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Ročník 19/číslo 12/20. dubna 2012

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

WWW.NOVINYECHO.CZ

Vysílání sledujte na

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

• OKNA
• MARKÝZY
• ROLETY
• ŽALUZIE

• PARAPETY
• ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• GARÁŽOVÁ VRATA
• DVEŘE

Je čas na výměnu !

VÝPRODEJ PRAKY
MYKY-SPORÁKY-CHLAZENÍ

AUT. PRAKY
4 ROKY ZÁRUKA

Nově prodáváme dveře ﬁrmy Porta Dre Invado.
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

PROVÁDÍME JARNÍ ÚPRAVY ZAHRAD

Tel.: 724 173 560

SLEVOVÝ KUPON
Objednávky v našich studiích do 31. 5. 2012
studio Marety Nové Mìsto nad Metují

VYKUPUJEME ZLATO

734 816 777

600,- Kč/1g

HLEDÁME DONA

studio Marety Hradec Králové

NÁCHOD, Kamenice 113 (pasáž Magnum)
St 9 - 13

5. dubna se v České Čermné
ztratil pejsek - zlatý kokršpaněl
slyšící na jméno Don.

studio Marety Velichovky /K-Triumf/

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Nádražní 80
Po - Pá 9 - 17
TRUTNOV, Havlíčkova 6
Pá 13 - 17

Za informaci vedoucí k nalezení
pejska nabízíme odměnu.

Tel.: 732 377 903

732 535 375
731 963 801
info@marety.cz

Vytvarujte si postavu do plavek a zbavte se natrvalo
tukových bunìk a ochablé pokožky na rùzných èástech tìla
- vybírejte ze dvou variant ošetøení
• na certifikovaná neinvazivní kryolipolýza 1 partie
(20minut + 20 minut RF) 880Kè
• tìlová multipolární radiofrekvence 2 partie (30 minut) 590Kè
nebo zbavte své tìlo všech nechtìných chloupkù natrvalo díky nejnovìjší
a nejmodernìjší technologii pøístroje E-Light SK 6 k trvalé depilaci tìla

• zavádìcí cena jednoho kuponu na jedno ošetøení 145Kè
(napø. depilace horního rtu cena za jedno ošetøení)
poèet kuponu k depilaci tìla naleznete na našich stránkách www.marety.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
IP
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VZPOMÍNÁME
info: 777 602 884

Dne 20. dubna 2012 uplyne jeden smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

www.realityeu.com
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Rodinný dům Náchod – Malé Poříčí
Dům s větším pozemkem Náchod
– Malé Poříčí

Cena: 1 549 000,- Kč

Zrekonstruovaný řadový rodinný dům Nové Město nad Metují ...........................................3 190 000,- Kč
Menší rodinný dům se zahradou v centru Nového Města nad Metují.....................................1 649 000,-Kč
Cihlový byt 3+kk v osobním vlastnictví, Náchod, Raisova ul. ................................................. 949 000,- Kč
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví, byty) .................................10 990 000,-Kč
Bytový dům (3 byty, garáž, zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec ......................3 340 000,-Kč

pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona, vnoučata Dita,
Karel, Kateřina, Romana a pravnoučata Melánie a Terezka

Mladá atletka zabodovala v Polsku

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna uplyne 5 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi, sestra s rodinou,
rodiče, známí a přátelé

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 14. dubna uplynulo pět smutných let od okamžiku,
kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček

pan Bedřich Jelen z Hronova.
Vzpomínají manželka, syn Jirka, dcera Pavlína
a vnoučata Andrea, Tomáš a Jakoubek.
Kdo jste znali, vzpomínjete s námi. Děkujeme.

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna uplyne jeden smutný rok, kdy nás
náhle opustila naše drahá maminka, babička, prababička,
kamarádka a velká fanynka náchodského fotbalu

Paní Ludmila Hejzlarová.
Kdo jste ji znali, věnujte s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcery a synové s rodinami

Talíř plný chutí
a vůní
Černá jako smrt, sladká jako láska
Asi jste se dovtípili, že dnes bude řeč o kávě. Káva, kterou pijeme, pochází z pecky
plodu podobného naší třešni. Tato maličká zrnka jsou semena stále zeleného stromu
kávovníku, pěstovaného ve vlhkém tropickém pásmu. Má bílé květy, červené plody
a sytě zelené oválné listy s vlnitými okraji. Rostlina Coffea z čeledi mořenovitých
kvete jen několik málo dní, zato však několikrát ročně. Bílé květy vypadají jako květy
pomerančovníku, jejich vůně je omamná jako vůně jasmínu a jemná jako vůně růže.
Z 60 druhů kávovníků, pocházejících pravděpodobně z Etiopie, jsou nejvýznamnější aromatičtější Arabica a Robusta s nižším obsahem kofeinu. Plody kávovníků
jsou vejcovité, pod tuhou slupkou je ukryta nasládlá dužina a v ní dvě zelená semena
v pergamenové slupce. Pokud se v ní nachází jen jedno semínko, nazývá se „perlová
káva“. Nezralé plody jsou zelené, zráním mění barvu na špendlíkově žlutou, postupně červenají do barvy brusinek až fialoví do barvy zralých švestek. Barva a zralost
plodů je pro kvalitu kávy velmi důležitá.
Název je odvozen od slova qahwah, jednoho ze slov původně používaných pro
víno. Kávová zrna byla totiž zpočátku pouze žvýkána, než se zjistilo, že mohou být
semleta a vařena ve vodě. Nikdo neví, kdy a kde se káva pila poprvé, ačkoli se zdá, že
plantáže kávy existovaly v Jemenu již v 6. století. Za onoho času patřil Jemen s přístavním městem Mokka k nejrušnějším místům světa. První zmínky o kávě se dochovaly v rozmanitých bájích a pohádkách. O objevitelích zázračných bobulí existuje řada legend. Podle jedné prý Mohamed vyčerpáním tvrdě usnul a nebyl schopen
splnit své povinnosti. Archanděl Gabriel si toho všiml a snesl se z nebes probudit ho
a pomoci mu. Přinesl mu zvláštní, božský nápoj, nabídl mu doušek kávy. Mohamed
náhle ožil, vrátila se mu životní síla a v tu chvíli byl tak mocný, že dokázal „ze sedla
sesadit na čtyřicet mužů a udělat čtyřicet žen šťastnými“.
ými“.
Ať už legendě věříte, nebo se jen usmějete, doporučíme
oručíme vám pro chvíle kávové
pohody třeba švýcarskou kávu. Připravíte ji z espressa
essa nebo instantní kávy, do sklenice přidejte griotku a ozdobte šlehačkou.
ehačkou.
Ruská káva je obdobná, vznikne přidáním ruské vodky
dkyy
a do irské kávy přidejte irskou whisky.
Další zajímavosti o kávě najdete na webu ECHA
A
v sekci Partneři.
Text připravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
ková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD,
ČMSD,
Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz
ronov.cz

Setkání
Stalo se hezkou tradicí na naší
škole, že se každoročně v těchto
jarních dnech setkáváme s našimi bývalými kolegy, kteří už odešli do důchodu. I letos 8. března je
pan ředitel Ing. Ivo Feistauer přivítal v naší škole. Ve svém krátkém
uvítání vzpomenul na pana Josefa
Vondřejce, bývalého ředitele školy,
který nedávno zemřel. S dětmi jsme
připravili krátký kulturní program,
senioři si se zájmem prohlédli školu
a ve třídách nové počítačové vybavení i interaktivní tabuli. Poté jsme
se všichni odebrali na slavnostní
oběd, kde se vzpomínalo na naše
bývalé žáky, na legrační historky,
kterých bývá v kantorském životě
hodně a na to horší nebo smutnější se zapomíná. Přejeme Vám milé
emeritní učitelky, učitelé i ředitelé
hodně zdraví a děkujeme za Vaši
práci. Těšíme se na příští setkání.
Růžena Žižková, učitelka ZŠ a MŠ
Josefa Zemana v Náchodě

