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KAMENICE 142, NÁCHOD

SLEVOVÝ KUPON
Objednávky do 15. 9. 2012 na
Nové Mìsto nad Metují,
Komenského 70, tel.: 734 816 777
Velichovky, areál K-Triumf,
Hustíøanská 211, tel.: 731 963 801
Hradec Králové,
Šimkova 1224, tel.: 732 535 375
Platnost poukazu do konce roku 2012

www.marety.cz

info@marety.cz

Salon Marety Vás zve do nových prostor
Rajské Zahrady v Novém Mìstì nad Metují
• trvalá depilace nové generace - nejnovìjší E-ligh technologie
• NYNÍ V AKÈNÍ CENÌ 145 ZA JEDEN KUPON PÙV.CENA 600 KÈ
• certifikovaná neinvazivní kryolipolýzu – nejúèinnìjší metoda
hubnutí a tvarování problematických èástí tìla
• NYNÍ V AKÈNÍ CENÌ 789 KÈ ZA JEDNO OŠETØENÍ pùv.cena 6990Kè
• radiofrekvenèní liftink oblièeje - úèinná metoda vyhlazování
vrásek,zlepšení elasticity pokožky a celkové omlazení pleti
+ bio maska
• NYNÍ V AKÈNÍ CENÌ 749 KÈ ZA JEDNO OŠETØENÍ

po - pá 9.00 - 17.00
so
8.00 - 11.30

VÝKUP ZLATA
Nejvyšší cena v Náchodě.

24k- 930,-Kč/1g
14k-525,-Kč/1g
Melissa Inv. Group s.r.o
Tyršova 63, 547 01 Nach.
Tel: 774 170 180,
Po-ČT 9-17h, Pa 9-14
Akce platná do 31. 8. 2012
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Dne 23. 8. 2012 uplynulo 20 let od náhlého úmrtí

pana

Jiřího Součka z Hronova.

S láskou vzpomínají manželka Věra, synové Jirka
a Tomáš s rodinami a sestra Helena.

Poděkování

Dne 29. srpna 2012 uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan ing. Jiří Aresin z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami

JSI ŽÁKYNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
MILUJEŠ TANEC A HUDBU?

Rádi bychom touto cestou poděkovali za vynikající péči, kterou našemu tříletému synovi poskytl dne
11. 8. 2012 MUDr. Michal Šmída a to
na chirurgické ambulanci Oblastní
nemocnice v Náchodě.
Je příjemným
zjištěním, že
v naší nemocnici
máme lékaře
na tak vysoké
odborné a lidské
úrovni. Děkují rodiče
Zuzana a Vít Jiráskovi

Zahrajte si
nohejbal

V Hronově a v Náchodě
zakládáme taneční skupinu Dancerebels a závodní aerobic tým

zveme Tě na konkurz, který proběhne
ve středu 5.září 2012 v 16,30 hod. v Náchodě
ve studiu Bavte se pohybem, v Hurdálkově ulici 206
(naproti kinu Vesmír)
Informace na : www.bavtesepohybem.cz (tel.č.: 604 450 131)

LEKCE POVEDE:
• Trenérka a choreografka z Hradce Králové
• Několikanásobná Mistryně Evropy v mažoretkovém sportu kategorie pom-pom
• Mistryně republiky ve sportovní gymnastice
• Držitelka taneční třídy „M“ (mezinárodní) v latinskoamerických tancích
• Vícemistryně České republiky v Aerobic Master class

Víte, co je suflé?
Jistě jste pochopili, že tentokrát asi nebude řeč o šuplících nebo šuplérách, ba ani o nápovědě v divadle. Soufflé
nebo česky suflé je totiž tradiční francouzský nadýchaný
dezert. Odborníci tento nákyp dokonce nazývají vrcholem
tamějšího cukrářského umění. Při jeho přípravě je velmi důležité dávat pozor na sebemenší detail. Nezbytnou
nutností je také pečicí trouba s přesnou regulací teploty.
Lehkost a vzdušnost hotového suflé závisí na správně vyšlehaných bílcích a jejich vhodném a opatrném zamíchání
do krémové báze.
Suflé se peče vždy v předehřáté troubě při teplotě 200°C.
Po vložení misek s hmotou se teplota snižuje na 190°C.
Doba pečení je však orientační, záleží na troubě, kterou použijete. Pokud chcete suflé podávat se syrovým středem, je
optimální čas pečení 25 minut. Pokud chcete dezert podávat
propečený, píchněte do něj špejli, a pokud zůstane po vytažení čistá, je suflé hotové. Po upečení se ovšem musí tento
nákyp ihned podávat. Vydrží totiž maximálně 5-10 minut,
poté ztrácí svůj objem, což by byla opravdu veliká škoda.
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Venkovské stavení
Horní Radechová

info: 777 602 884

Obytné stavení po částečné rekonstrukci
v Horní Radechové

www.realityeu.com

Cena: 1 200 000,- Kč

Zajímavý rodinný dům ve Vestci u České Skalice ................................................................... 995 000,- Kč
Byt 4+kk v OV, (111 m2),2 terasy, Nové Město nad Metují ................................................2 190 000,-Kč
Dům s větším pozemkem Náchod-Malé Poříčí .....................................................................1 549 000,- Kč
Dům s kamenným sklípkem Červený Kostelec......................................................................... 399 000,-Kč
Plně zrekonstruovaný DB 5+1 Nové Město nad Metují, ul.Nad Stadionem............................1 595 000,-Kč

Čas plyne, ale bolest v srdcích zůstává.

VZPOMÍNKA

str.

TJ Sokol Starkoč srdečně zve
všechny zájemce nohejbalu na 13.
ročník nohejbalového turnaje trojic,
který se koná na hřišti u sokolovny
ve Starkoči v sobotu 1. září 2012 od 9
hodin.
Turnaj je vypsán pro dvě kategorie: a) registrovaní hráči (hrající
pravidelné soutěže) a b) neregistrovaní amatérští hráči.
Prvá tři družstva v každé kategorii obdrží krásné poháry a každý
hráč věcnou cenu. Startovné je 250,Kč za jedno družstvo. Prezentace:
8.15 – 8.45 hod. Přihlášky: nejpozději do 29.srpna 2012 SMS zprávou na mobil číslo 775945866 nebo
na mail: rufer.starkoc@seznam.cz
a možno i v den konání do 8.30 hod.
(nezaručuje přijetí).
Zajištěno
občerstvení všeho druhu! Specialita sele
na rožni!!! Za nepříznivého počasí
se turnaj nekoná!!
Za TJ Sokol Starkoč
Jaroslav Rufer

Talíř plný chutí
a vůní

Pokud si tedy chcete vysloužit obdiv svých hostů milujících nezvyklé francouzské dezerty, odvážně se do pečení
suflé pusťte! Dobrou chuť!

Tvarohové suflé s jahodami
250 g tvarohu, 3 vejce, 3 lžíce moučkového cukru, 1 vanilkový
cukr, špetka soli, 1 hrnek jahod, máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání forem, máta.
Tvaroh se žloutky a moučkovým cukrem utřeme dohladka. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh a zlehka ho
vmícháme do tvarohu. Hmotu rozdělíme do čtyř zapékacích
mističek nebo porcelánových hrnků vymazaných máslem
a vysypaných moukou.
Do vyššího pekáče vlijeme vodu, postavíme do ní hrnky
a vložíme do trouby vyhřáté na 200°C. Pečeme asi 20-25 minut do zezlátnutí povrchu. Během pečení nakrájíme jahody
na kousky, zasypeme vanilkovým cukrem a za občasného
zamíchání je svaříme na hustou omáčku. Horké suflé ihned
po upečení polijeme taktéž horkými jahodami, ozdobíme
lístkem máty a okamžitě podáváme.

