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Co je nahoře? Kometa Garradd!

  TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
P�ÍMOTOPY

AUT. PRA�KY  
4 ROKY ZÁRUKA

99
,-

Nově prodáváme dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

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

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz

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

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

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

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).

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

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

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

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

  

Úklid sněhu 
pro fi rmy i jednotlivce.

Tel.: 724 173 560



 Že se 14. února slaví svátek zamilovaných, ví dnes nepochybně každý. 
Valentýnská tradice je u nás poměrně mladá, zamilovaní Češi si tento svátek 
užívali poprvé až po roce 1989. Mnohým je však proti srsti její komerční 
amerikanizované pojetí a přeslazenost. Ačkoliv mnoho Čechů dosud pova-
žuje svátek svatého Valentýna za ryze americký, jedná se vlastně o omyl. Va-
lentýn je totiž opravdu skutečná, historicky doložená postava. Není na ško-
du si tento poučný příběh ze starověkého Říma připomenout. 
 Legenda vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného 
a moudrého křesťana. Sám císař z obavy před šířením křesťanství nakázal 
městskému prefektu Astoriovi, aby na Valentýna dohlížel. A aby byl Va-
lentýn pod důslednou kontrolou, vzal si ho Astorius do svého domu. Tam 
se Valentýn setkal s  jeho velmi krásnou, avšak nevidomou dcerou. Asto-
rius požádal Valentýna, aby se modlil za její zrak. Valentýn tak rád učinil, 
protože v sílu modliteb věřil a dívku si zamiloval. 
Zázrak se opravdu stal a dívka opět spatřila světlo 
světa. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. 
Pohané však odmítli uvěřit v  tento zázrak, vtrhli 
do domu, Valentýna odvedli a za městem mu oddě-
lili mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se 
stal sv. Valentýn patronem věrných a čisté, oddané lásky. 
 Tak a  teď už je jen na  vás, zda si uděláte sváteční den  
zrovna na Valentýna, nebo kdykoli. Nemusíte se přece nutit do organizo-
vaného „srdíčkování“, ale mužete udělat něčím dobrým druhému radost 
i ve chvíli, kdy nečeká žádné cukrování!

Vinné srdce pro zamilované
Těsto: 125 g změklého másla, 100 g cukru moučka, 1 vanilkový cukr, špet-
ka soli, 2 vejce, 75 ml červeného vína, 125 g polohrubé mouky, 2 lžičky 
kakaa, 1 skořicový cukr, 2 lžičky prášku do pečiva.
 Utřeme máslo s cukrem do pěny, přidáme vejce a víno, pak  prosátou 
mouku promíchanou s práškem do pečiva a kakaem. Těsto vložíme do vy-
mazané a vysypané formy ve tvaru srdce o velikosti 22-24 cm a v předehřá-
té troubě při 180°C upečeme. Vychladlý dort přelijeme vinnou polevou. 
Na ozdobení dortu využijeme marcipánové ozdoby podle vlastní fantazie. 
 Další recepty pro láskyplné chvíle najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Barbora Lantová, Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz
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Dům k rekonstrukci s větším pozemkem Náchod-Malé Poříčí ...............................................1 549 000,- Kč
Bytový dům (3 byty,garáž,veterinární ordinace) se zahradou Červený Kostelec ....................3 340 000,-Kč                              
Rodinný dům se zahradou Nové |Město nad Metují ............................................................1 649 000,- Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ..............................................1 095 000,-Kč   
Rodinný dům po rekonstrukci Otovice u Broumova ..............................................................1 795 000,-Kč

Rodinný dům s relaxační zahradou 
Česká Skalice  

Klidný rodinný dům se dvěma nezávislými 
bytovými jednotkami v České Skalici                                                                                                                                          
                                        Cena: 3 350 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 8. února 2012 by se dožil 65.

narozenin náš drahý manžel, tatínek a dědeček, 

pan Jaroslav Maršík z Náchoda.
Nikdy nezapomeneme.

Manželka Veronika
 a děti s vnoučaty

VZPOMÍNKA
Dne 12. 2 .2012 vzpomeneme nedožitých 85 let

akademického malíře a grafi ka,

pana Jiřího Kodyma.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.

Syn Tomáš a ostatní příznivci
a přátelé tohoto umělce

Autentické záběry
VZPOMÍNÁME

Talíř plný chutí
a vůní

Svátek lásky každý den!

Mýty o...

Něco z historie
 První zmínky o vinné révě se objevily před více než 40 miliony lety. Už člověk 
mladší doby kamenné sbíral plody plané révy a jistě poznal i opojné účinky zkva-
šené šťávy z bobulí. Můžeme tedy říci, že vinná réva doprovází člověka od po-
čátku jeho existence. Slavný Homér doporučoval víno používat k dezinfekci ran, 
Hippokrates zase nabízel některé druhy na snížení tělesné teploty. Víno se také 
stalo pro mnohé básníky, umělce a fi lozofy inspirací při své tvorbě. Naši předkové 
se mírnou konzumací vína chránili před střevními onemocněními, víno užívali 
při nachlazení, na tišení bolesti, také jako dezinfekční prostředek na vnější rány.

Víno, Francie  a srdeční onemocnění 
 Francie patří k zemím západního životního stylu, kde se navzdory konzumaci 
potravin s vysokým podílem tuků a sacharidů, kouření a nedostatečného po-
hybu vyskytuje  nejnižší úmrtnost na srdeční onemocnění. Jedná se o paradox 
způsobený pravděpodobně každodenním pitím vína spolu  se stravou bohatou 
na vitamíny. Podobně je na tom Itálie a ostatní země s vysokou spotřebou vína.

Mýty o víně
1. Všechna vína mají stejný obsah alkoholu
 Záleží na  množství cukru, které bylo během fermentace přeměněno 
na alkohol. Tudíž nacházíme vína s různým obsahem alkoholu.

2. Archivní vína jsou celkově lepší než mladá vína
 Ne všechna vína vyžadují dlouhodobé zrání. Ve skutečnosti 
většinu vín je dobré vypít hned, když jsou mladá a není dobré je 
archivovat. V podstatě pouze některá červená vína s vysokým 
obsahem tříslovin jsou vhodná k dlouhodobé archivaci.

3. Čím je víno dražší, tím je kvalitnější
 Cena vína záleží na  několika faktorech - na  viniční 
trati, ceně balení, na použitých hroznech, na stáří vína 
a samozřejmě také na popularitě vinařství a vinaře, 
který víno vyrobil. Může se tedy stát, že ačkoliv 
si koupíte drahé víno, o kterém si budete myslet, 
že je kvalitní, nemusí to být vždy pravda.

4. Bílá vína se vyrábí pouze z bílých hroznů
Bílá vína se mohou vyrábět i z červených nebo modrých hroznů, pokud se 
šťáva z nich pouze vylisuje a nenechá se nakvasit na slupkách.