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“
Senior klub v květnu
Svaz důchodců v Náchodě nabízí
všem seniorům programové čtvrtky
v klubovně Harmonie 2, Rybářská
1819, kde se sejdeme v květnu při
následujících programech:

3. 5. ve 14 hod.
Žďárské vrchy
promítání připravil p. Josef Zavřel

10. 5. ve 14 hod.
veselé melodie z operetky
„Perly panny Serafinky“
náš dárek ke svátku matek

17. 5. ve 14 hod.
krásné obrázky zajímavou
technikou „enkaustika“
předvede p. Lenka Poláková

24. 5. ve 14 hod.
povídání o zdravé vodě
své poznatky nám poví
p. Josef Vít

31. 5. ve 14. hod.
„pějme píseň dokola...“
společné odpoledne
s důchodci z Kudowy Zdroju
a s národními písničkami

Připomínáme, že je ještě
několik volných míst
na připravované zájezdy:
20. června je tajný výlet /dopoledne
za poznáním, odpoledne trochu zábavy
a občerstvení/.
19. září bude prohlídka letiště PrahaRuzyně a odpoledne návštěva bylinných zahrad a vesnice řemesel v Ostré
n. Lab. Zájemci se mohou přihlásit A.
Polákové na tel. 775242562 po 19. hod.,
nebo každý čtvrtek v Harmonii 2 od 13.30

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 v Náchodě.

Kaška Chryczyk z tréninkové
skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda se zúčastnila 17. 3. 2012 závodů
v přespolním běhu celého Dolného Šlaska - ve Lwowek Šlaski,
kde skončila při účasti více jak 40
dorostenek na třetím místě a brala bronzovou medaili, což je veliký úspěch této mladé talentované
závodnice. Zároveň to byla také
nominace na Mistrovství Polska,
kde se 24. 3. umístila na 10. místě
za účasti osmdesáti dívek. Trenér
konstatoval, že umístění v TOP deseti je obrovským úspěchem.

Další závod za účastí atletů ze skupiny Jiřího Vondřejce bylo Mistrovství
ČR v přespolním běhu ve Střelských
Hošticích za Strakonicemi. Trenér
nominoval Martina Bártu, starší žák
ročník 1998, který při účasti 59 závodníků skončil v první polovině startovního pole na 19. místě a velice mile
překvapil. Dále v dorostencích startoval Adam Holeček s Jirkou Duškem,
kterým se již tolik nedařilo a skončili
na 42. a 46. místě. Junior Michal Kopecký ze 48 závodníků skončil na 31.
místě. V juniorkách Anna Zikmundová skončila na 14. místě.
(kp)

Komu se nelení
Jaro je tady, a protože nám není okolí
naší školy lhostejné, rozhodli jsme se jej
uklidit a zkrášlit. Venku bylo příjemně
teplo, sluníčko svými paprsky krásně
hřálo a i nálada byla nějak lepší. Nejprve jsme šli pro nářadí, které jsme během
zimy opravili. Potom nás pan učitel Vít
rozdělil do skupinek a každá pracovala na určité části. Ze začátku nás práce
docela bavila, ale pak stále více přicházela únava. Ještě štěstí, že učitel nemůže
být všude. Nejprve jsme hrabali, potom

jsme i stříhali keře. Nakonec jsme vše
zametli a odvezli do kontejneru. A že
toho po zimě nebylo málo svědčí i skutečnost, že kontejner je již zcela zaplněný. Po dvou hodinách jsme byli docela
unavení, ale když vidíme,
jak krásně máme
čistou a ozdobenou
školu, tak si říkáme:
„Stálo to za to“.
žáci ZŠ a MŠ Krčín
a Mgr. V. Vít

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Velká soutěž o balíčky koření DRANA

Rozkoš rescue 2012
Vodní záchranná služba Náchod
je pořadatelem již tradičního cvičení pro záchranáře Rozkoš rescue
2012. Jak název napovídá, místem konání bude přehrada Rozkoš

u České Skalice. Letošní ročník se
uskuteční 27. - 29. 4. za přispění
Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje.
Foto (archiv) Mirek Brát

„Sestřičky v MŠ“
Předškolní třída „Sluníček“ si
pozvala milou návštěvu, zdravotní sestřičky z oblastní nemocnice
z oddělení interny. Vrchní sestra
paní Bartovská se 2 sestřičkami paní
Prouzovou M. a paní Leppeltovou Š.
děti nejprve seznámily s tím, co vše
obnáší jejich práce. Společně všem
připomněly bezpečnost a ochranu
svého zdraví. Děti si vyzkoušely měření krevního tlaku, měření kyslíku
v krvi nebo si mohly poslechnut tlukot vlastního srdíčka stetoskopem…

Děkujeme sestřičkám za jejich
milé, vstřícné a laskavé povídání,
které některým dětem pomohlo
odstranit strach z „bílých plášťů“.
Jako poděkování jsme s dětmi
věnovali další krásné malované
obrázky, které od září pro toto
oddělení vytváříme, abychom pomohli, alespoň trošku zpříjemnit
pobyt v nemocnici.
I. Černá a K. Skleničková
učitelky z MŠ Komenského,
Náchod

Vážení čtenáři, Vaše noviny Echo a náchodská firma
DRANA - výrobce koření - pro Vás připravily soutěž
o balíčky s kořením. Chcete-li soutěže zúčastnit, pošlete nám Váš recept na pokrm, ve kterém hraje důležitou roli koření. Každý týden jeden recept vylosujeme,
zveřejníme a jeho autora odměníme balíčkem koření.
Na konci soutěže vybereme ten nejzajímavější recept
a jeho autor obdrží balíček koření o váze 5 kg.
Výherní recept 1. kola - Panenka na citrónovém
pepři Panenku odblaníme a necháme ji v celku. Mírně ji
osolíme, posypeme citrónovým pepřem, polijeme troškou oleje a necháme 24 hodin odležet. Na rozpáleném
oleji panenku zprudka opečeme ze všech stran. Následně ji přendáme na prkénko a rozřežeme na dva a půl
centimetrové plátky a ty pak ještě opékáme z obou stran
celkem čtyři minuty. Jako příloha může být brambory,
hranolky, bramborová kaše a obloha.
Vítězný recept nám zaslala paní Emília Nováková z Náchoda, která od nás obdrží dárkový balíček
z řady jednodruhového koření. Pokud i Vy používáte
nějaké osvědčené koření, díky kterému je jídlo, de-

zert či nápoj jedinečný, pošlete nám Váš recept. Recepty posílejte na email: pribylova@drana.cz s předmětem „soutěž“. Uzávěrka 2. kola je 27. 4., soutěž
trvá do 15. 5. Pro výherce 2. kola je připraven balíček
z řady kořenících směsí.
DRANA, s.r.o., Českých bratří 313 Náchod
www.drana.cz, facebook.com/dranasro

MISTROVSTVÍ ČR
v mažoretkovém sportu
Na Zimním stadionu v Náchodě
se v sobotu 28. dubna uskuteční
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.
Progam začíná již v 9.00, slavnostní
zahájení celé akce je plánováno na 14.00.
Vstupné pro dospělé činí 50,-Kč,
děti a důchodci necht´ si připraví 30,-Kč.