Text připravil David Jeřábek a se čtenáři se zároveň po mnoha letech na tomto místě loučí Mgr. Renata Lelková,
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

Historický kuželník v Ratibořicích
v novém kabátě!
V letošním roce, se kromě jiných
aktivit, povedl Místní akční skupině
(MAS) Mezi Úpou a Metují husarský
kousek - obnovit historický kuželník
v sousedství Panské hospody v Ratibořicích. Objekt, který byl několik let
v havarijním stavu, je majetkem státu
a ve správě Národního památkového
ústavu Josefov. Na generální opravu
zmíněného objektu se nedostávaly
peníze, nakonec s opravou pomohla
nezisková organizace - občanské sdružení MAS Mezi Úpou a Metují.
Zrekonstruovaný prostor kuželníku
bude sloužit jako informační bod pro
návštěvníky Babiččina údolí a zároveň
jako zázemí k propagačním, kulturním a osvětovým akcím. Na před financování stavebního projektu v hodnotě 138 000,-Kč přispěli města Česká

Skalice, Červený Kostelec a občanské
sdružení Společnost pro záchranu Babiččina údolí. Celkový rozpočet realizovaného projektu mezinárodní spolupráce činil 1 884 720,- Kč.
Milovníci Babiččina údolí se mohou těšit na slavnostní otevření
zrekonstruovaného kuželníku, který se nachází v sousedství Panského hostince. V sobotu 8. září od 10
do 15 hodin v Ratibořicích, kromě
JARMARKU s místními produkty,
vystoupí v pestrém doprovodném
programu i dva folklorní soubory –
BARUNKA z České Skalice a CINDRUŠKA z Liptovského Hrádku.
Mnohým návštěvníkům udělá radost i vystoupení Cimbálové muziky
z Červeného Kostelce a náchodského SWING SEXTETu.
(red)

Do skal s průvodcem
O letošních prázdninách se návštěvníci Teplických skal mohli vydat do skalního labyrintu s průvodcem. Jedná se
o službu, která byla obnovena po mno-

haleté přestávce. Součástí průvodcované
prohlídky (v období července a srpna) je
i promítání filmu Poseidon o podzemním labyrintu pod skalním městem.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Jumping • TotemBox
Zumba Bodyform
PortDeBrass
Kurzy tanců různých stylů
a další

Tel./Fax: 491 424 522

str.

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE
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SLEVA 20%

LUZIE
NA ŘETÍZKOVÉ ŽA

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

NOVĚ PŘIPRAVUJEME CVIČENÍ PRO DĚTI

Radnice možná
zčervená

www.bavtesepohybem.cz
Náchod, Hurdálkova ulice 206 (naproti kinu Vesmír)

HUBNUTÍ A ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY
VACUSHAPE velmi účinný aerobní trenažér
na problémové partie zejména na břiše,
podbřišku, hýždích a stehnech…
Zpěvačka Ilona Csáková
je patronkou projektu

DÁREK PRO VÁS – KUPÓN NA 10% SLEVU

Zemřel Ladislav Čerych

Ladislav Čerych byl velký Evropan, odborník na vzdělávací politiku a mecenáš, a především nevšední
osobnost. Příběh jeho života začal
v rodině majitele textilní továrny
v České Skalici, stihl ještě studium
na gymnáziu v Náchodě, ale pak už
ho tvarovala cizina. Krátce po únoru 1948 se mu podařilo vycestovat
na západ a po uznání českého studia
byl přijat na Ženevskou universitu,
kde vystudoval ekonomii a sociologii.
Spolu s několika přáteli založil exilo-

vou revui sociologicky orientovanou
Skutečnost, jejíž vydávání se po několika letech přesunulo do Londýna.
Tam se seznámil s Pavlem Tigridem
a stal jeho spolupracovníkem v rádiu
Svobodná Evropa. Ale stále víc ho
to táhlo ke dvěma jeho celoživotním
odborným zájmům – k problematice evropské integrace a vysokého
školství. Uplatnil je jako vědecký
pracovník v řadě mezinárodních institucí (UNESCO, OECD, Evropský
institut vzdělávání a sociální politiky
aj.). Jeho práce ho zavedla do mnoha
zemí světa, zůstal však věrný své Paříži. A to i po návratu do Prahy na počátku 90. let. Angažoval se v mnoha
projektech, mezi které patřilo třeba
jednání o Středoevropské universitě,
kterou chtěl finančník Soros v Praze
založit, stal se zástupcem naší republiky ve vzdělávacím výboru OECD, byl
ředitelem Centra vzdělávací politiky
na Karlově univerzitě. Od konce 90.
let se začal věnovat podpoře programů mezinárodní spolupráce a šíření
myšlenek evropské integrace, což se

promítlo i do jeho spolupráce s Nadací rozvoje občanské společnosti, které
také věnoval rodinnou vilu v České
Skalici. „Vila Čerych“ se stala místem
pravidelného setkávání odborníků,
diskutujících na různá témata sjednocování Evropy a rozvoje regionální
a příhraniční spolupráce neziskových
organizací. Jako významný mecenáš
se stal v roce 2009 Osobností roku
v rámci TOP Filantrop a dočkal se
celé řady dalších vyznamenání a ocenění.
Ladislav Čerych byl mimořádnou
osobností, která svou vzdělaností,
skromností, velkorysostí, vstřícností a nepolevujícím elánem ovlivnila
nejen okruh blízkých, ale získala si
obdiv i v široké veřejnosti. Životní
příběh Ladislava Čerycha se uzavřel, ale on sám zůstává s námi nejen
ve vzpomínkách, ale také ve všem,
co vykonal, k čemu přispěl svým odhodláním, pílí a vírou v sílu svobodné
vůle člověka a občana.
Josef Alán, člen správní rady
NROS, foto Jan Záliš

Zajímavou proměnou asi projde
barevné řešení fasády radnice v Polici nad Metují. Na opravu fasády
této barokně – novogotické stavby
se podařilo získat dotaci ze státního
rozpočtu ve výši 200 000,-Kč. Součástí opravy bude i změna barevného řešení, které by měla odpovídat
původnímu vzhledu, jež kdysi neurčil nikdo jiný, než stavitel barokních skvostů K.I. Dientzenhofer.
Některé indicie napovídají, že tento
objekt byl původně červený či oranžový. Rozřešení této záhady zajistí
až odborné sondy a analýza původních vrstev fasády.

Česká firma
RILEX - TRADERS a.s.
nabízí půjčky v rozmezí
od 5 tis. do 40 tis. Kč.
Nevybíráme žádné
poplatky předem.
Půjčka je bez ručitele, bez
skrytých poplatků a doslova
na cokoliv - nemusíte prokazovat, na co peníze z půjčky
použijete.
Od začátku přesně víte,
kolik budete splácet a kolik
zaplatíte celkem.
www.solidni-finance.cz,
tel : 773 774 086.

Ve Stolíně zvítězilo Monako
Evropský pohár v pétanque má za sebou první kolo. Z české skupiny, kde
kromě vítězů extraligy PEK Stolín (viz
foto) byly zastoupeny kluby z dalších
pěti zemí, postupuje Monako a Finsko.
Stolínští skončili čtvrtí, když domácí
pořadatele přehrálo ještě Lucembursko.
Za nimi skončily kluby ze Švýcarska
a Estonska.
Mezi šesti vítězi národních klubových šampionátů dorazil i obhájce titulu
Club Bouliste Monegasque z Monaka.
V sestavě Monačanů jsme na vlastní oči

mohli spatřit i jednoho z nejlepších světových střelců Senegalce Faru (Francois
N´Diaye), držitele světového rekordu
výkonem 62 bodů.
K vidění byl pétanque světové úrovně,
v týmu Monaka jsme totiž vedle již zmíněného Senegalce mohli sledovat i stylově dokonalou hru juniorského světového
šampióna Pierra Luchesiho. Stolínu se
po heroickém výkonu podařilo v posledním zápase udolat Švýcary z klubu
Léman Pétanque 3:2 a vybojovat bramborové medaile.
(r)

