kanálu – Ga-
lerie Na vodě. Modelové a modelky 
byli klienti, kteří v kavárně obsluhují. 
Na  celou akci je připravil profesio-
nální tým kadeřníků z  Prahy, kteří 
spolupracují s  fi rmou Redken. Celé 
odpoledne vytvářeli všem předvá-

dějícím nové účesy a připravovali je 
na slavnostní večer. 
 Na módní přehlídce byly k vidění 
převážně letní a  originální modely. 
Modelky i  modelové se v  nich cítili 
velmi příjemně, oblečení bylo veselé, 
barevné a všem moc slušelo. Zlatým 
hřebem večera byla dražba jedněch 
dámských šatů, která se nakonec vy-
vedla a přinesla o. s. Pferda přilepšení 
na provoz tréninkové kavárny.       kp

Za jírovce 
platany
 V  Červeném Kostelci přistoupili 
k  revitalizaci tamního stromořa-
dí v ulici B. Němcové. Alej jírovců, 
vysázenou okolo roku 1868, zde na-
hradí sazenice platanu javorolisté-
ho. Tento strom bude vhodnější  pro 
tuto dopravně exponovanou lokalitu 
v sousedství kostela Sv. Jakuba.

Podkovářský seminář
 Střední škola řemeslná v Jaroměři si 
tento rok připomíná 126 let od zalo-
žení školy, 106 let postavení budovy 
pro tuto školu. Jsme jedinou školou 
v  České republice, kde tento obor 
vyučujeme bez přerušení, máme 
pro výuku výborné podmínky, kva-
litní učitele a pro praxi žáků zajištěné 
velké množství koní. 
 Ve  dnech 16. a  17. března 2012 
Střední škola řemeslná v  Jaromě-
ři uspořádala již patnácté Podko-
vářské dny s  mezinárodní účastí.  
Program začal v  pátek přednáškou 
pana Christopa Müllera o využívání 
přípravků firmy VETTEC. Odpo-
ledne pokračovaly praktické ukáz-
ky úpravy rohoviny a  využívání 
těchto přípravků a  zájemci z  řad 
podkovářů si je mohli vyzkoušet 
na cvičných kopytech. 
 Po celý den probíhala také soutěž 
žáků ve volném kování. Žáci odvedli 
zdařilé práce a  nejlepší návrh a  re-
alizaci s  názvem „Hodiny“ vykoval 
Karel Loukota s  pomocnicí Mag-
dalénou Figalovou, na  druhém 
místě byl vyhodnocen Jiří Celer 
za  klepadlo s  názvem „Marnost“, 
třetí místo patří Davidu Mirval-
dovi za vykovanou sponu. Všichni 
ocenění žáci byli ze Střední školy 
řemeslné z Jaroměře. 
 Sobotní program byl celý věno-
ván přednášce a  praktické ukáz-
ce pana Matthiase Maiera. Téma 
přednášky a  ukázek bylo kování 
westernových koní. 
 Program vyvrcholil soutěží v hodu 
podkovou na  cíl o  PODKOVÁŘ-
SKÝ DŽBÁN. Třetí místo obsadil 

Jaroslav Mikula, druhé místo získal 
MVDr.  Rostislav Hyksa  a  vítězem 
se stal František Najman, podkovář 
z Vesce u Sobotky.
 Podkovářských dnů se účastnilo 
cca 70 podkovářů z  České republi-
ky, Slovenska a Polska, přítomni byli 
i představitelé česko-německého, pol-
ského a českých sdružení podkovářů. 

 Při hodnocení podkovářského 
setkání účastníci ocenili vysokou 
úroveň přednášek a  kvalitní prak-
tické ukázky. Vyjádřili přání zú-
častnit se i příštích Podkovářských 
dnů v  roce 2013 ve  Střední škole 
řemeslné v Jaroměři. 
 Na závěr děkuji všem pracovníkům 
a žákům Střední školy řemeslné v Ja-
roměři za přípravu a zdárný průběh 
Podkovářských dnů 2012. 

Střední škola řemeslná, Jaroměř
Zdeněk Vítek, ZŘ pro OV

Cesta do pravěkých moří 
 Historie většinou učinila absolutním měřítkem, kterým     
popisujeme a hodnotíme  jevy  minulosti, člověka. I muzejní 
expozice zachycující nejstarší historii konkrétního regionu se 
většinou neobejdou bez neustálého připomínání lidského fak-
toru. Člověk jako afl a a omega, počátek i konec jevů, které se 
udály v  daleké minulosti. Existuje však historie, která místo 
s  roky, staletími a  tisíciletími bravurně žongluje se stovkami 
milionů let. A  člověk? Ten zde nehraje žádnou roli. A přesto 
zase a jen člověk pečlivě sbírá svědectví o epochách, kdy se naše 
planeta proměňovala z neživé hmoty  v obří kadlub života. 