V chovatelském areálu U Cihelny
ve Starém Městě koná se ve dnech
12. - 13. května okresní výstava
drobného zvířectva. Diváci shlédnou výstavní expozici králíků - je
spojena s okresní chovatelskou soutěží o putovní pohár - dále holubů,
drůbeže, exotic-kého ptactva, morčat
a ostatních drobných hlodavců.
Významnou součástí výstavy bude
v neděli 13. 5. přehlídka společenských
a služebních plemen psů - "Náchodské psí korzo", spojená s ukázkou výcviku služebních psů a psího parkuru

– agility. Přihlášky a zápis psů v neděli
od 8:30 hodin. Vedle psů oceněných
na kynologických výstavách s průkazy
a rodokmeny jsou vítáni a uplatní se
i začínající chovatelé a nová plemena,
i bez průkazu CM.
O diváky bude všestranně postaráno, na výstavě si budou moci zakoupit chovná zvířata, kuřice, květiny
a sadbu, shlédnout ukázku dravců,
děti se mohou projet na koni,…
Přijďte posoudit práci náchodských chovatelů a svou přítomností
podpořit jejich činnost.
PS

EJ
· PROD
IS
· SERV
Zemědělské, komunální
a zahradní
techniky

16071a

Květnová výstava chovatelů

POZVÁNKA

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v areálu firmy v Dolní Radechové
4. a 5. 5. 2012
vždy od 9 do 16 hodin
Občerstvení zajištěno !
Těšíme se na Vaší návštěvu !
Hračky, modely, šlapací traktory za nejnižší ceny!
AKČNÍ ceny na nejprodávanější zahradní techniku
AKCE - motorová pila + bruska ZDARMA

Dolní Radechová 8 (okr. Náchod) · Tel./fax: 491 814 809, 491 424 704 · Mobil: 777 680 277, - 276
Pševes 52 (okr. Jičín) · Tel./fax: 493 551 080 · Mobil: 777 680 269 · e-mail: siroky@agrotipsiroky.cz

z zemědělská, komunální a lesní technika
z teleskopické manipulátory a kloubové
nakladače
z sněhové radlice, frézy, sypače,
zametače,
z zahradní technika
z POLSKÁ zemědělská technika, fekální
vozy
z pastevní technika, mobilní hrazení
pro masný skot
z prostředky pro balení sklizně
(folie a sítě)
z kompletní nabídka
náhradních dílů včetně filtrů

WWW.AGROTIPSIROKY.CZ

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu
Výběr v různých barvách

800,-Kč plné

200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené

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

Překlady z/do NJ včetně soudního ověření.
TEL.: 603 440 969
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.

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

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně Vás zveme na den
otevřených dveří 25. 4. 2011
od 9.00 do 15.00 hodin
Během dne si budete moci s dětmi projít
a prohlédnout naše třídy, zapojit se do nabízených činností a her.
Také shlédnout další prostory
a zahradu naší MŠ.

Na budoucí dětičky a rodiče
se těší kolektiv Mateřské školy,
Komenského 301, Náchod

www.mskomenskeho.cz

www.NABYTEKNACHOD.cz

Každý něco pro vlast
není nějaké aktuální volební heslo, ale satirický divadelní kus z pera V. K. Klicpery,
který nově nastudovali divadelní ochotníci
z Úpice (premiéra se uskuteční 28. dubna
v úpickém divadle). Navzdory dataci vzniku
této divadelní hry (napsána byla již v první
polovině 19. století), diváci mohou očekávat reflexi i do žhavé současnosti. Ostatně,
v toku času se nejvýrazněji mění technologie, zato lidské charaktery i lidská hloupost
přetrvávají v dějinách jako konstanty.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Tel./Fax: 491 424 522
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PŘEZOUT U NÁS SE VYPLATÍ!

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

100 Kč
NA MONTÁŽ
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Ceny jako n
PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00
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... a přezutí téměř zadarmo

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
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PO a ST
7.30 - 1
7.00
ÚT a ČT
7.30 - 1
6.00
PÁ 7.30
- 14.00

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314
nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

1. MÁJ
s SSD v Náchod
Pijte si promluvit o vcech
z našeho okresu, které
se týkají pedevším vás
TRIGA REALITY realitní kancelá nabízí:
Nám. TGM .p. 82, Dvr Králové n. L.
- byt 2+1 v OV Náchod (59,6 m2) 2.p, pl.okna, po revit.,výtah, lodžie nové 930.000,-K
- byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2)3.p, výtah, lodžie, lokalita “Na Plhov“ 1,370.000,-K
- byt 4+1 v OV Opono (71 m2) po rek., 4.p, zaskl. lodžie, vest. skín
1,499.000,-K
- dr. byt 1+1 v Náchod (40m2), zd. jádro, nová koupelna, lodžie, revital.
560.000,-K
2
- dr. byt 2+1 v Náchod (47m ), 2.p, pl. okna, výtah, nová kuch., jíd.kout nové 799.000,-K
2
- dr. byt 2+1 v Náchod (53m ), 3.p, plast. okna, zd. jádro lodžie, revital.
900.000,-K
- dr. byt 3+1 v Náchod (74m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2.p 999.000,-K
- dr. byt 3+1 v Dobrušce (73m2), 1.p., dm po revit., možno n. úvrem
899.000,-K
- dr. byt 3+1 ervený Kostelec (71m2) u centra, plast. okna, balkon sleva
840.000,-K
- 2gen. rodinný dm Náchod Bloves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž sleva
1,830.000,-K
- adový rod. dm 5+1 eská Skalice,191m2, klidná lok., zahrádka
2,350.000,-K
- adový rod. dm 3+1 Hemanice, 473m2, prostorná kuch., vl. studna sleva 1,190.000,-K
- rodinný dm 6+1 Dolany-áslavky 3611m2, k rekonstr., polosamota
1.490.000,- K
- rodinný dm 3+kk/2+kk Kramolna,1110m2, garáž, zahrada, vyt. plyn/TP 1,570.000,-K
- rodinný dm 4+1 Dolany 880 m2, kamenný, garáž, vyt. na TP / VAF nové 750.000,- K
- rodinný dm 5+1 Rožnov-Neznášov 1662 m2, studna, vyt. na TP /el.
1,760.000,- K
- chata 3+1 v Hoikách-Husí Krky, 1055 m2,el., pitná voda, klid, píroda 430.000,-K
2
- chata 1+1 v Náchod, 336m , krb, el., pitná voda, oploceno, slunné m.
570.000,-K
- roubenka 2+kk a zdný d. 3+kk Slatina nad Úpou-Koniny, 2239m2
1.990.000,-K
2
- chata 3+1 v erv. Kostelci, V Ráji, 382 m , el., vytápní na TP, u lesa
690.000,-K
- rod. dm-chalupa ervený Kostelec, 2069m2, krásné místo, stodola sleva 1,350.000,-K
2
- rozestavný r. dm 3+kk Nový Ples, 2027m , 2. patro – hrubá stavba
1.190.000,-K
- st. pozemek 1179m2, Hoiky, sít, výhled na Orl. hory, klidná lokalita sleva 593.000,-K

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Na téma: tžba bidlicových plyn
výstavba nemocnice Náchod
doprava v Náchod
dopravní situace v okrese
a další
Diskutovat
s vámi budou:

LUBOMÍR FRANC - hejtman Královéhradeckého kraje
JAN BIRKE - starosta msta Náchoda
JANA TEŠ ÁKOVÁ - radní KHK pro zdravotnictví
a ostatní zastupitelé za SSD

KDY: 1. KV TNA 2012 OD 14.00
KDE: V ZAHRAD

RESTAURACE VATIKÁN

PI NEPÍZNI POASÍ NA SÁLE RESTAURACE

OBERSTVENÍ ZAJIŠT NO
MOŽNÁ PIJDE I KOUZELNÍK - PROGRAM PRO D TI

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* 48 letá by se chtla seznámit s mužem do
55 let, vážn. Náchodsko. Tel. 774 278 277