Cesta za vítězstvím nebyla jednoduchá
Bezesporu nejtěžší období letošní
sezóny Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu má za sebou náchodský tým SVC. Poslední
závod ve slovenské Dobšiné skončil
pro Vladimíra Vitvera nehodou a nulovým zápisem do tabulky šampionátu. Při cestě ze Slovenska navíc přibyl
šrám na týmovém kamionu po kontaktu s divokým prasetem. Tyto dvě
události byly těžkou překážkou před
dalším závodem ve francouzském
Le Mont Dore. Do týdne musel být
opraven nejen doprovodný vůz, ale
především poškozená Audi WTT-R
DTM. Kompletní výměna a oprava

přední části Audi v termínu jednoho
týdne, byla vykoupena tvrdou prací
všech dodavatelů dílů a samozřejmě
týmových mechaniků. „Šibeniční“
lhůtu oprav se podařilo splnit, a tak
mohl tým SVC Náchod Motorsport
vyrazit na 1400km dlouhou cestu
do Francie, k devátému podniku letošního ročníku ME.
Stejně jako většina závodů letošní
sezóny byla i trať Le Mont Dore –
Chambon Sur Lac pro tým a jezdce
Vladimíra Vitvera zcela neznámá.
S úzkým technickým profilem závodní dráhy o délce 5075 metrů se musel
český reprezentant seznámit: „Trať

je situovaná mezi horskými pastvinami a je velmi technická. Je tvořena velkým množstvím zatáček, které
takzvaně utahují. Do většiny z nich
není dobře vidět a podél dráhy je jen
málo orientačních bodů, a tak je znalost závodní stopy nesmírně důležitá.
Opravdu specifická trať Mistrovství
Evropy, kde hrají hlavní roli závodní
zkušenosti.“
Závod Le Mont Dore byl hodnocen dle regulí francouzského
mistrovství. Program byl rozvržen
do třech závodních jízd a výsledek
byl tvořen součtem pouze dvou nejrychlejších, nejhorší výkon nebyl
započten. O určení dvojice nejrychlejších časů nakonec nerozhodovalo
jezdecké umění, ale počasí. Po odjetí prvních dvou jízd se nad tratí
rozburácely hromy a přívalový déšť
spláchl veškeré šance na zrychlení
v jízdě třetí. Vladimír Vitver se ale
s francouzskou tratí při své premiéře vypořádal dobrým výkonem
už v úvodních dvou jízdách. V neoficiálním absolutním hodnocení
cestovních vozů získal třetí příčku
za domácím matadorem Francisem
Dosieresem a nejrychlejším francouzským jezdcem třídy GT Werverem. V hodnocení své skupiny E2SH si z Le Mont Dore odváží pohár
za vítězství.
red

Olympiáda pro starší a pokročilé
Tak jako nás naši nejlepší sportovci
v letošním roce reprezentovali na Letních olympijských hrách v Londýně,
můžou opět po roce reprezentovat
svoji obec senioři, a to při Olympiádě
pro starší a pokročilé. Letošní ročník
je určený pro všechny s rokem narození 1947 a starší. Připraveny jsou opět
disciplíny jako hod válečkem nebo hod
paličkou, hod tenisákem nebo skok

z místa (není třeba se obávat náročnosti jednotlivých disciplín, stejně tak jako
není nutné se všech účastnit). Novinkou je speciální kategorie – přípravka
pro všechny starostky a starosty bez
rozdílu věku. Akce se koná ve čtvrtek 6.
září ve Všesportovním areálu v Havlovicích. Pro snadnější organizaci se nejlépe
do 29. srpna zaregistrujte na telefonním
čísle 737 141 504 (Miloslav Tohola).

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí:
bízí:

čtvrtek 6. 9. od 14.oo hod.
„Co víte či nevíte o houbách“
beseda s p. Terezou Tejklovou.

čtvrtek 13.9. od 14.oo hod.
Andre Rieu se svým orchestrem v Royal Albert Hall
středa 19.9.

ZÁJEZD
v 6.oo hod. odjezd od býv.Tepna
klubu, na programu je prohlídka
terminálů letiště Praha-Ruzyně, odpoledne navštívíme bylinné zahrady
v Ostré u Nymburka, dále se podíváme do skanzenu v Přerově n.Lab.
a na závěr bude zastavení na večeři.
Návrat do Náchoda po 20. hod.

středa 19.9. od 13.30
v klubovně Harmonie 2 se uskuteční setkání seniorů s hejtmanem
Královehradeckého kraje p. Lubomírem Francem

čtvrtek 20.9. od 14.oo hod.
Záběry z letiště v Praze-Ruzyni
a jiné zážitky z výletu připravil
a promítne p. Miloslav Hlaváč.

čtvrtek 27.9. od 14.oo hod.
„Jak jsou našemu zdraví prospěšné ječmen a sladkovodní
řasa Chlorela“
a jiné zajímavosti z okruhu „zelených potravin“ nám poví p. Hana
Kumstová a Alena Jeriová.

Kroužky angličtiny pro pokročilé a mírně pokročilé
začínají v pondělí 3. září od 14.00 a 15.30

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

4

ECHO

www.novinyecho.cz

Jazykové kurzy

NĚMČINA • ANGLIČTINA
Pro začátečníky i pokročilé.

Tel. 603 440 969

Příjme do svých řad
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
Nabízíme:
pracovní smlouvu, stálý plat
zázemí stabilní firmy, mobilní
telefon, firemní automobil
Požadujeme:
komunikativnost, učení se novým
věcem, práce na PC, čistý
tr. rejstřík
své CV zasílejte na
vaskamelot@vaskamelot.cz
nebo volejte
+420 77777 9961
Řešetova Lhota 65,

www.vaskamelot.cz

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.
- byt 2+kk v OV Náchod (47 m2) vysoké stropy-možnost vybud.patra
650.000,- Kč
- byt 2+1 v OV Náchod (59,6 m2) 2.p, pl.okna, po revit.,výtah, lodžie sleva 799.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2)zvýš.přízemí,pl. okna,po revit.,výtah sleva 779.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63m2)novostavba,zahrádka nové 1.290.000,-Kč
- dr.byt 2+1 v Náchodě (47m2),2.p,pl. okna,výtah,nová kuch.,jíd.kout sleva 725.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (79m2) plast.okna,lodžie,1.p,část. vybavený sleva
799.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v České Skalici (65m2)2.p, po rekonstrukci,klidná lokalita
1.150.000,-Kč
- RD 3+1s prostory k podnikání v Červ. Kostelci 542m2,2x dvougaráž,dílna 2,850.000,-Kč
- pension 5xAPT Chvalkovice,1141m2,po rekonstrukci,cena k jednání sleva 3,900.000,-Kč
- pension 2x apartmán Litoboř,1402m2, k podnikání, celkem 6+1 sleva
2,490.000,-Kč
- rozest. rod. dům 1+1/4+1 Dolany,1892m2, hrubá st. s bytem 1+1 nové
1.399.000,-Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice,1290m2,po rekonstr.,dílna,stodola,sklep sleva 1.950.000,- Kč
- rod. dům 3+kk Předměřice n/L.358 m2,k rekonstrukci,klid.lokalita sleva 1,499.000,- Kč
- rodinný dům 4+1 Smiřice729 m2,po rekonstr.,garáž,nová střecha nové
1,790.000,- Kč
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice,191m2, klidná lok.,zahrádka sleva
2,250.000,-Kč
- řadový rod. dům 3+1 Heřmanice,473m2,prostorná kuch.,vl. studna sleva 1,149.000,-Kč
- rodinný dům 3+1 Lipí 375 m2,vlastní studna,ústř. vyt. na TP, garáž nové
890.000,- Kč
- rodinný dům/chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2,vlast. studna,vyt. VAFnové 799.000,- Kč
- chalupa 5+1 Dolní Aršpach,393m2,krb.kamna s výměníkem,3 pod. nové 1.630.000,-Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el.,vytápění na TP,u lesa sleva 630.000,-Kč
- rod.dům-chalupa Červený Kostelec,2069m2,krásné místo,stodola sleva
999.000,-Kč
- rod.dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430m2,klid, MOŽNO NA SPLÁTKY 2,060.000,-Kč
- st. pozemek 1273m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě sleva
499.000,-Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073
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Tel./Fax: 491 424 522

str.