Žraločí reminiscence
 Nedělní ráno ve Velkém Poříčí na Náchodsku. S mořskou 
hladinou si pohrává čerstvý vítr. Občas se mu podaří vyšle-
hat jednotlivou vlnu do  čepice bílé pěny, ale většinou se to 
podivně tiché moře jen kolébá a  převaluje. Ploché ostrovy 
svítí zelení rostlin s obřími listy. U shluku balvanů, tvořících 
vlnolam zátoky široce zakousnuté do  pobřeží, se zastavila 
loděnka. V  pevné plovoucí schránce se ukrývá hlavonožec. 
Oči labužnicky vyhlížejí kořist, dlouhá chapadla připravena 
k lovu…Na písčitém dně pod loděnkou nerušeně rejdí korýši. 
Bát se nemusejí, protože jejich krunýře jim poskytnou dostatek 
ochrany. Ramena hlavonožce náhle vystřelí do prostoru. Rybí 
hejno se poplašeně ztrácí v modrém šeru hloubky, loděnka se 
chystá zakotvit v kamenné škvíře, aby v klidu posnídala. Ne-
stihne to. Útok přichází nečekaně a  s ohromující  silou. Další 
a mohutnější  článek potravinového řetězce ji už svírá v ozu-
bených čelistech. Rybí hejno se už ztratilo v hloubce moře. Lo-
vec se stal kořistí. Jeden ze žraločích zubů však stiskl schránku 
hlavonožce ve  špatném úhlu. Chabá útěcha pro loděnku, že 
se neprodala tak lacino. Žralokovi vypadlý zub brzy doroste. 
Důkaz pravěkého souboje zatím klesá ke dnu. Nepovšimnutý 
ježovkami, hvězdicemi, hřebenatkami. Naostřený trojúhelník 
dopadl na písek a na chvíli polekal křehkou lilijici. Vlnami zví-
řené dno  jej okamžitě přikrylo tenkou vrstvou sedimentu. Zítra 
už nebude po vylomeném žraločím zubu 
ani památky. Za další miliony vln se sta-
ne součástí mořského dna. Za  desítky 
milionů let se do silnice jedné z opravo-
vaných ulic ve  Velkém Poříčí zakousne 
lžíce bagru. Zašumí moře, zapraská ulita 
loděnky, rybí hejno se vynoří z modravé-
ho šera, ostrovy zasvítí zelení rostlin, vítr 
vyčeše hladinu do  podoby zpěněných 
chocholů a žraločí zub dostane katalogi-
zační číslo i vědecké jméno. Stejné místo, 
jen bóje na časové ose mezitím doplula 
z pravěku do 21. lidského století…

Vodní planeta 
 „Tento žraločí zub pochází opravdu od nás, z Velkého 
Poříčí“, říká jedno nedělní ráno pan Jiří Holub, který se vě-
nuje sběru zkamenělin od 70. let minulého století. Za tuto 
dobu nashromáždil ve sbírce na 4000  nálezů, které se váží 
ke geologické a paleontologické historii regionu Náchod-
ska, Broumovska a  Podkrkonoší. Zaměřuje se na  sběr 
materiálů především z  období prvohor (svrchní karbon 
326 – 299 milionů let, spodní perm 299 – 270 milionů let) 
a druhohor (svrchní křída 99-65 milionů let). V těchto ge-
ologických epochách se v oblasti východních Čech rozvíjel 
život ve vodním prostředí. V prvohorách v lokalitách slad-
kovodních jezer, v druhohorách v mělkém tropickém moři. 
Svědkové této dávné historie leží nyní ve formě zkamenělin 
na stole před námi: koráli, ježovky, lastury, ryby, žraločí zub 
i týlní trny xenakantů – sladkovodních žraloků rodu Xena-
canthus. „Musíme si uvědomit, že v určitém geologickém 
období byla Země  opravdu vodní planetou a souš tvořila 
jen 13 % z celkového povrchu“, vysvětluje pan Holub.  

Alena Dvořáková,
Kramolna

Poděkování
 Ráda bych touto cestou                 
poděkovala za  vzornou péči, 
profesionalitu a  lidský pří-
stup k  pacientům týmu léka-
řů a  sester interního oddělení 
náchodské nemocnice pod 
vedením pana primáře MUDr. 
Josefa Jandíka a  vrchní sestry 
Mileny Bartovské.

 Pan Jiří Holub z Velkého Poříčí se sběru zkamenělin              
věnuje již od dvanácti let.

I.

 Zub pravěkého žraloka nalezl pan 
Holub přímo ve Velkém Poříčí. www.marenostrum.cz