BYTY
* Pronajmu garsonieru v . Kostelci, 2.
patro cena 3000K msín + energie. tel
724524334
* Pronajmu v Hronov byt 1+kk - 48
m2, v pízemí, nov zrekonstruován, nájem
4800,-K + energie + kauce 12 000,-K.
tel. 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+kk s balkonem v
Náchod-Staré Msto.Nájem: 3800 K +
inkaso. Kauce 10.000 K Tel: 603383056
* Hledám byt v Náchod 2+1 a chalupu.
Tel: 775777073
* Pronajmu BYT 2+1 Náchod-Plhov,
53m2, 3.NP, lodžie, sklep, výtah, zateplený, plast. okna, ásten zaízený. Nájem
3.000,-K/ms. + inkaso (peplatek bude
vrácen). Vratná kauce 15tis.K, volný
05/12, e-mail: nebo tel.: 604 632 845.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod
a okolí. Tel: 774777073
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Náchod nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Pronajmu byt 3+1 v Hronov. Tel.
736 537 033
* Pronájem bytu 1+1 s balkonem v prvním podlaží na Karlov kopci v Náchod Blovsi. Cena 3800 + inkaso, kauce
12000,-, preferuji dlouhodobý pronájem.
Tel. 608518528, volné od ervna Tel.
6085188528
* Pronajmu zaízený byt 3+kk v Náchod ulice Šafránice. Tel. 603 997 309
* Pronajmu dlouhodob byt 2+1 s balkonem v Náchod. Nová plastová okna,
zateplení domu, atd., ásten zaízený,
volný ihned. Tel. 732 167 291
* Prodám byt 3+1 v Náchod, cena dohodou. TEL.:776 114 975
* Prodám 2+kk a 1+1 v OV, cihla, centrum Náchoda. Tel. 606949222
* Pronajmu v Náchod garsonku a 1+1,
dále v eské Skalici 2+1. Povinná kauce.
TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 47,77
m2, s balk. a pdním prostorem na spaní, v Náchod na Lipím naproti hospod,
2.NP, náj.+inkaso 6.200, kauce 18.600.
Tel.:608 90 30 70
* Prodám byt 2+1 v eské Skalici,
1+1 v Náchod + 3+1 v Náchod. TEL.:
608 86 98 85
* Pronajmu dlouhodob byt 1+kk (40m2)
s terasou v 1.NP bytového domu v Dolní
Radechové. Nájemné 3.500,-K + inkaso,
kauce 12.000,- K, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu vtší byt 2+1 v Náchod 68
m2. Poblíž centra, s balkonem k lesu. Tel.
606 917 421
* Prodám nadstandardní DB 3+1 po
celkové rekonstrukci v Novém Mst n.M. na Malecí. Cena 1,6 mil.K.
TEL.:602 100 619
* Prodám družst. byt 2+1 v Novém Mst n.Met. na Malecí. Cena 830.000 K.
Tel. 602 313 919
* Prodám v Náchod pkný byt 1+1 (II.
NP) , nová plast. okna, výhled do Montace, nízké náklady na bydlení, ihned volný.
Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 3+1 v Hronov (slušným
lidem bez domácích mazlík). Cena 4 500
K+ 500 K garáž (nutná kauce 15000K).
Volný od pol.ervna. Tel. 777 178 050.
* Pronajmu RD 4+1 s garáží v Hronov K
7000,--/msíc + energie. Mob. 737 388 906
* Pronajmu byt 3+1 v rodinném domku v Novém Mst nad Metují. mob.
722 934 819
* Pronajmu pkný byt 2+1 s balkonem
v Náchod na sídlišti u nemocnice. Tel.
732 167 291
* Pronajmu velmi pknou a zaízenou garzonku v Náchod, Nerudova ul., cena 3.500
+ inkaso. Nutná kauce. Tel. 608 888 141
* Pronajmu garsonku Náchod Bloves,
komplet zaízená. Nájem 6000,-K v.energie. Kauce 10 tis.K. TEL.:602 48 11 71
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod, Parkány 347, klasická zdná zástavba v centru msta, 2. podlaží, 56 m2. Msíní nájem: K 5.500,--; jistina K 16.500,--. Tel.
733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1 v Novém
Mst nad Metují, Nad Stadionem 1322,
1. podlaží, výmra 31,94 m2. Cena K 540
tisíc. Informace: tel. 733 131 189

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské ulici 662 v eské Skalici, 2. podlaží, výmra 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, výmra 71,5 m2. Cena K 990 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Pronajmu byt 1+KK po kompletní
rekonstrukci o velikosti 25m2 v obci Hronov, ul. Havlíkova 240. Cena za pronájem 3000K + energie + kauce. Tel.: 774
699 600, email:z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 1.kat. 1+1 v Náchod.
TEL.:607 961 457
* Pronajmu dlouhodob byt 1+1 v
Novém Mst n.M. Plastová okna, plovoucí podlaha, nová koupelna, balkon.
Nájem 3500K + zálohy 2200K. Kauce
15000K. tel. 732 284 594
* Pronajmeme byt 2+kk na sídl. u
nem. v Náchod. TEL.:608 976 956,
777 29 29 40
* Prodám byt 2+kk v pízemí zdného
domu cca 70 m2 v centru Nového Msta
n.M. K bytu písluší sklepní prostory cca
70 m2 a 8 parkovacích míst na oploceném
dvoe domu. Vhodné i ke komerním úelm. Cena dohodou. Pímý prodej - RK
NEVOLAT. TEL.:774 678 899
* Pronajmeme byt 1+kk na sídl. u nem. v
Náchod. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám p. pronajmu DB 1 + 1 v Mezimstí tel. 604628520
* Prodám byt 3+1 v OV v eské Skalici. Byt se nachází ve zdném dom v 2.
nadzemním podlaží, velmi klidná lokalita,
veškerá vybavenost v míst. Cena dohodou. Kontakt: 736 613 426
* Pronajmu zrekonstruovaný zdný 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 Msta n/M. Dm je
zateplen, plastová okna, vysokorychlostní
internet, výtah. Nájemné 4600,00K vetn záloh + el. energie. tel. 608323373
* Prodám nadstandardn zrekonstruovaný DB 2+1 v Náchod - Blovsi,.p.
1591, 5. patro.Plocha 64 m,sklep, balkón. Rekonstrukce domu rok 2012.
Výtah dle norem EU. Plastová okna,
plovoucí podlahy, modern zrekonstruovaná koupelna, nové stoupaky, devné
zárubn, nová kuchyn, sat.TV, internet. Cena 960.000,-K. Tel. 777269520,
email: LukasVacha@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hronov. TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu pkný velký byt 2+1 v Náchod po celkové rekonstrukci poblíž
centra. Obchody, školy, školy 5min.chze.
Parkování 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 rekonstrukci a je v nm všechno nové. Byt je
vybaven velkou kuchyskou linkou vetn nových spotebi a lednice. K dispozici nová sklepní kóje a sušárna na prádlo.
Cena nájmu 5.400 K + inkaso. Pouze
pro bezproblémové a solventní zájemce.
Kauce 8.000 K. Telefon 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
* Prodám runí stavitelné výstružníky
od pr. 12 do pr. 38 mm. Cena dohodou.
Tel. 490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám železniní pražce, cena dohodou. Tel : 777 551 022
* Prodám cihly oby., bet. peklady,
ocel. armaturu (tmínky), heraklid
3cm tl., obklad kabinec, stešní tašky,
traverzy I nosiše, tepel. izolace Orsil
tl.12 cm, laminátové desky vlna 80x120
cm, elektro kabel m 4x4 guma, infrazái 2 ks, regulátor na plyn. bombu
2x, koženková skládací stna. šicí sroj,
pletací stroj, zavaovací lahve. TEL.:605
822 577 Náchod
* Prodám kámen opuka a pískovec.
TEL.:777 87 98 80
* Prodám palivové devo. Cena dohodou. Zájemci volejte 725992088

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodáváte knihy v systemu DTD,
práce se Vám líbí, ale výsledky neodpovídají Vašim pedstavám? Máme zkušenosti, jak to zlepšit. Info: 728855810
* Prodám sendviové izolaní panely
stnové a stešní, 100x200, 100x 250 cm,
tl 6cm 250 K/m2, tl 8 cm za 275 K/m2,
tl 10 cm 300 K/m2, na stny, opláštní,
píky, stropy. Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou ernozem - travní substrát, ideální k obnov a
zakládání nových trávník, do skleník a
výsadb. Cena 470,- K/1 m3. Min. odbr
2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám pšenici, brambory 700 K/q
(i k sadb), erná edkev - významn posiluje imunitu 8 K/kg, celer, pstované bez
umlých hnojiv. Tel. 732 381 524 Slavtín, e-mali: vl.kocourek@seznam.cz