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

Vinná réva

 Všímavý občan vyfotil čtveřici 
žen v  místě opakovaného výskytu 
trestné činnosti páchané na  seni-
orech. Královéhradečtí policisté 
chtějí v  této souvislosti opakovaně 
veřejnost varovat před trestnou čin-
ností, páchanou zejména na starších 
občanech. Z policejních statistik to-
tiž vyplývá, že terčem podvodníků, 
kteří v důsledku připraví poškozené 
o celoživotní úspory jsou ve většině 
případů méně obezřetní nebo dů-
věřiví lidé vyššího věku. V loňském 
roce vyšetřovali policisté na území 
Královéhradeckého kraje desít-
ky takových případů, letos evidují 
již přes deset případů okradených 
nebo podvedených seniorů. 
 V minulém týdnu se náhodnému 
a  vnímavému občanovi podařilo 
přistihnout ve  stejném místě, kde 
k  obdobné trestné činnosti v  mi-
nulosti již několikrát došlo, skupi-
nu podezřelých osob. Čtyři nezná-
mé ženy se v  této vesnici snažily 
vstoupit do jednoho z vytipovaných 
domů. V jednání jim však s největší 
pravděpodobností zabránil všímavý 
občan, který velmi pohotově zare-
agoval a  skupinku žen začal foto-
grafovat. Jejich reakcí byl překotný 
úprk do  přistaveného osobního       
vozidla a urychlený odjezd z místa.
 Policisté by proto chtěli UPO-
ZORNIT všechny občany zejména 
staršího věku, aby byli velmi obe-
zřetní při případném setkání s těmi-
to podezřelými osobami (viz. foto)., 
které se pohybují v osobním vozidle 
zelené barvy. Policisté dále žádají 
občany, zejména ve vesnických loka-
litách, aby v případě, že se s  těmito 
podezřelými ženami (nebo typolo-
gicky podobnými osobami) setkají, 
tuto skutečnost neprodleně nahlá-
sili na  bezplatnou telefonní linku 
158! Občanům také doporučujeme, 
aby s  těmito osobami nevstupovali 
do žádného kontaktu a rozhodně jim 
neumožnili vstup na pozemek nebo 
dokonce do domu!                    (PČR)

Refl exe solidarity
 Míru solidarity s ostatními je možno měřit i  mírou naší ochoty sáhnout 
do peněženky a podpořit různé charitativní akce  a sbírky. Výsledek Tříkrá-
lové sbírky v České Skalici a okolí podává svědectví o tom, že to se solida-
ritou není v našem regionu až tak špatné. Koledníci charity zde do kasičky 
vykoledovali sumičku ve výši 44 741,-Kč.

Dne 13. února uplyne 10 smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustila

paní Hedvika Lukášková z Přibyslavi.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

děti s rodinami
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V pondělí 23. 1. 2012 proběhlo v Meziměstí slavnostní otevření nově zrekonstruovaného zdravotnického zařízení. Objekt z ro-
ku 1909 - původně určený pro školní účely – se definitivní proměny v moderní zdravotnické zařízení dočkal po sedmi letech 
intenzivní práce. Slavnostního otevření se účastnila řada významných hostů včetně paní poslankyně Zdeňky Horníkové, pana 
hejtmana Lubomíra France a paní radní pro zdravotnictví Jany Třešňákové. Nechyběli ani starostové okolních měst a obcí, 
podnikatelé z Meziměstí, lékaři a zástupci dodavatele stavby BSS s.r.o. V rámci několika etap rekonstrukce nabízí zařízení 
prostory pro dentistu, internistu, praktické lékaře nebo dětského a ženského lékaře. Vznikly prostory pro rehabilitace a lé-
kárnu. Spádově bude zařízení sloužit několika tisícům lidí. Velké poděkování náleží paní poslankyni Zdeňce Horníkové. Díky 
její iniciativě se městu Meziměstí podařilo získat prvních patnáct milionů Kč určených na I.etapu rekonstrukcí. Následně byla 
paní Horníková městu oporou i při dalších jednáních, hlavně s ministerstvem financí. Zařízení poskytuje důstojné prostory 
pro praxi lékařů 
a příjemné prostředí 
pro příchozí paci-
enty. Nezbývá než 
popřát zdravotnic-
kému objektu, aby 
kvalitně a dlouho 
sloužil nejen obča-
nům Meziměstí, ale 
i dalším obyvatelům 
Broumovska.

Mgr. Eva Mücková
starostka města 
Meziměstí

Zdravotnictví v Meziměstí dostalo zelenou

Kvalitní péči pacientům zajistí moderně vybavené ordinace.Zdeňka Horníková, Pavel Nebeský a Eva Mücková před 

zdravotnickým zařízením.

echo.indd   1 31.1.2012   12:00:54

Zima na Náchodsku
 Nenechte se, prosím mýlit titulkem. 
Zima na Náchodsku může být s malým 
„n“ pokud se jedná o samostatný název 
– například občanského sdružení. Ta-
kové sdružení na  Náchodsku opravdu 
existuje a  sdružuje přátele turistiky, ly-
žování a dalších sportů. Má kořeny  již 

v aktivitách  Horolezeckého svazu a Sva-
zu turistiky při OV ČSTV Náchod  v se-
dmdesátých letech  20. století. Současné 
občanské sdružení Zima na Náchodsku  
má  vlastní internetové stránky s kalen-
dáriem zajímavých akcí a dalšími infor-
macemi: www.zimananachodsku.wz.cz

Noviny na netu
 Také Broumovské noviny nemusíte 
číst pouze v jejich klasické papírové 
podobě. Noviny ve  formátu PDF si 
můžete přečíst v pohodlí vašeho do-
mova na broumovském webu na ad-
rese www.broumov-mesto.cz Pokud 
Vás zajímá, které noviny byly jako 
první prezentovány v  síti internetu 
v  náchodském okrese, vězte, že to 
byly noviny ECHO, jejichž aktuální 
výtisk nyní čtete. Internetová pre-
zentace novin ECHO byla odstarto-
vána již v roce 1998. 

Šelma z východu
 Z  Ruska se k  nám dostává nejen arktické 
počasí, ale i  nové druhy živočichů. V  minu-
losti jsme vás již na  stránkách novin ECHO 
informovali, že psík mývalovitý (drobná šelma 
o váze 4 – 10 kg) byl spatřen i na Náchodsku. 
Zdatný predátor se do našich končin šiří i na-
dále  a ohrožuje populaci obojživelníků, ptáků 
i  bezobratlých. Vypadá roztomile, ale může 
přenášet vzteklinu, prašivinu a  další nemoci. 
I  proto je povolen jeho odstřel jako škodné. 
Za všechno snad hovoří čísla: Odhaduje se, že 
každý rok je v Česku uloveno na   5000 těchto 
zvířat. Kolik se jich skrývá v našich lesích, těž-
ko odhadnout. A myslet si, že jejich pobyt zde 
je jen dočasný, bylo by velmi bláhové...  