5

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
* Pronajmu garsonieru menší v Hronově. TEL.:608
66 77 30
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Náchodě,
plast. okna, zateplený, nájem 4.000,- + služby. Tel.
776 554 431
* Prodám byt 2+1 v OV o výměře 53 m, zděné jádro,
balkon, plast. okna, 2. patro, sídl. u nemocnice, Náchod. cena 790.000 Kč. Tel. 721 607 284
* Prodám byt 2+1 ve Velkém Poříčí na Škvárovně,
cena dle dohody, při rychlém jednání možnost slevy.
Tel. 608 220 325, 737 645 526
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v centru
Náchoda, výměra 60 m2. Cena: 995 000,- Kč. Tel.:
774 311 404
* Prodám družstevní byt 3+1 SUN, Náchod, Růžová ul., výměra 77 m2. Cena: 739 000,- Kč. Tel.:
777 602 884
* Prodám zděný byt 2+1 v OV Náchod - Raisova ul,
výměra 64 m2. Cena: 949 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* PRONAJMU NOVÉ BYTY 1+kk a 2+kk
v Hronově a Velkém Dřevíči. Kauce nutná. Tel.
602 133 173 renestarkov@seznam.cz
* Prodám krásný byt 2+1 ve Velkém Poříčí
s balkonem, sklepem, parkováním, výstavba
r.1999. Dohoda. Tel. 777 835 205
* Prodám druž. byt 3+1 74m2 SUN v Náchodě 7.patro, nová kuchyň vč. spotřebičů, krásný výhled. Cena
890.000,-Kč. RK nevolat! Při rychlém jednání sleva.
Tel.733 519 923.
* Dlouhodobě pronajmu D.B. 1+1 v NA na Brance 47 m2 + balkón, nájem 3.700,-Kč + INKASO
+ KAUCE 15.000,-Kč. Tel.:736 766 448.
* Pron.dlouh. byt 1+1 (33 m2), 1.NP, v nově zrek.
domě, v NA-Bělovsi u Korunky, pl.okna, zateplení,
sklep, park. u domu, náj. 3500Kč + voda + el. + plyn
+ kauce, tel. 608 903 070
* Pronajmu byt 2+1 I. kategorie, balkon, internet
v cihlovém domě Komenského ul. v Náchodě. Volný od 1.11.2012. Kauce 10.000,- Kč. Tel. 491 428 464
nebo 737 211 973
* Pronajmu byt 3+1 s terasou v Č.K.. Nájemné
5000,-, kauce 15.000 Kč. Tel. 605 547 719
* Prodám družstevní byt 1+KK v N.M.nM.
-Malecí. Po celkové rekonstrukci. Ihned k nastěhování. Plně vybaven. Cena dohodou. Tel: 733 335 297
* Pronajmu vybavenou garsonku (53m2) v 1. patře
v Náchodě. Cihlová zástavba. Nájem 5.000,- + energie. Vratná kauce. Možné nastěhování od října 2012.
Tel.: 737 464 578, 777 894 422
* Pronájmu byt 1+kk v Jaroměři. Tel. 604 250 202
* Prodám byt 1+1 v OV, v Novém Městě n.M., byt
je po rekonstrukci, v I. patře, cena 665 000,-Kč. Tel.
723 640 796
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě, nájemné 3350 + inkaso, kauce. Te. 732 309 415 volat
po 16. hod.
* Prod.dr.byt 3 1 Broumov - Spořilov po rekonstr.
zatepl. Možno i s vybav. Při rychl. jedn. sleva. RK
nevolat! 733 651 402
* Prodáme byt 3+1 v Novém Městě n.M., OV, cihla,
centrum města (Klosova ul.), po celk. rekonstrukci,
78 m2, tel. 608 564 991
* Pronajmu nebo prodám byt 3+1 s výhledem
na Bražec, na sídl. u nemocnice, Náchod. Tel.
608 328 900
* Prodám 2+ kk v centru Náchoda. (250 000,-Kč
převzetí hypotéky + 300 000,-Kč doplatek). Tel.
605 450 384
* Prodám moderní byt 3+kk, 72 m2 v Novém
Městě n.M. v osobním vlastnictví, částečně zařízen, super výhled, cena k jednání 1 650 000,-Kč tel:
728 269 193
* Pronajmu dlouhodobě plně zařízený byt 2+1,
výměra 62 m2, Náchod - Běloves, 4500,-Kč + inkaso.
Volný od září. Kauce nutná. Tel. 608 93 20 40
* Pronajmu byt 2+1 - zděný, v Náchodě, částečně
zařízený, 15 min. od centra, volný od 1.9., přípoj
k internetu možný. Vratná kauce 10 000,-Kč, nájem
5000,-Kč + energie, kontakt:739 740 434
* V Novém Městě n/Met. pronajmu byt 3+1. Plastová okna, zateplený dům, internet, výtah. Dům je
v klidné části. Volný ihned. Pouze bezproblémoví
zájemci. Nájemné 6000,-+ elektřina. Kauce 20000,Kč Tel: 608 323 373
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchodě. TEL
725 033 101
* Pronajmu byt 1 kk 40 m2 v Náchodě, cena za nájem + služby 5000 Kč. Volný ihned. Vratná kauce. Tel.
604 437 128
* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 v klidné části Nového Města nad Met. Dům je zateplen,
plastová okna, vysokorychlostní internet. Nájemné
4600,- + elektřina. Kauce 15000,-Kč. tel: 608 323 373
* Pronajmu pokoj vhodný k ubytování studentů.
Centrum Náchoda. Volný ihned.Informace na tel.
724 046 453
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve Velkém Poříčí.
TEL.:774 282 421
* Prodám DB 3+1 po rekonstrukci Náchod Staré
Město, cena 850 tis.Kč. TEL.:724 977 371 RK NEVOLAT!
* Prodám DB 2+1, 64 m, Náchod - Plhov, volný
ihned, cena: dohodou, TEL.: 777 331 371
* Pronajmu suterénní 2+1 v rodinném domě v Novém Městě nad Metují. Vlastní vchod, pouze pro
mladé, bezdětné. Tel. 737 229 152.
* Pronajmu dlouhodobě netradiční byt 1+1, výměra 65 m2 v centru Hronova. Volný od 1.9., nájem
3200,- + energie + kauce. Tel. 604 963 822
* Prodám DB 3+1 72 m2, Branka Náchod. Cihla,
2.patro, převod do OV 2013. TEL.:776 799 164 (728
378 148) RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě a 2+1 ve Studnicích
u Náchoda. Povinná akuce. TEL.:608 869 885
* Pronajmu v rod.dvojdomku 3+kk, nájem vč.inkasa 8500,-Kč, při nástupu dvojnásobek v klidné části
Náchod, ul. V Třešínkách. Po dohodě možnost využití bazénu. TEL.: 774 407 168 večer
* Pronajmu byt 1+kk, v klidné části Nového Města
n.Met., zateplený, po rekonstrukci, nová okna, kuchyň, koupelna. tel. 777 750 070

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Prodám garzonku 1+1 v Náchodě na Plhově,
1. podlaží, tel. 606 730 861
* Pronajmu krásný nově zrekonstruovaný byt 4+1
v centru Náchoda. Tel. 776 021 973
* PRONAJMU BYT 2+KK V NÁCHODĚ NA KAMENICI, 2.PATRO VOLNÝ IHNED, NÁJEMNÉ 4.500KČ + ZÁLOHY, INFO 777 302 483,
777 606 464
* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumově na Spořilově. Byt je po rekonstrukci: nová koupelna, kuchyně, plastová okna atd. Pro více informací volejte
na tel. 775 308 098
* Družstevní byt v Meziměstí prodám př. pronajmu. Tel. 604 628 520
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě nedaleko
centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného domu,
má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, nová topidla,
nové rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou linkou
se sporákem. K bytu patří i půda a sklep. Veškerá
občanská vybavenost v dosahu 5 minut chůze. Parkování před domem. Nájemné 4900,-Kč + služby.
Volný ihned. Tel. 723 745 040.
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 v České Skalici,
Tyršova 767, 6. podlaží, výměra 71,5 m2. Cena Kč
990 tisíc.Inf.: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské ulici
662 v České Skalici, 2. podlaží, výměra 72.09 m2.
Cena Kč 1.040 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v Náchodě ul. Kamenice. Byt je po rekonstrukci a je v něm
všechno nové. Byt je vybaven velkou kuchyňskou
linkou včetně nových spotřebičů a lednice. K dispozici nová sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena
nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblémové a solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč. Telefon
777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu byt 1+KK po kompletní rekonstrukci
o velikosti 25m2 v obci Hronov, ul. Havlíčkova 240.
Cena za pronájem 3500Kč + energie + kauce. Tel.:
774 699 600, email: faifr@seznam.cz
* Prodej DB 3+1 ve Velkém Poříčí, 62 m2, volný
ihned, cena dohodou, mob.724 874 458