NEMOVITOSTI
* Prodám RD v Polici nad Metují, volejte 725293523
* Prodej 1/2 dvojdomku se zahradou v
Machov. Dm 3+1 se nachází na krásném klidném míst pod Machovským
Šefelem. Dispozice: 3 pokoje, kuchy,
koupelna, WC, komora, dílna. Možno
užívat k trvalému bydlení, nebo k rekreaci. Cena dohodou. RK - nevolat. Kontakt:
737 786 812
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici,
. Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Nabídnte ke koupi zdnou chatu
v okolí Náchoda k trv. bydlení. Tel.
608 667 734
* Hledáme rodinný dm do 4mil. v Náchod nebo N. Mst n/Met. i okolí.Tel.:
608 883 012
* Hledáme dm s vtším pozemkem na
chov koní na Broumovsku. Tel.: 721 146 244
* Prodám zdný domek na klidném
míst v Orlických horách (8 km od Deštného). RK Nevolat. Tel. 733 581 031
* Pronajmu dlouhodob novou garáž V
Náchod. Volná ihned. Tel. 732 167 291
* Prodám nebo pronajmu pknou krajní garáž v eské Skalici. Plocha 21m2
možno použít i jako sklad a využít pilehlý
pozemek. TEL.: 721 435 426

* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 K/m2. Tel.
608 66 77 30
* Prodám stavební parcelu v Náchod.
Výhled na zámek. Celý den na slunci.
Rozloha 850 m2. Inž. sít v dosahu parcely. Tel. 604 478 012
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* Prodám zahradu 800 m2, pkný výhled na historickou ást Nového Msta
n.M. a do údolí Metuje. Ovocné stromy i
kee, zdná zahradní chatka, sklep, malý
skleník. Tel. 608 224 707
* Prodám starší devný domek u lesa s
vtší zahradou a vlastní vodou v Hronov.
Investice nutná. TEL.:737 488 266
* Pronajmeme garáž v Náchod vedle
námstí v uzaveném areálu obytných
dom. Garáž je s osvtlením. Cena nájmu
850 K. Platba vždy na tvrtletí pedem.
Telefon: 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu garáž - ul. V Úvoze. U Školy
TGM v Náchod. 950 K/ms., pi pololetní platb 830 K. Tel. 775 064 084
* Prodám RD 4+1 v ernicích u Nového
Msta n.M. dm je po rekonstrukci topení,
v objektu pda, sklep, zahrada 280 m2, garáž, klna. Ihned k nasthování. Cena 1.490
mil.K. TEL.:724 307 964 RK NEVOLAT!
* Prodáme stavební parcelu v obci Sendraž. 1200 m2, 290,-K/ m2. Veškeré sít na
pozemku, slunný, pkný. TEL.:776 730 253
* Prodám pozemek v . Kostelci u
Kaštánku 3500m2 (4parcely) pro výstavbu RD, inž. sít v míst, krásná lokal., les,
rekr. Tel.731185873
* Prodáme zasíovanou stavební parcelu pro stavbu RD, v Novém Mst n.M.,
Na Františku, výmra 1180 m2,cena 980
K/m2. foto na: pozemeknm.rajce.idnes.cz
Tel.773585555
* Prodám RD nízkoenergetické devostavby v Novém Mst n.M. - Jestebí,
Mezilesí a Polici nad Metují. ásten na
splátky. Tel. 603 525 531

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu v Hronov malou kancelá
- nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca
12 m2, s píslušenstvím, cena v. energií
1999,-K /msín . tel. 608 66 77 30
* Pronajmu malou kancelá (2x4m) s
výhl.do zelen poblíž centra, + WC,v nov
zrek. dom v NA. Nutno vidt, náj.1.500+el.
+vody+ topení +kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu prostory býv. OÚ v D.Radechové p.117. Jedná se o 5 kanceláí,
sklad a WC v pízemí domu s park. stáním,
podl. plocha cca110m2, vytápní akum.
kamny. Nájemné 4.500 +inkaso, možno
pronajmout i jednotliv, tel. 608 90 30 70.
* Prodám 70 m2 bytových prostor, vhodných k podnikání v centru Nového Msta
n.M. byt je v pízemí cihl.domu s možností
(po úprav) samostatného vchodu s výlohami. Souástí prodeje je i pozemek s osmi
parkovacími místy ped bytem. K bytu patí i sklepní prostory cca 70 m2. Cena dohodou. TEL.:774 678 899
* Pronajmu nebytový prostor -18 m2,
nyní kadenictví, Náchod - Staré Msto,
volné od 1. 6. 2012. Tel. 606 728 382
* Pronajmeme nebyt. prostory 118
m2 vhodné pro maloobch. prodejnu
v centru Náchoda. TEL.:603 470 419

Hledáme pro naše klienty
ke koupi rodinné domy nebo
chalupy v dobrém stavu na
Náchodsku nebo Broumovsku.

* Pronájem kanceláe v Náchod na
Kamenici ve 2. pate s výtahem, WC a
kuchykou k dispozici. Velikost 28 m2 a
16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777
152 750 v pracovní dny.

RE/MAX Hradec Králové
Tel. 739 486 403

* Pronajmeme kanceláe na námstí T.G.M. v Náchod 69 m2. TEL.:
603 470 419

* Prodám menší jednopodlažní podsklepený rodinný dm - 74 m2 - v Broumov - Velké Vsi, s velkou slunnou zahradou o výme 1450 m2. Foto www.fum.
ic.cz Cena 1 150 000,-K Tel. 777 193 129
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od
Náchoda, pkný pozemek výhodou. Tel.
604 336 337
* Prodám stavební parcelu - 770 m2 ve
Velké Jesenici - 3 km od Rozkoše. Tel.
773 898 198
* Prodám zemdlskou usedlost v obci
Šonov u Broumova. Usedlost tvoí obytná budova, výmnek a pilehlé pozemky o
celkové rozloze 15.000 m2. Hlavní budova
je ásten podsklepena, vytápní lokální.
Objekt je napojen na vodovodní ád. Cena
dohodou.Tel. íslo 728136053
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarome. 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
* Prodám RD v Náchod Blovsi.
Ihned volný, k bydlení i podnikání.
Cena 1 830 000,-K. TEL.:606 330 606
RK NEVOLAT

* Pronajmeme volné prostory pro provoz
kavárny, jiných obchodních služeb nebo pohybových aktivit jako cviení, tcentrum a
jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v
Náchod v I.pate se samostatným vchodem.
Investice do zaízení a vybavení provozu jsou
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
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* Pronajmeme nebyt. prostory 24 m2
vhodné pro maloobchod. prodejnu v
centru Náchoda. TEL.:603 470 419

KOUPÍM
* Koupím bantamové kolo na koleko.
Hídel na závlaky. Tel. 602 103 775
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodružné. Tel.. 722 907 510
* Dobe zaplatím staré pohlednice a
poštovní známky, pípadn ohodnotím.
Tel..722 907 510
* Koupím staré hraky zn. ITES, KDN,IGRA a jiné i na bowden, vláky apod.
Tel.. 724 020 858
* Knihy - koupím i celou pozstalost,
asopisy, plakáty, ceníky a jiný papírový
artikl. Tel.. 724 020 858
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky
zn. ITES, KDN, IGRA, SMR aj., hraky
na bowden, autodráhy, vláky 0, H0, TT, N,
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské vci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i
poškozené pedmty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, komiksy a asopisy, LP desky, staré
pohlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a
objektivy v jakémkoliv stavu i píslušenství. Koupím také stereokotouky, meoskopy a jiné fotopíslušenství a NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání platba
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozstalost. Peníze na
ruku. Pijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy v jakémkoliv stavu i píslušenství. Koupím také stereokotouky,
meoskopy a jiné fotopíslušenství a NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451