Petice proti těžbě plynu na Náchodsku
 Velký ohlas mezi našimi čtená-
ři vyvolal článek v  Echu č. 1 pod 
názvem „Těžba břidlicového plynu 
může ohrozit celé Náchodsko“. Pro 
všechny, kteří se chtějí nějakým způ-
sobem vyjádřit proti těžbě, máme 
dobrou zprávu. Připravuje se petice, 

jejímž podpisem budou moci občané 
vyjádřit svůj odpor proti zamýšlené-
mu průzkumu a  případné následné 
těžbě. V  současné době se dolaďuje 
text petice a  v  nejbližší době bude 
k dispozici na vybraných místech. 
                                        Karel Petránek

Kraj bojuje o iktové centrum v Náchodě
 Strategicky významné centrum 
pro léčbu pacientů s  mrtvicí zatím 
nemocnici v  Náchodě stále chybí. 
Toto pracoviště má odpovídají-
cí techniku i  zajištění špičkovými 
zdravotníky a pro nemocnici, která 
má spádovou oblast přes 150 tisíc 
lidí, je velmi potřebné. Ministerstvo 
zdravotnictví však náchodské ne-
mocnici pro tuto léčbu potřebnou 
akreditaci dosud neudělilo.
 Její získání je přitom na  spadnutí 
od  podzimu 2010, pacienti s  moz-
kovými příhodami však musí cesto-
vat do  Trutnova či Hradce Králové: 
jinde v  kraji tato pracoviště nejsou. 
Hejtman Královéhradeckého kraje 
Lubomír Franc se proto obrátil na mi-
nistra Leoše Hegera, aby s udělením 
akreditace pro náchodské iktové cen-
trum ministerstvo dále neotálelo. 
 „Oblastní nemocnice Náchod 
je stoprocentně připravena iktový 
program zajistit. Již v současné době 
má vedle personálního a technické-
ho vybavení funkční neurologickou 
JIP, odpovídající pracoviště akutní 

rehabilitace či návaznost na  další 
pracoviště. Splňuje dlouhodobě 
všechna ministerstvem požadova-
ná kritéria,“ uvedl královéhradecký 
hejtman Lubomír Franc. 
 Náchodské iktové centrum by 
mělo sloužit lidem z  Náchodska, 
Broumovska a  Rychnovska. „Pro-
gramu léčby a prevence mozkových 
příhod je v  Oblastní nemocnici 
Náchod věnována velká pozornost. 
V nemocnici jsou odpovídající zob-
razovací metody, jako CT vyšetření 
s  možností hodnocení mozkového 
prokrvení či ultrazvukové přístroje 
k  vyšetřování průtoku mozkových 
tepen. V rámci schválené Koncepce 
zdravotnictví Královéhradeckého 
kraje je, vedle Komplexního ce-
rebrovaskulárního centra fakultní 
nemocnice, požadavek na  činnost 
třech krajských Iktových center – 
oblastních nemocnicích v  Trutno-
vě, Jičíně a  Náchodě,“doplnil Mar-
tin Scháněl, ředitel Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje.  
                                                          (ID)

 V jednom z minulých čísle novin ECHO jsme 
přinesli materiál, který se věnoval potápění 
v největším mořském akváriu v Polsku (Wroc-
law). Náš redakční kolega Mirek Brát nezahálel 
a v nedávné době se vrátil z další zajímavé mise, 
která bude tvořit kapitolu jeho připravované 
knížky Tethys – cesty za kouzlem vody. 
Tak Mirku, povídej. Za  jakou vodou jsi 
cestoval tentokráte? 
 V ohnisku mojí pozornosti se ocitl kom-
plex Nemo 33 v belgickém Bruselu. Jedná se 
o  unikátní potápěčský komplex zahrnující 
i nejhlubší bazén na světě. Jeho dno najde-
te v hloubce 33 metrů. Nacházejí se zde i tři 
umělé podvodní jeskyně, ve kterých je udr-
žován tlak odpovídající hloubkám 7,9 a  10 
metrů. Teplota vody v komplexu NEMO 33 
je udržována na  tropické hodnotě 33 stup-
ňů Celsia. Magii „trojek"  doplňuje i  číslo 

popisné, protože bruselské NEMO najde-
te na  adrese Rue de Stalle 333. Smyslem 
komplexu NEMO 33 je simulace prostředí 
pro všestranný potápěčský trénink. Cvičí 
se zde nejen sportovní potápěči, ale i  poli-
cejní a  vojenské jednotky. Čas od  času zde 
najdete i  fi lmaře a  vědce. K  bazénovému 
komplexu přiléhají restaurace a  konferenč-
ní sály. U  stropu jednoho z  nich se vznáší 
dvoumístná žlutá ponorka, ve  druhém se 
nacházím mobilní barokomoru. Restaurace 
je umístěna 7 metrů pod hladinou bazénu 
a její hosté tak mohou velkými okny sledo-
vat dění pod vodou. V jednom okně je navíc 

umístěna i  kamera, která přenáší aktuální 
dění  na  velké projekční plátno. Dodejme,  
že Nemo 33 bylo otevřeno po sedmi letech 
stavebních pracích a  investicích přesahují-
cích tři miliony EUR  v květnu 2004.
Jak probíhalo potápění v NEMO 33? 
 Měl jsem štěstí. Potápěl se tam se mnou 
přímo majitel NEMO 33 belgický stavební in-
ženýr a potápěčský vizionář John Beernaerts.  
„Kromě hudebního klipu se u nás pod vodou 
natáčely i komerční reklamy pro společnosti 
Renault nebo McDonald“, vysvětluje mi John 
během přípravy potápěčské výstroje. V cen-
tru NEMO 33 vám celou výstroj zapůjčí. Je 
to příjemná změna v porovnání s věčným stě-
hováním a přenášením objemného potápěč-

ského vybavení. Nakonec jsem si vložil do úst 
dýchací automatiku a potopil se do nádherně 
teplé vody. John  potápění se mnou spojil 
s  malým pracovním úkonem: „luxováním“ 
v nejhlubší části bazénu a  umělých jeskyních. 
Všiml jsem si, že se na dně bazénu nachází 
řada kotvících bodů. Pomáhají k vysoké va-
riabilitě využití celého podvodního prosto-
ru, například k  uchycení předmětů apod. 
Připoután je jimi i  automobil typu SMART, 
který je na jedné z mělčích platforem NEMA 
33 atrakcí i pro potápěče se základní výzbrojí. 

Za odpovědi poděkovala
 Laďka Škodová, 
foto Mirek Brát

www.marenostrum.cz

Nejhlubší bazén na světě – Nemo 33

Dinosauři na
Červenokostelecku
 S  těžbou pískovce v  lomu Krákorka 
u Červeného Kostelce jsou spojeny ná-
lezy dvou stop dinosaurů. Jedná se za-
tím o jediné potvrzené stopy dinosaurů 
na  území naší republiky. Jaký tvor se 
to procházel po  Červenokostelecku 
v době, kdy zuby cenil celý prehistoric-
ký svět? Mělo by se jednat o menšího, 
avšak masožravého dinosaura, snad 
v  něčem podobného krvelačným ve-
lociraptorům známým z  amerických 
velkofi lmů. Obyvatele Jurského par-
ku Červený Kostelec představujeme 
na přiloženém obrázku. 
                              Zdroj Wikipedie free

Sestup do nejhlubšího místa NEMO 33. Větrná růžice na dně je v hloubce více 
než 33 metrů.