NEMOVITOSTI
* Pronajmu garáž v Náchodě poblíž centra. Nájem
800 Kč. Tel. 776 554 431
* Prodám stavební pozemek se stavbou garáže Náchod-Trubějov Cena: 280 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* Prodám RD v Bělovsi na Karlově kopci. Tel.
491 490 061 v prac. době.
* Pronajmu dům 3+1 s garáží v Jasenné u Jaroměře, nájemné 6000,-Kč a la měsíc, vlastní studna.
Tel.739 317 205
* Pronajmu rodinný domek v Hronově na Padolí 2+1 po celkové rekonstrukci: zateplení+nová plastová okna. Obytný prostor 51 m2. Plynové
ústřední topení +zahrada 40m2. Nevhodné
pro nepřízpusobivé osoby. Nájemné 5000Kč/1
měs.+inkaso 3505,-Kč.Vratná kauce 10000,-Kč.
Vaší poptávku sdělte písemně do redakce novin
ECHO. Zn.: Od 1. listopadu.
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu
na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/
m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám pozemek ve Velkém Poříčí určený
územním plánem pro stavbu rodinného domu tel:
605 437 524

* Prodám chatu v Náchodě, na vlastním pozemkucca 350m2, cena 499tis.Kč. Voda, el.E., slunná lokalita s dostatkem soukromí a dobrou dostupností.
Tel.608 141 035
* Koupím zemědělské pozemky, platba ihned. Tel:
777 114 004

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku v klidné lokalitě Náchod - Amerika s možností výstavby o výměře 3 909 m2. Cena : 145 Kč/m2. Tel.:
777 602 884
* Pronájem administrativní budovy s výrobní
a skladovací plochou Česká Skalice, Bezručova ul.,
výměra 490 m2 Cena : 35 000,- Kč/měs. + sl. Tel.:
777 602 884
* Pronájem zrekonstruovaných výrobních a skladovacích prostor v centru Nové Města nad Metují, výměra 157 m2. Cena : 7 900,- Kč/měs.+sl. Tel.:
777 602 884
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY vhodné na obchod ve Stárkově na náměstí. Prostor
je po celkové rekonstrukci 45m2. Tel. 602 133 173,
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu garáž u rodinného domu v Náchodě.
Tel. 608 66 77 32
* V Hronově Jiráskově ulici pronajmu prodejnu s veškerým zabezpečením i pro zlatnictví. Tel.
777 347 577
* Pronajmu nebytové prostory v Náchodě na Kamenici včetně bytů a možnost parkování v centru v uzavřeném prostoru (i samostatně) Tel.
608 328 900.
* Pron.malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně poblíž centra, + WC, v nově zrek. domě v NA. Nutno
vidět, náj.1.500+el.+vody+topení+ kauce., tel. 608
903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v D.Radechové čp.117,
2 kanceláře s WC a parkováním, 40m2, vyt.akum.
kamny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, tel. 608 903 070.
* Pronajmu nebytové prostory v Novém Městě
n.M., ul. Havlíčkova. Tel. 608 328 900
* Prodám kulturní dům v Křinicích u Broumova,
s restaurací, sálem pro 200 lidí a bytem 2+1. Volejte
725 293 523
* Pronajmu prodejnu 32 m2 v Náchodě na pěší
zóně, Strnadova ulice. Telefon 777 737 127,
777 737 122
* Prodám restauraci se sálem pro 200 osob a bytem
2+1 v Křinicích u Broumova., volejte 725 293 523
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2.
patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon
777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny,
jiných obchodních služeb nebo pohybových aktivit
jako cvičení, fitcentrum a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. Investice do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory I.patro 13,23m2 za 1000Kč 25,5m2 za 2000Kč 61,15m2
za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Přízemí 65 m2
za 3500Kč 260 m2 za 11500kč Jedná se o prostory
na lukrativním místě v Jaroměři cca 100m od Tesca, které byly užívány jako dílny/možno přebudovat na obchodní prostory/V I.patře se nacházejí
kanceláře o různých plochách.Plocha přízemí je
320m2. Plocha I.patra je rovněž 320m2. Kontakt
775 061 023,www.elfaeu.cz
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo jako
pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s příslušenstvím,
cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30

* Pronajmu rodinný dům v Novém Městě n.
Metují, zrekonstruovaný jako penzion. 6 pokojů s příslušenstvím, hala, velká zahrada, garáž.
Kontakt 605 440 346. Více na www.bezrealitky.
cz/nemovitosti-byty-domy/202227-nabidka-pronajem-domu-tresnova-nove-mesto-nad-metuji
* Prodám garáž v Náchodě za cihelnou, na vlastním pozemku 19m2 ele. zavedena, cena 89900,-Kč.
Tel 773 170 180
* Prodám starší RD v centru České Skalice, zahrádka, dvoreček, velká garáž, kamen. sklípek, tel.
739 677 505
* Prodám garáž v Náchodě za Rybárnou. Velmi dobrý stav, cena dohodou. Nutno vidět. Tel.
603 45 85 37
* Prodám RD-chalupu v obci Bělý u Machova,
cena 1 290tis. Kontakt: tel. 608 163 824, e-mail:
adaada1@seznam.cz
* Hledám rodinný dům se zahradou v Náchodě
k dlouhodobému pronájmu. TEL.: 736 439 375
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměstí v uzavřeném areálu obytných domů. Garáž je
s osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy
na čtvrtletí předem. Telefon: 777 152 750 v pracovní
dny.

* Prodám sadu 9 šperháků s napínákem + manuál;
TEL.: 777 744 653
* Prodám pšenici, možnost dovozu, cena 450 Kč/q
Tel. 603 337867
* Prodám novou sadu smaltovyných hrnců, levně.
Tel. 491 424 939 nebo 732 889 575
* Prodám cca 300 kusů střešní tašky HOLAND r.v.
1990, nepoužité, skladem v suchu. Cena dohodou.
TEL.:731 650 950 po 15.hodině
* Prodám půdovky - 20 x 20, 1 ks - 5 Kč. Tel.
776 789 805
* Prodám pianino, naladím a případně dovezu.
TEL.:775 328 366
* Prodám černý kulatý rozkládací stůl na 4 nohách
za 500 Kč + 6 ks židlí, čalouněný sedák a opěradlo á
100 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám hokejové kalhoty CCM a EASTON, 1 ks
- 500,-Kč. Tel. 776 789 805
* Prodám pšenici 500 Kč/q, ječmen, oves, trikitale
450 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč/ks, našrotované
+ 50 Kč. Kocourek, Slavětín, tel. 732 381 524, email:
vl.kocourek@seznam.cz
* Barevná statice - limoniun sinuatum v šesti barvách, svazkovaná, sušená. Cena 150 Kč/kg. Tel.
607 857 022 email: pestovani.statice@seznam.cz
* Prodám nepoužitý (záruka 10 let) komůrkový polykarbonát v deskách 2,1 m x 6 a 7 m tl.
10 mm za cenu 199 Kč/m2 vč. faktury a záručního listu. Dovezu po ČR !! T: 606 88 88 77
* Prodám čistič koberců - zároveň praní, vše zachovalé,málo použité a také k čištění oken, dále horské sluníčko, starší kolo s nosičem, hodně levně, tel.
722 554 693
* Prodám 2 kusy satelitní paraboly, průměr 80 cm,
cena za kus 500 Kč. Tel. 776 789 805
* Prodám dětský set pro holčičku 0-12 měsíců.
Set obsahuje oblečení pro narození v měsíci 08/09.
Obsah balíčku je cca 100 ks. Cena 1500,-Kč. TEL.:
491 482 809
* Prodám patrovou postel, z masivu, vylepšená
horní část proti pádu, nová matrace, cena 2000,-Kč,
tel. 739 740 434
* Prodám kufříkový šicí stroj. Levně. Tel.
774 31 01 44
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg + droby zdarma, jehněčí maso 120,-Kč/kg, kozí mléko 20 Kč/l.
Krmeno bez směsi. TEL.:607 950 500
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