RŮZNÉ
* Nabízím hlídání dtí v odpoledních a veerních hodinách. Pravidelné i píležitostné. Hlídání dtí o víkendu a dle vaší poteby.
Jsem pedagog s 11letou praxí na 1.stupni ZŠ.
V pípad zájmu volejte 725 347 735.
* HS Horní Teplice vyhlašuje nabídkové ízení na pronájem honitby na
období 2013-2023. Zájemci zašlete doporuen nabídku v K na rok na adresu:
HS Horní Teplice, p.Václav Jakl, Mezilesí 93, 54923 Mezilesí do 30.4.2012
s uvedeným zámrem využití honitby.
Dotazy na tel: 777 650 661
* Daruji neomezené množství hlíny,
opukový kopec, na vršku a bokách s ornou pdou. TEL.:739 814 111

AUTO - MOTO
* 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 + stešní nosi, tažné
zaízení. Cena dohodou. TEL.:737 813 409
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda
- Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia,
Spartak, Felicia nap. svtla, nárazníky, díly
motoru, plechové díly - podlahy, blatníky,
ela, dvee, kapoty a jiné. TEL.:777 590 755

Přijmeme vyučenou

KADEŘNICI na 3-5 dní v týdnu.

Podmínkou je živnostenský list.
ují
Kadeřnictví T.G.M. Nové Město nad Metují
Tel.: 491 474 442, mobil 774 483 007

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod - Luxusní, novostavba (6+kk) s nadst. vybavením (posilovna..) v atraktivní lokalitě, tepelné čerpadlo, vše nutno vidět...............6,5 mil.Kč
Náchod - Rybárna - Větší zděná chata s poz. 2086 m2..1,5 mil.Kč, Č. Kostelec - Lhota - Komer. objekt (užit.194 m2) ...... 1,98 mil.Kč,6000/měs.
N. Město n/Met. - Větší, udržovaný dům (3+1 a 3+1) v krásné lokalitě - poblíž lesa, okras. zahrada (1.177 m2)...... 3.150.000,-Kč k jednání!
Náchod - centrum - Víceúčel. RD-byt 3+1 s ordinací (vlast. vstup)....2,99 mil.Kč+Pěkný byt 1+1 (36 m2) u nákup. středisek.....460.000,-Kč!
Meziměstí u Broumova - RD s většími pozemky (7263 m2).....1,55 mil.Kč, Olivětín u Broumova - Byt 3+1 OV s vel. lodžií............. 530.000,-Kč
V.Třebešov u Č. Skalice - Pěkná usedlost - komplex 4 budov - obytná (3+1), vel. stodola, chlévy, garáž, pozemek od 4.100 m2 ... 2.600.000,-Kč
Náchod,N. Město n/M - centrum - Pronájem nových, exkluz., nepotravinář. obchodů a kanceláří na atraktivním místě. ...........od 12.000Kč/měsíc
N. Město n/M - Pronájem nových, nadst. vybavených bytů 3+1 - info v RK, Hronov - Pronájem bytu 2+1...2.900,-Kč/měsíc + garáž .......700Kč/měs.
N. Město n/M. - Vybavený byt 1+kk po kompl. rekonstr., Malecí - 695.000,-Kč, Zděný 2+1 OV, centrum, možná půdní vestavba ... 950.000,-Kč
Náchod - centrum - Větší komer. objekt (zast. 620 m2) na atrakt. místě - poblíž ul. Pražská, zóna obč. vybavenosti, poz. 1.107 m2........2,7 mil.Kč
N. Hrádek - RD na náměstí - 2 byty, půda k vestavbě..740.000,-Kč!, D. Radechová - RD po rekon. - plast. + střeš. okna, plov. podlahy.....1,28 mil.Kč

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

*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
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Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Uherský salám

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Actimel

• bal.: 400 g
• cena za 400 g
bal.: 3× (8× 100 g)

119,90

136,69 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Granko

2217 4055

2240 2974

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

bal.: 8× 100 g

• různé příchutě
• bal.: 8× 100 g, 3× (8× 100 g)
• cena za 100 g

6,90

7,87 *

2240 2981

• bal.: 3× 500 g
• cena za 500 g

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Standard
• mletá káva
• bal.: 1 kg
• cena za 1 kg

41,90

47,77 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Dětské plenkové
kalhotky Economy

2245 2856

2203 6469

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné
uplatnit pouze
1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání
zásob. Originál
kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním
středisku MAKRO
Cash&Carry ČR, s. r. o.,
registrovaným
zákazníkem.

249,99 *

102,49 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Toaletní papír 2vrstvý
• bal.: 12 ks
• při koupi 2 bal. cena
v přepočtu za 1 ks

• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

219,00

89,90

2,95

3,54 *

2245 2528

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Hradec Králové – Březhrad komerční zóna, Hradubická 181, Hradec Králové
Platnost akce: 25. 4. – 8. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

Oslavte s námi 15 let na českém trhu
6952_MAKRO_inzerce_15_let_255x370_6_Hradec_Kralove.indd 1

13.4.12 12:04
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Dračí premiéra Audi WTTR
Přímo na apríla se konal první
závod Mezinárodního Mistrovství
České republiky na Masarykově okruhu v Brně známý pod názvem VARS Brněnský Drak 2012.
Tým SVC Náchod Motorsport byl
na okruhu již od čtvrtka z důvodu otestování Lotusu WR-9, který
pilotuje Jan Čermák, a nové tech-

niky teamu - Audi WTTR DTM,
kterou bude v Evropském poháru FIA pilotovat Vladimír Vitver.
Ten po předchozích sezónách, kdy
atakoval s vozy Lotus, které si sám
postavil, evropskou špičku nejen
dvoulitrových závodních vozů skupiny E1, se rozhodnul přestoupit
do třídy nejvyšší.

Firma MAVET CZ s.r.o., tradiční český výrobce jednoúčelových
strojů, přijme do trvalého poměru 1 pracovníka na pozici
SOUSTRUŽNÍK (SOUSTRUŽNICE) – MONTÁŽNÍK
Nástup možný ihned (dle dohody). Požadujeme vyučení v oboru,
zkušenost v čtení a používání technických výkresů, praxe v profesi soustružník minimálně 2 roky. Prostorovou představivost,
přesnost, samostatnost, technické myšlení.
Nabízíme nástupní měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů
a dovedností, od 17.000,- Kč. Závodní stravování, masérské služby
v závodě, pracovní doba od 7:00 do 15:30 h. Pracoviště Rychnovek 55.
Zájemci kontaktujte p. Bašovou,
tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz

Při testování a zjištění problémů
na elektronice motoru a brzdové soustavě vozu se rozhodovalo,
zda-li se dál s autem trápit a do závodu Audi nasadit, nebo si nechat
k závodu dovézt Lotuse WR-12,
který díky nasazení Audi odpočívá. Nakonec se team pokusil s problémy na Audi poprat a do závodu
nastoupit hlavně z důvodu získání
dalších cenných zkušeností pro
další práci z vozem. V sobotu doplnil team Roman Schwan se svým
Renaultem Clio, který přestoupil
pro rok 2012 do MMČR do třídy
E1-2000. Bohužel u jeho vozu se
projevila závada materiálu použitého při přestavbě převodovky
a po trénincích musel své premiérové
vystoupení ukončit.
Doslova aprílové počasí, kdy
chvilku svítilo sluníčko a chvilku
sněžilo, přivítalo jezdce k nedělnímu
dvouzávodu. Vladimír a Audi k sobě
hledali cestu a i když závody dopadly
přesně jako počasí, kdy v prvním závodě skončil o jednu desetinu druhý
a v druhém závodě se zase při startu
splašila elektronika plynového pedálu (což mělo za následek lehké vyjetí
z tratě) a propadl se v umístnění na
3 místo v E-1+2000.
Jan Čermák s vozem Lotus WR-9
neměl ve třídě konkurenci, a tak mohl
pokračovat i při závodě nastavováním
různých „set-upů“ vozu, pro další
závody, které se konají převážně v zahraničí, kde Jan vloni dokázal svými
výkony, že patří mezi elitu této silně
obsazované třídy E1-2000.