Proraženými okny mohou potápěči v  NEMO 33 nahlédnout přímo do  baru 
v jedné z restaurací.

Pod vodou je jednou z velkých atrakcí 
automobil typu SMART. 
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.masaze-nachod.cz
tel. 491 461 199

50 % SLEVA
ZAVÁD�CÍ AKCE NA

GELOVÉ NEHTY, MANIKÚRU
PEDIKÚRU A KOSMETIKU

Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová

Květinové studio 
MD
Marcela Doležalová - Mistr fl orista
Pasáž MAGNUM – Kamenice 113, Náchod 547 01      mobil: 607 602 529
www.darkymarcela.wbs.cz                 e-mail: darky.marcela@seznam.cz                            

sta

� Šití bytových doplňků
� Vazby živých i sušených květin
� Svatební květinový servis
� Sezónní dekorace, dárkové balení

Na téma
Škvoreckého lavičky
 Na památku slavného rodáka se 
město Náchod rozhodlo vybudovat 
tzv. Lavičku Josefa Škvoreckého.Jak 
by mohla taková lavičková socha vy-
padat? Pro ty z vás, kterým fantazie 
při vyslovení „Lavička Josefa Škove-
reckého“ nepracuje naplno, zveřejňu-
jeme fotografi i jedné lavičky v lázeň-
ském parku v Kudowě Zdroji. Dalo 
by se jí možná říkat „zahradníkova 
lavička“. Nechme se tedy překva-
pit, jak nakonec bude  socha Josefa        
Škvoreckého v Náchodě vypadat.

Obnovili techniku
 Do roku 2012 vstoupili Technické 
služby Hronov s novou technikou, 
která ulehčí údržbu komunikací  pro 
vozidla i pěší. Jedná se o sněhovou 
frézu (za 49 000 Kč) a novou multi-
káru M 27-C (za 1 732 000,-Kč). Do-
dejme, že multikára M 27-C nahradí 
dosloužilou multikáru M25.

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711 www.cyklotony.cz
Náchod: František Dít�, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594
Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711

SLEVY 50% SLEVY 50% 

15.990,- KČ15.990,- KČ 7.990,- KČ7.990,- KČ

Revoluční splátky od 0% akontace a s 0% navýšením

BOS auto s.r.o.

autorizovaný servis a prodej

TRUTNOV, Na Besedě 97 (u Penny Marketu) PSČ 541 01,

Tel.: 499 819 054, e-mail: bosauto@bosauto.cz

NÁCHOD, Běloveská 316 (Pod Montací) PSČ 547 01

Tel.: 491 431 745, e-mail: bosnachod@tiscali.cz www.bosauto.cz

Kombinovaná spotřeba 4,3 - 7,6 l/100 km, emise CO 114 - 182 g/kmCeny platí při využití Hyundai Finance

novýnový

     HYUNDAI     HYUNDAI

         ELANTRA         ELANTRA

motor: 1,6 CVVT - 97 kW

6-ti stupňová převodovka

spotř.pouze 6,4 l/100 km

bohatá výbava

Zaváděcí cena: Zaváděcí cena: od 269.990 Kčod 269.990 Kč

OBJEVTEOBJEVTE HYUNDAI HYUNDAI
Nyní i továrníNyní i tovární  LPG LPG přestavbapřestavba

Nejvýhodnější Nejvýhodnější DIESEL DIESEL v ČR. Cena již odv ČR. Cena již od 449.990,-Kč 449.990,-Kč

TRIKOLOR
    8x airbag
      rádio s CD
       dvouzónová 
      klimatizace
     Alu kola
plná výbava

399 990 Kč

Možno i 4x4Možno i 4x4NOVÉ 

SUV

Kč

INCLUSIVE

8x airbag, klimatizace,

                bohatá výbava
i Výbavoui Výbavou

daleko před ostatnímidaleko před ostatními

motor: 1,2 CVVT - 57 kW

spotřeba: 5,2 l/100 km

KKKK

INCLUSIVE

159 990

Kč

TRIKOLOR

8x airbag, klimatizace, ESP

rádio s CD, plná výbava

Kč

i30  CW - COMBI

+ 15.000,-KčTRIKOLORTRIKOLOR
8x airbag, klimatizace8x airbag, klimatizace
     tempomat, Alu kola     tempomat, Alu kola
            plná výbava            plná výbava

motor: 1,4 CVVT - 80 kW

spotřeba: 5,8 l/100 km

Pokud chcete český vůz s tou nejlepší

výbavou vyzkoušejte Hyundai i30výbavou vyzkoušejte Hyundai i30

KKKKKK

Nové české MPVNové české MPV

Více prostoru pro každéhoVíce prostoru pro každého

214 990

motor: 1,4 CVVT - 66 kW

spotřeba: 5,6 l/100 km

p , /

KKKKKK

Zavazadlový prostor: 570 lZavazadlový prostor: 570 l

219 990

Pokud chcete český vůz s tou nejlepšíPokud chcete český vůz s tou nejlepší

2

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!  INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����
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Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

Pracovní doba PO a ST 7.30 - 17.00ÚT a ČT 7.30 - 16.00 PÁ 7.30 - 14.00

www.NABYTEKNACHOD.cz

www.bazenymachov.cz



* ODKLÍZENÍ SN�HU - parkovišt�, st�e-
chy, dvorky, chodníky, na p�ání s odvozem, tel: 
774437419

* Prodám AUDI A6 kombi,1,8T, rv 1999, šed.
met.17\“alu kola, klimatronic, vše v el.koule. 
Cena 93 000,-K�.Tel.605 727 702
* Prodám Peugeot 106. 1.O i pravid. Servis, 
nový olej a rozvody, 2x airbag, zelená metalíza. 
Výborný stav, super spot�eba a pojišt�ní. Spo-
lehlivý. TEL.: 777 104 584
* Vym�ním malotraktor s hydraulikou, p�-
lené brzdy, uzáv�rka diferenciálu, posilova� 
spojky, naviják, kabina + veškeré osv�tlení za 
menší obytný p�ív�s i mírn� poškozený. Tel. 
603 916 169
* PRODÁM Citroen Berlingo, 1.9d, r. v 
1997, tažné za�., zim. pneu, 40000 K�, TEL.: 
776 327 208
* Prodám Fiat PUNTO r. v. 96, obsah 1,6, mo-
mentáln� bez STK a emisí. Cena 10 000,-K�. 
Bližší info na tel.605 750 468

* �ivava - nabízím krásná št��átka vychovaná 
v byt�. �ernobílý pejsek a 2 strakaté fene�ky. 
O�kovaná, od�ervená, mají �ipy. TEL.:603 206 
743, 491 426 680 