PRODÁM
* Prodám zahrádku 440 m2 v Novém Městě nad
Metují s menší chatkou. Zahrádka je na krásném
klidném místě v blízkosti řeky. Cena 250.000 Kč. Tel.
737 853 706
* Pronajmu nebo prodám chatku na Kramolně se
zahradou. Voda a el. zavedena. Tel. 608 328 900
* Pronajmu garáž v Hronově, Divadelní ul., cebna
dohodou. Te. 491 483 679
* Prodám družstevní garáž v centru Náchoda, cena
90 000,-Kč, tel. 724 078 566
* Máte zájem o zahrádku v Novém Městě n.M.? Nabízím k prodeji zahradu, má pěkný výhled na město,
zděnou chatku, sklep, skleník, dobře rodící ovocné
stromy a keře, zavednou pitnou vodu a elektriku, celkem 800 m2. TEL.: 608 224 707 RK NEVOLAT!
* Prodám rodinný domek v Řešetově Lhotě u Náchoda. Volejte 725 293 523
* Prodám stavební pozemek se zahradním domkem 1400 m2, super výhled na náchodský zámek, 2,9
mil.Kč. TEL.: 602 145 222

Tel./Fax: 491 424 522

* Prodám novou plnodigitální, manuální líheň pro
drůbež na 60ks vajec, cena 3150Kč. Tel.733 483 672
* Barevná statice-limonka v šesti barvách.
svazkovaná, sušená. Cena 150 Kč/kg. Statice tatarika 220Kč/kg. Tel. 607 857 022 e-mail
pestovani.statice@seznam.cz
* Prodám funkční plyn. kotel DESTILA DPL 25,
nový měď. kotel. prům. 60 cm pocínovaný a ruční
káru, kola 16“. Cena dohodou. Tel. 731 247 070
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - travní
substrát, ideální k obnově a zakládání nových trávníků, do skleníků a výsadbě. Cena 470,- Kč/1 m3. Min.
odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám sendvičové izolační panely stěnové
a střešní, 100x200, 100x 250 cm až 300 cm, tl 6cm
250 Kč/m2, tl 8 cm za 275 Kč/m2, tl 10 cm 300 Kč/m2,
na stěny, opláštění, příčky, stropy. Tel. 728 527 366
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci
volejte 720 581 277

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Čivava - nabízím krásná štěňátka různých barev.
Čipovaná, odčervená a některá již kompletně očkovaná. Tel. 603 206 743, 491 426 680.
* Provedu výcvik, výchovu a socializaci vašeho psa.
Tel. 777 87 98 80
* Prosím pomozte! Loni 26.5.2011 dal syn z rodinných důvodů fenku knírače jménem „Ťapka“
nějakým lidem do péče a protože jsme ji měli rádi,
chtěli bychom vědět, jak se jí daří. Prosím, kdo o ní
něco víte, dejte zprávu SMS na tel. 723 494 677. Předem díky.

KOUPÍM
* Koupím skládací kolo Eska i horší stav. Tel.
775 61 61 85 (SMS)
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky zn. ITES,
KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj.,
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské věci,
obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, komiksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé sbírky.
Tel. 777 579 920
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodružné.
Tel.č. 722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní
známky, případně ohodnotím. Tel.č.722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, IGRA a jiné
i na bowden, vláčky apod. Tel.č.724 020 858
* Knihy - koupím i celou pozůstalost, časopisy, plakáty, ceníky a jiný papírový artikl. Tel.č.
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo,
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

RŮZNÉ
* VÝUKA ANGLIČTINY. Aprobovaný učitel
AJ s praxí nabízí doučovaní žáků ZŠ, SŠ i dospělých. Individuální přístup. Cena dohodou. TEL.:
777 698 865
* Daruji zachovalou sedací soupravu 3+1+1 za odvoz, 605 536 983
* Soukromá výuka němčiny a ruštiny (včetně konverzace) v Novém Městě n. Met. Informace a přihlášky na tel. č.: 739 675 983
* Ráda bych se doučila a zdokonalila v tanci, proto hledám tanečníka (výška min. 180, věk nad 39),
který se mnou absolvuje taneční pro dospělé. Kurz
začíná v říjnu v Novém Městě n/M. Zn.: e-mail
babeta713@seznam.cz
* Nabízím možnost umístění pro Vaši reklamu
v centru Náchoda nebo Nového Města nad M. Tel.
608 328 900
* Pronajmu štít rodinného domu nedaleko centra
Náchoda pro velkopološnou reklamu. Cena Dohodou. Tel. 776 789 805
* DARUJI HLÍNU ZA ODVOZ, CCA 60M3,
3KM OD ČESKÉ SKALICE (HRÁZ PŘEHRADY
ROZKOŠ). POUZE CELÉ MNOŽSTVÍ. INFO:
777 302 483
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domácností a domků i po malování a rekonstrukci.
TEL.:737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový
kopec, na vršku a bokách s ornou půdou. TEL.:
739 814 111

AUTO - MOTO
* Prodám ROVER 400, r.v. 1998, 1.6 i, najeto 194
tis. km, STK do 11/2013, cena 22 tis. Kč. Sleva možná. Tel. 774 329 994, Náchod
* Prodám DAIHATSU 1.0 Cuore, r.v. 2003, servo, 2x airbag, 3 dvéř., malá spotřeba, výborný stav,
šeříková metalíza, cena 42.000 Kč a skútr KYMCO GRAND DINK 250 4 t., výborný stav, max.
130 km/hod., 3 l spotřeba, cena 19.500 Kč. Tel.
777 104 584
* Prodám Škoda Felicia COMBI 1,3 r.v.1995, STK
10/2013, eko daň zaplacená, cena 16000,-Kč. TEL.:
731 533 243
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 1000,
Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Felicia
např. světla, nárazníky, díly motoru, plechové díly
- podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a jiné. TEL.:
777 590 755

Pronajmu byt 2+1
78 m2 s garáží, 2 parkovací místa
a také nebytové prostory, celkem
300 m2. Rozumná cena.
Tel. 732 135 805 nebo 602 103 775 (8-17 hod),
e-mail: milansan@seznam.cz

Firma VARAKO s.r.o. přijme

do zaměstnání svářeče,
práce v okolí Vysokého Mýta.
Diety a ubytování hradí firma.

Tel. 723 417 424

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
Zednické práce, rekonstrukce
bytů, sádrokartony, malby
a nátěry, atd.
Tel. 737 164 232, 739 175 726
www.rekonstrukcevs.wbs.cz

Španělština
v Náchodě
www.spanelstina.okamzite.eu

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

TEL.:606 270 421
Rizikové kácení a prořez
stromů lanovou technikou.