Tel./Fax: 491 424 522
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Náchodské Déčko pořádalo mezinárodní
seminář Opening the Gate
Poslední týden v březnu proběhlo
v Náchodě setkání zástupců z devíti
různých zemí, kteří se vzájemně podělili o zkušenosti a diskutovali v oblasti sociální inkluze zejména mladé
generace ve společnosti.
Mezi vždy dvěma zástupci z Itálie,
Maďarska, Arménie, Ruska, Polska,
Turecka, Slovenska a Bulharska měla
své delegáty také Česká republika.
Účastníky semináře přivítali
v obřadní síni náchodské radnice
představitelé města - místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra
Benešová. Slavnostního přijetí zahraničních hostů se zúčastnili také
za Odbor sociálních věcí a školství
MěÚ Náchod Pavel Schuma (vedoucí odboru) a Olga Landová, za o.s.
Dokořán Aneta Žďárská. Všichni přítomní se zapsali do pamětní
knihy a místostarostové jim předali
malé pozornosti.

Pozvání na seminář přijali také dva
zkušení lektoři, Sri Kumar Vishwanathan, český aktivista, pedagog a sociální pracovník indického původu, který
se věnuje romské menšině a usiluje
o zlepšení jejího soužití s majoritní společností a Dana Moree, jež se zaměřuje
na multikulturní výchovu a setkávání
různých kultur. Program účastníkům
nabídl kromě seminářů v Déčku i návštěvu Romodromu v Praze, Romského komunitního centra v Náchodě,
mládežnického klubu broumovského
domu dětí a mládeže Ulita nebo návštěvu náchodského zámku. Pro účastníky
byly na večer připraveny programy, které zajistili dobrovolníci Evropské dobrovolné služby, alternativní klub Poklop
nebo Romské komunitní centrum.
Cílem semináře bylo podělit se
o informace z praxe a vyměnit si zkušenosti při řešení této otázky v jednotlivých zemích.
NA
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STŘECHY

AUTO-MOTO SERVIS

Provedeme práce

v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

www.strechyflash.cz
jrohan.cz

z

www.autoprode

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

e-mail: strechyflash@seznam.cz
tel: +420 608 345 132, 775 927 134

PO

Z STALOST

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M
608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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Víte, nevíte…

spol s.r.o.

VĚ

- koberce,
lina
- plovoucí
podlahy
- postele,
matrace

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

DOPRAVA ZDARMA

Potebujete peníze?

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL

ISO 9001 a 14001

Sleva

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

30%

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m K,
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K,
BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
2

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”
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 !!!

Nabízíme kompletní servis voz znaky FORD:
• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

eskoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

ROZVOZ OB D
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obd pro rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-K. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce
a matky na mateské.

Hotel ELKO
v Náchodě Starém Městě
Po-Pá

HOTOVKY

65,-

Naše specialita

ROZVOZ ZDARMA

300g PSTRUH na MÁSLE,
vařený BRAMBOR 99,-

Trasa: Náchod, Nové msto n. M., eská
Skalice, Hronov, ervený Kostelec, Jarom

Více na www.elkohotel.cz

PŘIJMEME pracovníky pro ruční
opracování výrobků.

NABÍZÍME ZDARMA
ŠTĚRKOVITOU ZEMINU

Podmínky: manuální zručnost, dobrý zrak.

vhodnou na zavážky a zpevnění cest
Dovoz na místo (do 5km od Náchoda)

Výběrové řízení: 26. 4. 2012 v 11:00
a 3. 5. 2012 v 11:00.
Informace od 10:00 až 14:00
na tel. čísle 734753621

Něco z historie
Jak pálivé, tak sladké papriky pocházejí z jednoho botanického druhu, který
roste divoce ve Střední a Jižní Americe. Předpokládá se, že první byly vyšlechtěny
pálivé papriky, jejichž semena byla nalezena v lidských sídlech na území Mexika
v 7. tisíciletí před n. l. Také Aztékové papriky často pěstovali. Byly objeveny v Novém světě Kolumbem, který se domníval, že nalezl v té době velmi drahý černý
pepř. Španělští a portugalští dobyvatelé rozšířili papriku po celém světě.
Ať již příznivci pikantních chutí jsme, či nikoli, existují recepty, které by se bez
červených ostrých chilli papriček zkrátka neobešly. Nic se nesmí přehánět, to je
jisté. S báječnými chilli papričkami se však příliš omezovat nemusíme, možná totiž více než jejich chuť oceníme jejich příznivé účinky. Na zdraví mají blahodárný
vliv a působí v mnoha směrech ke zlepšení fyzického stavu.

Zdraví a chilli papričky
Ostré chilli papričky obsahují látku kapsaicin, ale také vitamín C, karoten B,
aromatické silice, minerály, přírodní barvivo aj. Papričky mají prokazatelný vliv
na urychlení léčby rýmy, což dokázali američtí vědci rozsáhlou studií.
V přiměřeném množství mají prý chilli papričky také pozitivní vliv na trávicí
soustavu, neboť podporují vylučování trávicích šťáv v žaludku i žlučníku, čímž
pomáhají s trávením tučných a těžkých jídel. Díky schopnosti prokrvení celého
těla se chilli papričky, resp. výtažky z chilli, využívají při léčbě zánětlivých onemocnění kloubů, kdy po aplikaci výtažku na postižené místo dochází k úlevě
od nepříjemných bolestí a urychlení léčby zánětu.

Chilli a hubnutí
Kapsaicin, obsažený v chilli papričkách, má vliv na produkci tepla v těle, čímž
se spouští proces napomáhající spalování tuků, zvláště v oblasti břicha. Působí
také jako přírodní antibiotikum a antioxidant. Některé salony krásy nabízejí dokonce chilli zábaly, které prokrvují tělo zvenku a kromě spalování tuků také odstraňují celulitidu.

TEL.: 777 590 755

servis osobních a dodávkových voz FORD

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl
• opravy karoserií a lakování
• pípravy STK a emisí

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány

Michal ŠKORPIL

Chilli papričky

Náchodská 393
Velké Poříčí
- nábytek,
komody
- parapety,
kování
- kuchyňské
desky
- lešení

ZDARMA
mobil 608 808 316

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

TEL.:606 270 421
Dovolujeme si Vás pozvat do
našeho nově otevřeného
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NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

VETEŠ
NÁBYTEK

tel.: 491 453 45
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VŘ
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D
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Tel./Fax: 491 424 522

Chilli papričky v kuchyni
Používáme čerstvé plody, sušené, marinované, pečené či uzené. A to celé, mleté
či ve formě pasty, omáček, v oleji či v kořenících směsích. Obecné pravidlo je, že
čím jsou chilli papričky menší a červenější, tím jsou také ostřejší.
Chilli papričky zvýrazňují chuť mnoha pokrmů – masa, marinád, omáček, gulášů, zeleniny, polévek, salátů až po omelety. Typické jsou pro indickou, čínskou
a jihoamerickou kuchyni. Chilli omáčky připravovali již jihoameričtí indiáni. Používali papriku v podobě červeného prášku, kterým kořenili jídlo i nápoje. Pálivá
paprika pro ně měla velký význam. Skrývala v sobě „boha ohně“.

hračkářství

Judita Pižlová 3.H., Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

na adrese Kamenice 138, Náchod.
Nabízíme vám velké množství
hraček pro kluky a holčičky
(i proty nejmenší)
za pěkné ceny.