* Seniorka hledá par�áka na kolo a b�žky do 
75 let. Jsem z Policka. TEL.:603 331 896
* Hledám p�ítelkyni, kamarádku �i p�ítele - 
pe�ovatele pro svého 68letého strýce t�lesn� 
postiženého. Srde�ného �lov�ka, d�chodce, 
nejlépe osam�lého. Bydlí na Náchodsku. Tel. 
606 481 308
* 61 let/165 by se ráda seznámila s mužem 
do 65 let, který už nechce být sám. SMS tel. 
733 170 703
* Láskou zklamaný 43/178/76 - rozvedený 
hledá štíhlou ženu, která by cht�la spolu se 
mnou prožít š�astný a spokojený život v rodin-
ném dom� - d�ti nejsou p�ekážkou. Nejd�íve 
SMS na tel. 776 222 445

* Pronajmu nebo prodám byt 1+1 I. kateg. 
s balkonem v Náchod�. D�m zateplen, plast.
okna, volný ihned. TEL.:604 53 23 87
* Prodám, p�. pronajmu, družstevní byt 1+1 
v Mezim�stí. Tel. 604 628 520
* Pronajmu za�ízenou garsonku v Hronov�. 
Cena 3.600 + inkaso. Kauce nutná. Tel.602 133 173
* Prodám nadstandardní DB 3+1 po celkové 
rekonstrukci v Novém M�st� n.M. na Malecí. 
Cena 1,45 mil.K�. TEL.:602 100 619
* Pronajmu byt 1+1 v Novém M�st� nad 
Metují - Malecí. Plastová okna, plovoucí pod-
laha, nová koupelna, balkon, internet. Nájem 
3600K� + 2200 zálohy na energie. Vratná kauce 
15000K�. Tel. 732 284 594
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 2+kk v 
Hronov�. Cena 4600+ inkaso. Tel.602 133 173
* Prodám nov� rekonstruovaný družstevní 
byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 m2. Cena : 666 
000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem v cent-
ru Nového M�sta nad Metují, vým�ra 48 m2. 
Cena : 899 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku s 
terasou, 26,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím 
naproti hospod�, nájemné 2.900,-K� + 1.900,-
K� inkaso, kauce 14.400,-K�.Tel.:608 90 30 70.
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod�-P�íkopy, 
vým�ra 32 m2, d�m je po revitalizaci. Cena : 
639 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu zrekonstruovaný byt (bez nebo 
se za�ízením)v rodinném dom� 3+1 + balkón 
(internet, satelit), nájem 6000,- + záloha 3000,- 
možnost garáže 1000,-,tel. 606390144
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, (3+1) v Náchod� 
nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod�, Raisova 
ul., vým�ra 64 m2. Cena : 990 000,- K�. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu nový zd�ný byt 2+kk v centru 
Náchoda s balkonem a parkováním. Volejte: 
724 040 389
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk, 35 m2, s bal-
konem v NA. Vratná kauce 15.000 K�. Nájem 
v�etn� inkasa 5.500 K�. Tel. 776 712 300
* Vym�ním družstevní garsonku v Náchod� 
za garsonku nebo 2+1 s doplatkem v Jarom��i. 
Tel. 776 712 300
* Pronájem bytu SUN 3+1 v Náchod� u ne-
mocnice, vým�ra 74 m2, záloha na služby ve 
výši 2 500,- K�/m�sí�n�, složení vratné kauce. 
Cena : 5000,- K�/m�s.+sl. Tel.: 774 311 404
* Prodám udržovaný byt 1+kk (37 m2) v OV 
v panel. dom� v B�loveské ulici v Náchod�, 
klidné místo, krásný výhled. Cena dohodou. Tel 
602 575 252
* Prodám družstevní byt 2+1 61 m2 se zd�-
ným jádrem, plastová okna, nová koupelna, na 
sídlišti v Náchod� Plhov�. Cena 690.000,-K�. 
Tel 602 575 252
* Pronajmu byt 4+1, 2 koupelny (126 m2) v se-
cesním dom� v centru Náchoda, cena 60 K�/m2. 
Tel 602 575 252
* Prodám byt 1+1 v OV Náchod - Plhov 
32 m2, p�ízemí, 629 tis.K�, sleva možná. 
TEL.:775 652 622
* Pronajmu dlouhodob� p�kný slunný byt 
3+1 s balkonem, 78 m2, v Náchod� - Brance. 
Klidné bydlení u lesa, plastová okna, internet, 
volný ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u nemocnice 
v Náchod�. TEL.: 777 29 29 40, 608 976 956

* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u nemocnice 
v Náchod�. TEL.: 608 976 956, 777 29 29 40

* Prodám byt 3+1 s lodžií OV ve Starém 
M�st� v Náchod�. Cel.plocha 61m2, 3 N.P. 
Kontakt: 777 693 916. Cena 850000 K�. P�i 
rychlém jednání sleva
* Pronajmu slunný byt 2+1 po rekonstruk-
ci v centru Náchoda. D�m je nov� zateplen, 
plastová okna, zd�né jádro. Volný od 01. 03. 
2012 dle dohody i d�íve. Kauce 15000 K�. Ná-
jem+služby 7900 K�. Tel. 774242821
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po rekonstrukci, zateplení, plastová 
okna. Cena dohodou, tel.724874458
* Pronajmu hezký byt 3+KK v Ruprechticích 
u Broumova. Nedávno po rekonstrukci. Klidné 
prost�edí.Bus i vlak v obci. Tel:777 586 990
* Pronajmu za�ízený byt 2+1 v �eské Ska-
lici (Na Kamenci). Cena dohodou. Kontakt: 
732 251 597
* Pronajmu za�ízenou garsonku - 25 m2, v 
centru Náchoda, u nám�stí TGM. Nájem 3200,-
K� + energie. Od b�ezna 2012. tel. 777 737 122

* Pronajmu garáž na Komenského ulici v 
Náchod� (vedle býv.LŠU), 1000,-K� m�s. 
TEL.:733 735 709
* PRODÁM �ADOVÝ D	M V �ESKÉ 
SKALICI, NA KLIDNÉM MÍST	 S GARÁŽÍ 
A ZAHRÁDKOU.CENA 2 100 000K�. TEL.: 
604 172 918
* Prodáme zasí�ovanou st. parcelu pro 
stavbu RD v Novém M�st� n.M., Na Fran-
tišku. Vým�ra 1180 m2,cena 980 K�/m2. 
Tel.605 252 635
* Sháníme zahradu m
že být i s chatou do 
1,2mil. v okolí Náchoda. Tel.: 608 883 012
* Hledáme RD v Náchod� nebo v nejbližším 
okolí (Malé Po�í�í, Kramolna, Dolní Radecho-
vá, Babí, Lipí). Dispozice 4+1 s dílnou �i garáží 
nebo 5+1 nebo 3+1 s možností p�dní vestavby 2 
pokoj�.Tel.: 721 146 244
* Prodám rodinný d
m v Náchod� - Babí, 
výborné místo, v p�ízemí garáž, 2+kk, WC, 
prádelna, sklípek, kotelna, 1. patro 4+kuchy� a 
jídelna, koupelna, WC, šatna. Topení el. možno 
i plynem - p�ívod u domu. Pozemek 1000 m2. 
platba možná i protiú�tem za byt 3+1 v Náchod� 
+ doplatek a nebo pokra�ování hypotéky. Vše 
dohodou na tel. 606 606 624 RK Nevolat
* Prodám d
m na vesnici. Rozhraní NA a RK. 
Ob�anská vybavenost do m�sta 5 km. Dispozi-
ce: 2 byty vedle sebe s vlastním vchodem. Na 
velkém rovinatém pozemku studna, velká sto-
dola. Za zahradou dle dohody vlastní pole. Tel. 
775 178 678
* Pronajmu dlouhodob� garáž u VaKu a v 
centru Náchoda. Tel. 732 167 291
* Prodám, pronajmu garáž v Hronov� (U Ná-
draží) Tel. 604 706 642
* Prodám stavební pozemek Velké Po�í�í 390 
K�/m2. Tel.:606678462
* Prodej 1/2 dvojdomku se zahradou v Ma-
chov�. D�m 3+1 se nachází na krásném klid-
ném míst� pod Machovským Šefelem. Dispozi-
ce: 3 pokoje, kuchy�, koupelna, WC, komora, 
dílna. Nová st�ešní krytina a plynové vytáp�ní 
obývacího pokoje. Možno užívat k trvalému 
bydlení, nebo k rekreaci. Cena dohodou. RK - 
nevolat. Kontakt: 737 786 812
* Pronajmu RD 3+1 s garáží v obci Jasenná 
u Jarom��e. D�m je podsklepený, voda vlastní, 
cena za pronájem 6000,-K� Tel. 739 317 205
* Prodám RD na slun. míst�, dílna + k�l-
na, mož. p�d.vest., topení akumul. + pevné, 
poz.1400 m2, 6 míst., pol.podsklep. SP	CHÁ. 
TEL.:776 576 660