Levně! tel.:733475412

Pronajmeme
malou kancelář
v blízkosti TGM v Náchodě.
Sociální zařízení. Cena dohodou. TEL.:608 32 90 80

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Dobruška-Výrob.+sklad.objekt po rekonstr.-1285 m2........4,65 mil.Kč, Náchod-centrum-Komer.objekt-zast.620 m2-poz.1107 m2 .............2,7 mil.Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby úsporných RD s poz.až 1000 m2-slunné místo....více v RK+ rekreač.chata s pozemkem 397 m2....................425.000,-Kč
Hořenice u Jaroměře-Dvougen.RD (2x3+1),poz.2.481 m2.....2.99 mil.Kč,Bystré u Stárkova-poloroub.styl.chalupa,poz.1368 m2..........1.425.000,-Kč
N.Město n/M.-František-Nadst.vybavený byt 3+1 s garáží....více v RK+nový,zděný byt 3+kk s garáží a zahradou v RD v Krčíně.. ...........1,29 mil.Kč
Náchod-Byty 1+1,48 m2 (od 550.000,-Kč),2+kk,53 m2 (760.000,-Kč),3+1,74 m2 (1.190.000,-Kč) všechny v OV po část.rekon. ........... více v RK
Č.Skalice-RD s komerč.prostory a stodolou....1,59 mil.Kč k jednání,V.Třebešov-Uzavř.usedlost na polosamotě-zast.550 m2.. ............................k jednání
Č.Kostelec-Lhota-Komer.objekt (užit.plocha194 m2)......1.880.000,-Kč, Jetřichov u Broumova-zděný byt 2+1 OV (57 m2)....................250.000,-Kč
Náchod-centrum-ul.Žižkova-třípodlažní RD (2 byt.jednotky),s komerčními prostory,po část.rekonstrukci (okna,střecha..).. ..........................2.290.000,-Kč
N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí-675.000,-Kč, Zděný 2+1 OV,centrum,možná půdní vestavba....................950.000,-Kč
H.Radechová u NA-Rekonstr.RD s poz.6 ha na polosamotě.....2,59 mil.Kč + RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy.... ....................1,1 mil.Kč
N.Hrádek-Řadový RD na náměstí s byty 1+1 po část.rekon......695.000,-Kč,Náchod u Rybárny-Velká chata s poz. 2086 m2... ..............850.000,-Kč
Nabízíme pronájem: vybavené rekreační chaty u Č.Skalice (3.500,-Kč+služby 1.500,-Kč), dále bytů 3+1 v Č.Skalici (8.500,-Kč se službami),
velkého bytu 2+1 v RD-D.Radechová (6.500,-Kč+služby), vybaveného mezomet.bytu 4+kk - N.Město n/Met. (7.000,-Kč+služby).

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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 MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Activia bílá,
sladká bílá

6× 120 g

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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.

4× (6× 120 g)

• bal.: 6× 120 g, 4× (6× 120 g)
• cena za 120 g

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Noční krém Q10,
denní krém Q10
• bal.: 36× 47 g
• cena za 1 ks

5,50

139,00

6,27 *

166,80 *

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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 MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Nescafé 3v1

• instantní porcovaná káva
• bal.: 10× 18 g
• cena za bal.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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 MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Pilsner Urquell
• světlý ležák
• bal.: 6× 500 ml
• cena za 500 ml

39,90/45,49*

29,

50

14,50

17,40 *

33,63*

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

2+1

Toaletní papír 3vrstvý
• bal.: 8 ks
• při odběru 3 bal. cena
v přepočtu za 1 ks

CENA ZA 2 bal.
CENA ZA 1 bal.
CENA ZA 3 bal.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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
29. 8. – 11. 9. 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.

Becherovka 38 %
• bal.: 1 l
• cena za 1 l

78,96
39,48
78,96

3,

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

199,00

29

239,88 *

3,95 *

*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: 29. 8. – 11. 9. 2012 nebo do vyprodání zásob

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

Oslavte s námi 15 let na českém trhu
5987_MAKRO_inzerce_15_let_255x370-Hradec.indd 1

8/21/12 4:29 PM

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

8

str.

SPECIÁL MARTINA VESELOVSKÉHO
KRAJSKÉ VOLBY 2012

Přijďte diskutovat s politiky Vašeho kraje!
6. září od 17.00
Jiráskovo gymnázium
Řezníčkova 451, Náchod
Vysíláme živě

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
k
Vyz

NĚMČINY
(1. – 4. ročník + konverzační kurz)

o

uš

ANGLIČTINY

zd
e

ELEKTROKOL
ELEKTROKOL VV REGIONU
REGIONU

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium cizích jazyků nabízíme
ve šk. roce 2012/2013 kurzy:

íte a upíte
ko

(1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Překlady do NJ 603 440 969

sp

(1. a 2. ročník)

sl

Ny

ní

Jsme kvaliﬁkovaní lektoři a soudní překladatelé
a po celou dobu existence naší školy (22 let)
vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena
maximální kvalita výuky a její kontinuita.
Přihlásit se můžete na našich webových
stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969;
AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780),
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;
AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se
přijďte podívat do našich kurzů osobně
(Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

ev osez
ou ónn

í

RUŠTINY

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

602 410 948
www.NABYTEKNACHOD.cz

VAŠE
PODNIKÁNÍ
NEZNÁ
HRANICE!
Inzerujte s novinami ECHO
v polském okrese Klodzko.
Více info na tel.

602 103 775

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

AUTO-MOTO SERVIS

pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND.
Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.
• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI
ZDARMA • VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA
ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA

n.cz

ejroha
www.autoprod

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL
ISO 9001 a 14001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

53

tel.: 491 453 4

Nejlep
ší
ceny!!!

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine
Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70
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

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Nabízíme rozvoz obědů pro firmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

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

Volejte 728 386 034

KOMPLETNÍ
ÚDRŽBY
Y
ZAHRAD
D

Vhodné pro důchodce
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř
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AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD. TEL. 491459209, 604276771
WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil
dnem 17. 8. 2012 výběrová řízení 1. kola č. HNA/195/2012
a HNA/196/2012 na

zjištění zájemce o koupi majetku.
Jedná se o budovy bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 575/8,
575/10 a 575/15 v obci Jaroměř.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na www.uzsvm.cz,
úředních deskách MÚ a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK

Potřebujete peníze?

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek
 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

24 hodin denně
* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce
tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Spolehlivě

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTOMOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE

Diskrétně

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

ROZVOZ OBĚDŮ

str.

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ NA EKOL. LIKVIDACI

v areálu Àrmy AUTOPRODEJ ROHAN

z

Tel./Fax: 491 424 522

SMART
S
PŮJČKA
P

724 173 560

Nejvýhodnější podmínky v regionu
Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost až do domu
Rychlé jednání  5 – 50 000,-Kč

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí
a nabízíme občanům i ﬁrmám špičkové provedení
překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny.
Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva,
obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie,
zemědělství, stavebnictví atd.

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.
Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Teplice n. M., Adršpach a okolí
Meziměstí a okolí
Broumov a okolí
Hronov, Č. Kostelec a okolí
Nové Město n. M. a okolí
Náchod a okolí

737 636 188
720 688 880
608 851 221
604 216 189
775 110 989
725 317 668

Česká společnost EURONA s.r.o., výrobce ekologické bytové a tělové
kosmetiky, Lhota za Červeným Kostelcem 261, Červený Kostelec

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:
Manažer/manažerka marketingu
Požadavky na vzdělání a praxi:
VŠ nebo SŠ, minimálně 2 letá praxe v řízení
marketingu nebo na asistentské pozici vítána.
Požadované dovednosti:
výborné organizační, komunikační a presentační schopnosti, marketingové a kreativní
myšlení, schopnost strategického uvažování, flexibilita, prezentační dovednosti, samostatnost, spolehlivost, ochota a schopnost
rychle se učit, pokročilá znalost práce na PC,
základy HTML, pokročilá práce s aplikacemi
MS Office. Orientace v legislativě.
Řidičský průkaz - skupina B, aktivní řidič/ka.
Jazykové znalosti: Angličtina - aktivní (slovem i písmem)
Nabízíme:
Zázemí úspěšné, stabilní a rostoucí společnosti
Možnost profesního růstu
Mzdu odpovídající pozici a výkonům
Motivační ohodnocení
Práci v mladém kolektivu
Příjemné pracovní zázemí

Základní požadavky:
vytváření a koordinace marketingových plánů a návazně marketingových aktivit společnosti, aktivní koordinace marketingových
katalogů a materiálů, studií a organizace
interních a externích akcí, podpora obchodních činnosti a akcí, příprava podkladů pro
grafické zpracování, spolupráce s grafiky,
dohled na správě obsahu webových stránek
Spolupráce s externími firmami a obchodními partnery, vytváření podkladů, provádění
průzkumů trhu, zjišťování potřebných informací, sledování vývojových trendů a navrhování nových tržních příležitostí, podávání
pravidelných reportů atd.
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mailovou
adresu: ucetni@eurona.cz,
tel. 491 477 361.
Více informací o společnosti naleznete na
www.euronabycerny.com.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
www.squash-centrum.unas.cz
Letní režim
Objednání na tel. 602 886 577
Jsme i na FACEBOOKU !