Těšíme se na
Vaši návštěvu

DLUH M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

NABÍZÍM VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
- základy, základové desky, hrubé
stavby, zámkové dlažby, okrasné zídky, rekonstrukce starých dom vetn
subdodávek s materiálem i bez.

Tel. 491 423 632, 608 211 148

HLEDÁME
SPOLEHLIVÉHO
DISTRIBUTORA
novin Echo pro oblast
Červený Kostelec
TEL.:602 103 775
E-mail: echo@novinyecho.cz

Kojenecký dětský svět SOVIČKA
AKCE NA M SÍC DUBEN 2012
➢ Devná jídelní židlika 2v1
➢ Chicco koárek Polar sporák s vl. taškou
➢ Monitor dechu Nanny
(+plážová taška v hodnot 400,-K)
➢ ESITO eacová mikina vel. 56 - 98

VÝPRODEJ KOÁRK

900,7.999,2.550,-

649,- K
5.999,- K
2.350,- K

299,-

259,- K

KOLEKCE 2011!!!

Navíc v období od 15. 3. do 30. 4. 2012 DÁREK
Kvalitní plážová taška v hodnot 400 K ke každé
autosedace, koárku golfái, dtské postýlce,
monitoru dechu Nanny a k nákupu nad 999,- K.
Prodejny:
Náchod, Tyršova 63
Tel.: 491 424 130

Týništ nad Orlicí, Lipská 809
Tel.: 494 371 990

www.kojenecke.cz

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Evropská unie myslí
na Nový Hrádek

Nové autobusy
I v rámci katastru Nového Města nad Metují a okolí se objeví dva
nové autobusy dopravní společnosti
CDS s.r.o. Náchod. Jedná se o typ
Iveco Crossway LE. Specialitou tohoto typu je jeho provedení v tzv. Low
Entry (nízký nástup). Busy jsou vybaveny čelním, bočním a vnitřním
informačním panelem. Zadní dveře jsou opatřeny rampou pro lepší

nájezd kočárků, případně invalidních
vozíků. Obsaditelnost je 38 míst k sezení a 39 míst ke stání. Autobusy jsou
vybaveny ekologickým motorem
EURO 5 a klimatizací.Kromě novoměstských linek se zmiňované busy
(v typickém žlutém provedení, které
většinu techniky CDS charakterizuje) objeví i na trasách v Náchodě,
Jaroměři a Novém Hrádku.

Podhorská silnice v Novém Hrádku,
která spojuje tento městys s Náchodem, se dočká zásadní rekonstrukce.
Investici 38 milionů korun zaplatí
peníze, které Královéhradecký kraje
ušetřil v tendrech na rekonstrukce
silnic. Z půlmiliardového balíku se
podařilo stlačit konečné ceny silnic
téměř na polovinu. Novohrádecká
silnice tak bude další, která rozšíří
síť rekonstruovaných silnic s podporou fondů Evropské unie. Stavbaři
by se měli do rekonstrukce na této
silnici pustit v příštím roce. „Práce
musí být zkoordinovány s plánovanou rekonstrukcí vodovodu, kanalizace, opravou dalších inženýrských
sítí a s výstavbou chodníků v dotčeném úseku. Z důvodu zajištění
dopravní obslužnosti je třeba rekonstrukci této části komunikace
rozdělit na tři etapy, V létě 2014
bychom chtěli stavbu v úseku Rokol - Nový Hrádek dokončit,“ uvedl
ředitel SÚS Královéhradeckého kraje
Miloš Štěpán.
(khk)

Tel./Fax: 491 424 522
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FOTO: Iva Pavlátová
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Cesta do pravěkých moří II.
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 faktoru. Člověk jako afla 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.

 Hřebenatka z druhohorního východočeského moře.

Změny a konstanty
Voda byla symbolickou plodovou vodou, ze které se život
neustále formovaný a ovlivňovaný evolucí vydal na souš. Samozřejmě, byla zde řada přechodných forem života. Ryby
se chystaly na souš a byly předobrazem budoucích obojživelníků atd. Na straně druhé se někteří vodní živočichové
příliš neměnili. „Byli dokonalí již před milióny let a evoluce
už nemusela v jejich jednoduché účelnosti nic měnit. Takovým tvorem je například žralok“, vysvětluje s úsměvem
pan Holub, zatímco si prohlížím žraločí zub, jehož majitel
v dávnověku plaval v současném katastru
městyse Velké Poříčí.

citace „pod čarou“. V porovnání s okolními státy, například
Německem, u nás nechrání paleontologické nálezy zákon,
neexistují podobné postupy, kterými by stát zkoumání dějin
pravěku postavil na stejnou úroveň archeologii. Jakoby
historie, kde chybí lidské měřítko, měla menší důležitost?

Kamenné moře
„Pochopitelně, že nálezy zkamenělin nejsou spojeny pouze
s prvohorami či druhohorami. I z pozdějších epoch máme
podobné zdroje informací. Znám to jen z vyprávění, ale
prý z velkopoříčského písníku Bagr byli kdysi při těžbě vyloveny dlouhé kosti, které se po vytažení z vody rozpadly
v prach. Možná to mohly být kosti mamutů, nevím. Případ
nálezu zubu prajelena z lokality Hronova je ale ověřený
fakt“, vysvětluje přesah regionální paleontologie i do mladších geologických úseků pan Holub. Pravdou však je, že
nejvýraznější stopy zanechal pravěk v náchodském okrese
zejména v období prvohor a druhohor. Důkazy stále nacházíme ve zdejším ruprechtickém či otovickém vápenci.
Ať už se jednalo o prvohorní jezera či druhohorní mělké
moře (s maximální hloubkou okolo 70 metrů). Tam, kde je
nyní urbanizovaná krajina malebného koutu východních
Čech existoval bohatý vodní život, kde nechyběli ani koráli.
Vše se odehrálo bez lidské přítomnosti, takže je to zdánlivě
neužitečné a neuchopitelné. A přesto je to zase a jen člověk,
který pečlivě sbírá svědectví o epochách, kdy se naše planeta
proměňovala z neživé hmoty v obří kadlub života.
Do hlubin vodního pravěku se už nikdy nepodíváme
a za slanými vlnami teď musíme cestovat stovky kilometrů
daleko. Chtělo by si to hvízdnout s panem Rybářem z Nerudových Malostranských povídek: „Ďjó, moře! - Proč nebydlíme
u moře!“ I když, vlastně u moře i ve vnitrozemských Čechách
stále žijeme. Jen nám jaksi pod nohama zkamenělo…
Text a foto Mirek Brát

 Fosilie prvohorního rybího rodu Paramblypterus.

Třída VEVEREK ve středu 21. 3. navštívila knihovnu v Náchodě, kde ve vestibulu
proběhla akce „POZNEJ BANGLADÉŠ„ .Děti se seznámily s polohou země, jejími
zvyky, obrázky dětí, zatančily si jejich tanec a obkreslily svou ruku se svým přáním.
V 1. patře v dětském oddělení měly připravené zajímavé čtení, povídání i luštění
k jaru, které jim připravila p. Macurová, které velmi děkujeme za příjemný pobyt
mezi knihami.
Děti a učitelky z MŠ Havlíčkova Náchod, Veverky

KOMPLETNÍ REALIZACE ZAHRAD
D
TEL.: 724 173 560

Otevřená kniha
V náchodském okrese se nachází i lom
Krákorka u Červeného Kostelce. Právě
v pískovci pocházejícím z této lokality
byly objeveny i unikátní zkamenělé stopy
dinosaurů. Prchavé svědectví doby, kdy
cenil zuby celý Svět… Kromě těchto mediálně známých nálezů zde byly objeveny
i ještě éteričtější pravěké vzpomínky. Jak
jinak ostatně pojmenovat nálezy zkamenělých kapek vody?! Paleontologie je
otevřená kniha přístupná všem, kteří v ní
umějí číst. V Česku v ní však poněkud
paradoxně chybí právní normy a zákonné
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Husitská 11, Nové Msto nad Metují
www.marenostrum.cz

kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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