* Prodám v�tší zd�ný d
m v m�stské zá-
stavb� v Broumov� v centru, 2 byty 3+1, ga-
ráž, p�da sklep, v p�ízemí nebytový prostor 
s výlohou. Cena 2,8 mil.K�. RK NEVOLAT. 
TEL.:731 441 255
* Koupím menší stylovou chalupu v dobrém 
stavu do 20 km od Hronova tel. 724 004 056
* Pronajmu garáž Náchod Branka a Náchod 
Bražec. Cena dohodou. Tel. 606 213 229
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasenná 7 km od 
Jarom��e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 
cena za pronájem 6000K�. Tel.: 774 699 600, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stav-
ba) 6+1 v obci Chvalkovice - Miskolezy. 
Cena 499.000K�. Tel. 774 699 600, e-mail:              
z.faifr@seznam.cz
* GARÁŽ - koupím garáž v Náchod�. Peníze 
v hotovosti. Nabídky volejte nebo pište na tel.: 
775 064 084
* Koupím garáž v Dobrošovské ulici v 
Náchod�. Kontakt: tel.: 608163824, e-mail: 
adaada1@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám krásný slunný pozemek vhodný 
pro stavbu RD ve Velkém Po�í�í - na Kopci 
mob: 605 437 524, www.pozemek.wz.cz

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do 
zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� 
v NA. Nutno vid�t, náj.1.500+el.+vody+ tope-
ní+kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu nebytové prostory s výlohou a par-
kováním v centru Náchoda. Volejte: 724 040 389
* Pronajmu nebytové prostory-prodejnu, 
v�etn� skladových prostor a chladírny o cel-
kové ploše 135 m �tvere�ných v Novém M�st� 
nad Metují u Rychty (stávající prodejna zeleni-
ny). Bližší informace na �ísle 725633050 nebo 
724509537 vždy po 17 hodin�

* Pro ú�ely podnikání prodám zavede-
nou provozovnu solno - jodové jeskyn� v 
Náchod�, v blízkosti centra. Cena dohodou. 
Bližší informace na tel: 608 351 606

* Pronajmu za�ízenou prodejnu a restauraci 
ve Slav�tín�. Tel. 732 381 524

* Prodám byt 2+kk, 66 m2, 3NP, v OV, ve 
zd�ném dom� na p�kném míst� v centru Ná-
choda. K bytu pat�í velké sklepní a p�dní pro-
story + podíl na spole�né zahrad� a dvo�e, který 
je možné použít k parkování. Nízké provozní 
náklady na bydlení, topení vlastní na zemní 
plyn. Cena 690 tis. K�. TEL.:602 892 004
* Pronajmu byt 2+kk, 66 m2, 3NP, ve zd�ném 
dom� v centru Náchoda (Janá�kova ulice). 
Možné parkování na spol. dvo�e. Nájem 4000,-
K� + inkaso + vratná kauce. TEL.:602 892 004
* Pronajmu p�kný velký byt 2+1 v Náchod� 
po celkové rekonstrukci poblíž centra. Obcho-
dy, školy, školy 5min.ch�ze. Parkování u domu. 
Za domem vede cyklostezka. Kauce nutná. Vol-
né ihned. Tel. 736 688 742
* Za � nan�ní vyrovnání p�enechám p�ed-
kupní právo na byt 2+1 s balkonem - 57 m2 

v Úpici. D�m je cihlový, rok výstavby 1995. 
Cena je dohodou. P�i rychlém jednání sleva 
možná. Tel. 739 473 761, 736 537 033
* Pronajmu byt 2+1 - 4 km od Náchoda, v 
RD, volný od 10.2.2012. Bližší info na tel. 
602 352 660
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v NMnM, 
kauce 15 tis. K�, tel. 776 686 691.
* Pronajmu dlouhodob� v Náchod�, Praž-
ská ul.1532/2.p. byt 1+kk 27m po celkové 
revitalizaci /zateplení, okna, koupelna, kobe-
rec, vymalování/ - je zcela za�ízen nábytkem, 
el.spot�ebi�i, nádobím. Vhodný pro jednu 
osobu. Cena 4000K�/m�síc plus záloha na 
energie /topení, el., voda /1500K�/m�síc, 
zú�tovatelná oproti skute�ným náklad�m. 
Mob.777788979
* Prodej 1+1 v centru Jarom��e-os.vlast., vše 
nové, zahrádka p�ed domem, kolárna a sklep, 
RK nevolat, Tel: 604631632
* Koupím byt 1. kategorie 1+1, 2+1, nebo 
3+1 v OV. Pouze lokalita Náchod - Plhov. Ne-
jsem RK. Tel. 777 203 752

* Pronajmu p�kný podkrovní byt 3+1 70 
m2 ve zd�ném dom� s výhledem na zámek 
v Náchod� blízko centra. Starší kuch. linka, 
p�edsí�, komora, WC, koupelna s vanou. 
Nájem 5500,-K� + energie 2500,-K�. Ihned 
volný. TEL.:777 581 042

* Vym�ním byt 1. kategorie OV v Náchod�, 
73 m2, zd�ný, slunný, klidná lokalita, nedaleko 
centra, za menší, stejné kategorie, lokalita Ná-
chod - Plhov. Tel. 777 203 752
* Prodám p�kný byt v Náchod� na Plhov�, 
3+1, kuchy� po rekonstrukci, �áste�n� za�í-
zený, možnost internetu. �áste�n� zateplen, 
vym�n�ny stoupa�ky. Parkování p�ed do-
mem. Klidné bydlení. Bližší info na tel. 602 
284 585 nebo e-mail: bofa.bort@tiscali.cz 
R.K. Nevolat.

* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Ná-
chod�-B�lovsi, v dosahu nákupního cen-
tra. Byt o vým��e 35m2 v p�ízemí domu 
je �áste�n� za�ízený (kuch. linka, sporák, 
lednice, pra�ka). K dispozici komora a 
sklep. V dom� pouze 4 byty - záruka sou-
kromí. Nájemné 3.500,-K� +energie. K 
dispozici ihned. Kauce. Tel.: 608 236 973

* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod�, Parkány 
347, klasická zd�ná zástavba v centru m�sta, 
2. podlaží, 56 m2. M�sí�ní nájem: K� 5.500,--; 
jistina K� 16.500,--. Tel. 733 131 189
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov� po rekon-
strukci, ve zd�ném dom�, vytáp�ní plyn. Volný 
ihned. TEL.:736 537 033, 736 468 764
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém M�st� 
n.Met. Malecí, p�evod do OV v r.2014. Cena 
850.000 K�. Tel. 606 247 132
* Pronajmu byt 3+1 v Hronov� se za�ízením, 
ve zd�ném dom�, vytáp�ní plyn. Volný od 1. 3. 
2012. TEL.:736 537 033, 736 468 764
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M. ul. 
Nad Stadionem, nová okna, zateplen, 3.po-
schodí, udržovaný. Cena 660 000,-K�. RK NE-
VOLAT. TEL.:777 08 31 31
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt v 
Hronov� 1+kk 48 m2, v p�ízemí. Nájem 4800,-
K� + inkaso. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu garsonku v Hronov� 25 m2, ná-
jem 3800,-K� + el. + voda. TEL.:608 66 77 30
* Prodám družst.byt 2+1 ve V. Po�í�í. Byt 
po celk. rekonstrukci, nová okna, zateplení, 
stoupa�ky. V koupeln� je podlahové topení. 
Kuchyn� na míru. Parkování. Cena dohodou. 
Tel.: 605 203 867
* Prodáme byt 3+1 v OV 85 m2 v Náchod�, 
klidné lokalit� Branka. Plastrová okna, nová 
kuch. linka, zd�né jádro. Cena 1,399 mil. K�. 
P�i rychlém jednání možná sleva. RK NEVO-
LAT! TEL.:732 719 384 nebo 733 326 111
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1, 75m2, v 
klidné �ásti Náchod - Branka, nov� zrekon-
struovaný, parkování u domu, sklep, velké d�t-
ské h�išt�. Volný od 1.2.2012, nájem 5500 K� + 
inkaso. Tel.: 776021342
* Pronajmu byt 1+KK o velikosti 24m2 v obci 
Hronov, ul. Havlí�kova 240. Cena za pronájem 
2500K� + energie + kauce. Tel.: 774 699 600, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 v centru m�sta Náchod, 
ulice Palachova 1457 u okresního soudu. Byt 
se nachází v cihlovém dom� ve 4 N.P. bez vý-
tahu. Cena 5000 +služby, Tel: 774699600 nebo 
e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41

* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 
v centru �erveného Kostelce, ulice 5. kv�tna 
1072 - kancelá� 56 m2 a garáž 19 m2. Cena K� 
6.000,- m�sí�n�. Tel.: 733 131 189.

* Prodám zachovalou kombinovanou chlad-
ni�ku zn. POLAR. Rozm�r 1850x600x600 mm, 
cena dohodou. Tel. 774 59 59 81, 490 504 723
* Prodám kompletní vybavení prodejny, 
regály, pult, pokladnu, rekl.stojky, drát�-
ný program.Cena 20000,- pop�. i jednotliv�. 
Tel.:603 542 526
* Prodám novou líhe� pro dr
bež na 60ks 
vajec, cena 3150,- K�. Líhe� pošlu na do-
bírku s návodem, postupem i se zárukou. 
TEL.:733 483 672
* Prodám nové chodítko na cvi�ení pro para-
plegiky 500,-K�. TEL.:774 955 949
* Prodám vep�ové p
lky - 55K�/kg + droby 
zdarma a brambory 6K�/kg - vše bez chemie. 
Tel. 607 950 500
* Prodám brambory - ru�n� sbírané i menší 
množství, pytlované. Odr�da Adéla, Rosára, 
Dali- Cena 5 K�/kg. Tel. 608 758 933
* Prodám palivové d�evo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 725992088
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové, 100x200, 100x250 cm, tl 6cm 250 K�/
m2, tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, 
p�í�ky, stropy, montované garáže, dílny. Tel. 
728 527 366
* Prodám palivové d�evo suché balené v pyt-
lích. TEL.:604 84 41 42
* Prodám pšenici, je�men, tricitale 350 K�/q, 
pytle vým�nou, našrotovat + 50 K�. Krmná �epa 
200 K�/q, brambory 700 K�/q, �erná �edkev 
- významn� posiluje imunitu 8 K�/kg, �esnek 
130, 100 K�, celer, por za 10 K�/kg, p�stované 
bez um�lých hnojiv. Tel. 732 381 524 Slav�tín, 
e-mali: vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím zahradní trakt
rek na sekání 
trávy s košem v cen� kolem 20.000,-K�. 
Použitý, ale kvalitní zna�ky. Zašlete info ve 
form� SMS na tel. 777 200 452

* Koupím dámské brusle vel. 40.                       
TEL.: 606 452 440
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodruž-
né. Tel.�.722 907 510
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky. Tel.722 907 510
* Koupím z poz
stalosti knihy, �asopisy, po-
hlednice a jiný papírový materiál, platba hoto-
v�. Tel.�.724 020 858
* Koupím housle i staré a poškozené tel. 
604737990
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Kou-
pím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�í-
slušenství a NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné 
jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, 
komiksy a �asopisy, LP desky, staré pohledni-
ce i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky na 
bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄR-
KLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoapa-
ráty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, knihy od K. 
Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené p�edm�-
ty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

 * Kovovýroba - Kdo vyrobí na zakázku 
vyrobený masivní kovový rám pro nádrž na 
vodu 1000 l. Po�et 2 ks. Velikost základny 
1.000x1.200x v. 1.000mm. tel. 777 200 452

* Flexibilní penzista hledá p�ivýd�lek jako 
�idi�. Rozvoz stravy apod. I vlastním autem, 
skupina B, dohodou. TEL.:777 176 824

* KÁCENÍ A PRO�EZY - listnaté i jeh-
li�naté stromy, dále st�íhání živých plot� a 
celková údržba zahrady, samoz�ejmostí je 
odvoz v�tví, listí, trávy. Tel: 774740614

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

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Úklidové služby - čištění koberců, 
čalouněného nábytku, interiérů aut. 
Úklidy fi rem i domácností - jed-
norázové, pravidelné, po malířích, 
postavební. Mytí oken a výloh.
Kuldová Simona - tel. 603396463, 
Kuldová Jiřina- tel. 603312736