Nečerpané odměny opět pomáhaly Bejvávalo
Představenstvo a dozorčí rada Beránek Náchod a.s. opět uvolnily podporu ve výši 10.000 a to z nevyčerpaných
odměn vedení společnosti, kterých
se jednomyslně zřeklo. Aleš Cabicar /
TOP09/, radní města Náchoda a předseda představenstva k tomu dodává:
„Při jmenování do našich funkcí jsme
se zavázali, že odměny přiznané zastupitelstvem města Náchoda nebudeme
čerpat a že je budeme využívat v naléhavých sociálních případech jako
podpůrné prostředky. Martin Michl,
který od září nastupuje na střední školu
a později na podzim podstoupí lékařský zákrok, si jistě takovouto podporu
zaslouží“. Na snímku zleva Aleš Cabicar, Soňa Michlová /maminka Martina/, Martin Michl a Milan Nosek, člen
představenstva Beránek Náchod a.s.

Součástí 58. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu Červený Kostelec,
který probíhá právě v těchto dnech (22.26. srpna), je i retrospektivní výstava
Bejvávalo. Najdete ji ve výstavní síni červenokostelecké radnice. Jejím obsahem
jsou exponáty, dokumenty i fotografie
vztažené k udržování a prezentování
folklorních tradic na Červenokostelecku.

Vysokovský kopec
techniky

Firma MAVET CZ s.r.o., tradiční český
výrobce jednoúčelových strojů

přijme do trvalého poměru pracovníka na pozici

KONSTRUKTÉR
Nástup možný ihned (dle dohody).
Požadujeme VŠ, případně středoškolské vzdělání. Velmi dobrá znalost
práce s PC a znalost konstrukčního programu AutoCAD.
Praxe v oboru min. 1 rok.
Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností.
Závodní stravování, masérské služby v závodě, pracovní doba od 7:00
do 15:30 h (pružná pracovní doba). Pracoviště Rychnovek 55.
Zájemci kontaktujte p. Bašovou, tel.: 736 483 426,
profesní životopis zašlete na e-mail: jana.basova@jhp.cz

Dne 25. srpna od 13 hodin se uskuteční již VI. ročník oblíbené akce Vysokovský kopec techniky. V areálu Aeroklubu
Náchod – letiště Vysokov se můžete těšit
na pestrý program pro dětské i dospělé
příznivce techniky všeho druhu – zejména však té letecké. K vidění budou
letadla, ultralighty a větroně na zemi
i vzduchu. Obdivovat se lidskému umu
pak budete nad RC modely aut, letadel
a lodí. Již tradičně patří na Vysokovský
kopec techniky i modely parních strojů.
Svoje místo si zde najde i modelová železnice pro děti i dospělé. Parkovat zde
budou auto a moto veteráni, elektrokola,
zahradní a zemědělská technika. Program zpestří hasiči a odtahová služba
v akční ukázce. Akci, která se koná pod
záštitou obce Vysokov, budou moderovat Lukáš Černý a Petr Jančařík. Občerstvení zajišťuje Letecký klub U VRTULE. Vstupné včetně parkovného činí
50 Kč, děti do 12 let mají vstup zdarma.
Více informací lze získat i na webu
www.akvysokov.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Hrozí na přehradě Rozkoš tsunami?
Obří mořské vlny – tsunami zná
po událostech v Indonésii v roce 2004
jistě každý. Občas se ale zapomíná, že
vlny tsunami mohou vzniknout (a také
již historicky vznikly) i na velkých jezerech a přehradách v Evropě. Vlnu
tsunami vyvolává v naprosté většině
seismická aktivita a vznikají v mořích
a oceánech. Zemětřesení může však
zvednout vlnu i na velké sladkovodní
ploše, jak se to stalo v roce 1601 v Lucernském jezeře ve Švýcarsku. Kromě
seismické iniciace tsunami musí sladkovodní jezera i umělé přehrady čelit
dalšímu riziku – velkému sesuvu půdy
do vody, které může rovněž zapříčinit
vznik obří vlny. Evropa již tuto hrůzu
poznala v roce 1963 na velké přehradě
v severní Itálii. Zde sesuv půdy vyvolal
ničivou vlnu, jejíž čelo útočící na lidská obydlí pod přehradou se zvedlo
do výšky 70 metrů. Zahynulo 2000 lidí.
Tsunami vzniklé sesuvem půdy vzniklo
i v jednom jezeře v Peru. Nedávno se
objevila zpráva, že také jezero Bajkal
může být tsunami ohroženo. Ale „naše“

východočeská Rozkoš? Asi příliš mělká, žádné vysoké hory okolo a zemětřesení... Ano, zemětřesení v našem kraji
opravdu může hrozit. Těžko říci, co by
mohlo udělat s hladinou přehrady Rozkoš. Pravdou však je, že podle zprávy
Geofyzikálního ústavu akademie věd
ČR z roku 2006 je oblast Náchodska
ohrožena tzv. Hronovsko – Poříčskou
poruchou. Zaznamenatelná zemětřesení v našem regionu proběhla v roce
1883 (s epicentrem v údolí řeky Úpy)
a v roce 1901 (zaznamenali ho lidé
na ploše 50 000 km2). V těchto letech
ještě přehrada Rozkoš neexistovala.
A budoucnost? Již zmíněná zpráva akademiků sice říká, že velkých zemětřesení se na území ČR bát nemusíme, ale
hned jedním dechem dodává,“ že větší
otřesy lze očekávat pouze v omezených
oblastech, ve výčtu kterých nechybí
ani severovýchodní Čechy... „ I když,
na tsunami stejně nebude to naše „východočeské moře“ asi dostatečně velké.
letecké foto přehrady Rozkoš
- Mirek Brát

díl IV. Všechno, co jste chtěli vědět
o minivolejbalu, ale báli jste se zeptat
Minivolejbal je pro děti ve věku 7-12 let totiž přímo stvořený a zcela vyvrací názor, že pro žáky prvního stupně
není volejbal vhodný. Například devítiletý Danda Ptáček a další děti z Nového Města nad Metují hrají bez zranění
minivolejbal už několik měsíců. Tuto speciálně upravenou formu volejbalu tak hrají i nejmenší „volejbalisté“, aniž
by si ničili klouby a lámali prstíky. Zajišťují to nejen různé úrovně hry, ale i odlehčené míče.
Jednotlivé kategorie minivolejbalu se ve většině oddílů určuje podle talentu, biologického a herního věku malého
volejbalisty.
Základní pravidla žlutého minivolejbalu: Odlehčené míče, tenisovou hantýrkou se hrají „debly“ (mohou
být smíšené), hřiště 4.5x9m a síť 1.95m, míče se musí dotknout (přihrát si) oba spoluhráči, míč se pouze hází a chytá. Kategorie je určená pro žáky 1. a 2. třídy. Základní
pravidla oranžového minivolejbalu: Stejný jako žlutý,
ale spoluhráči si musí míč přihrát po vlastním nadhozu pinknutím prsty (vrchem). Kategorie je určená pro
žáky do 3. třídy. Základní pravidla červeného minivolejbalu: Stejný jako oranžový, ale síť je již vysoká 2.2m.
P Kategorie je určená pro žáky do 4. třídy. Základní pravidla zeleného minivolejbalu: Stejný jako červený, ale hřiště je
velké 4.5x12m, hraje se „standardním“ volejbalovým míčem
a proti sobě již stojí místo dvojic trojice hráčů. Je povolen
např. také další volejbalový prvek – blokování. Kategorie je
určená pro žáky do 5. třídy. Základní pravidla modrého minivolejbalu: Stejný jako zelený, ale chlapci a děvčata již mají
vlastní kategorii.Kategorie je určená pro žáky do 6. třídy.
pro ECHO napsal Roman Ptáček, foto archiv
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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