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

N. Město n/Met. - Zděný byt 2+1 (55 m2) poblíž centra - ul. Klosova, možnost půdní vestavby, pěkný výhled, 2 sklepy..............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. Město n/Met. - RD v pěkných lokalitách - ul. Okrajová - větší 5+1...2,65 mil.Kč!, ul. Husova...2.295.000,-Kč, ul. Rašínova .. 1,6 mil.Kč!
D. Radechová - RD po rekon. - plast.+střešní okna, plov. podlahy..- 1,36 mil.Kč, Hynčice u Broumova - větší RD-byt+komer. prostory ....1.6 mil.Kč
H. Králové - Pěkný byt 1+1 (36 m2) OV, centrum města, velká lodžie...1.29 mil.Kč nebo možnost výměny za 2+1 OV v Náchodě...dohoda
N. Hrádek - RD - část. rekon., 2 byty, půda k vestavbě, na náměstí....790.000,-Kč!, Náchod-Plhov - nadst. byt 3+1, po rekonstr., OV ......1,7 mil. Kč
Slavoňov u N. Města n/M - Hospodářský dům (až 5+1) po část. rekonstr., s chlévy,s todolou a dílnami, pěkné, klidné místo ... 795.000,-Kč!
N. Město n/M., Náchod, Č.Skalice - Pronájem bytů (1+1 až 3+1), dále obchodu (75 m2) a kanceláří (až 117 m2) na trakt. místě .....info v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NABÍZÍ ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY PRO ROK 2012 - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, POPŘÍPADĚ VÝKUP 
NEMOVITOSTÍ ZATÍŽENÝCH EXEKUCÍ, ZÁSTAVNÍM PRÁVEM AJ. - TEL. 602 204 002

Zednické a obkladačské práce

www.prace-zednicke.cz

Přijďte si poslechnout koncert skupiny
MADERA v pátek 17. 2. ve 20.00hod

do klubu UFO v Bělovsi.
Více na www.hudbajinak.info nebo tel. 604672252

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Zednické a obkladačské práce 

Stanislav Červený  tel.: 776 865 096

www.prace-zednické.cz

Opravy pil, křovinořezů, sekaček 
a broušení řetězů.

Vancl Vladislav Lhota pod Hořičkami. 

Tel. 776 321 884

PŮJČKY
           bez poplatků do 48 hodin
           peníze až do domu.
734 235 172 – Náchod, Hronov
734 235 173 – N.Město, Č.Skalice
734 235 174 – N.Hrádek,  
                        Dobruška, Opočno

nejlevnější
na trhu



ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Hotel ELKO

Více na www.elkohotel.cz

�   Nekuřácká restaurace
�   Obědy 11 - 14 hod.
�   Domácí kuchyně
�   Salonek pro oslavy, 
      hostiny a školení

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

Nabídky zasílejte do 15. února 2012 formou struktuovaného životopisu. Vyhrazujeme si
právo dotazu u posledního zam�stnavatele. Veškeré Vaše nabídky prosím výhradn�

e-mailem (na ostatní nebude brán z�etel!)  na: kovani.prazak@tiscali.cz

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
NABÍDKA PRÁCE Na pozici prodava�/ka/ p�ijmeme osobu,která má zájem o práci
Požadavky:                                             Nabízíme:
- znalost práce na PC!!!  -    slušné jednání se zam�stnancem                                    
- p�íjemný zevn�jšek  -    p�íjemný kolektiv
- komunikativnost    -    hodn� práce              
- bystrost    -    p�im��enou odm�nu
- ochota u�it se novým v�cem
- pracovitost - pov�domí o prodávaném sortimentu!!!

Společnost JECH CZ s.r.o. 
Dobruška
výrobce čalouněného nábytku

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PROGRAMÁTORA CNC STROJŮ

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:

JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

Kontaktní osoba: Yvona  Brousková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

Požadujeme:

- SŠ nebo VŠ vzdělání

  technického zaměření

- znalost grafi ckých

  programů

- praxi v oboru

- řidičský průkaz

- znalos AJ vítána

Nabízíme:

- zaměstnání ve stabilní   

  fi rmě s dobrými výsledky

- kvalitní pracovní

  ohodnocení

- samostatnou práci

  s možností seberealizace

- odborný růst

Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

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

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 774 687 508
Náchod a okolí 725 317 668

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých 
materiálů.

Uklidíme
a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

NOVINKA v Náchodě!
TANEČNÍ KURZY

pro handicapované a nejen pro ně!
...ale i pro ty, kteří si na běžné 

taneční kurzy netroufají

- v zrcadlovém sále Jiráskova gymnázia  
   v Náchodě
- 8 lekcí Kč 500,-
- od 7. 2. vždy v úterý od 18.30 hod

přihlášky: Michaela Kuldová tel: 606 796 640

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

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

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

KO�ÁRKOV
www.kocarkov.cz

Kočárky: X-Lander, Mutsy, Quinny, Jedo, Tako, Espiro,  

Peg-Pérego, Roan, Canu, Dorjan, Maxi-Cosi,  ABC De-

sign, V-Cross, V-Travel, Babydesign

na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:

AKCE

Lehký kombinovaný kočárek 
vč. sportovní nástavby
Jedo Fyn 4 za Kč 8990,-

více než 50 barevných kombinací

Najdete nás v Náchodě, Hurdálkova 357
(za kinem Vesmír), tel. 774 049 794 

8990,- Kč

Autosedačky: Cybex, Romer, Maxi-Cosi, Caretero, New Buddy

Postýlky, matrace, vaničky, lehátka, sety povlečení, nábytek, 

hračky, kojenecký textil, potřeby pro maminky a miminka 

– Avent, MAM, Tommee Tippee, Canpol

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

spol s.r.o.

PLOVOUCÍ 
PODLAHY
montáž – lepení – lištování

Kvalita není výsada, 
kvalita je právo od fi rmy

DOPRAVA ZDARMA

Hostovského 247,
Hronov
tel.: 491 482 484
mob.: 777 273 503spol s.r.o.

KOBERCE
LINA

NOVÉ

VZORY

608103810, 606270421
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OZ�STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Jsme polygrafi cká fi rma, 

která se specializuje na vý-

robu obchodních formulářů 

všech druhů a poskytování 

personalizačních a mailingových služeb, včetně grafi ckého servisu, 

logistické podpory pro dodávky a distribuci našich výrobků. Jsme sou-

částí francouzsko-německého polygrafi ckého koncernu EPPE/Drescher.

   Nabízíme volnou pracovní pozici
                      Asistentka jednatele

Požadujeme: - organizační schopnosti

 - ochotu učit se novým věcem 

 - fl exibilitu, samostatnost

 - znalost německého jazyka podmínkou 

     (znalost anglického jazyka výhodou)

 - zkušenosti z podobné pozice výhodou

Nabízíme: - práci na hlavní pracovní poměr v Náchodě

 - odpovídající fi nanční ohodnocení,

 - příjemné pracovní prostředí.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis v českém 

a německém jazyce na email: sarka.novotna@drescher.cz 

Systemprint Drescher, spol. s r.o. Myslbekova 273, 547 01 Náchod

ZDE�KA JORDÁNOVÁ 
p�ednáška

BU� SÁM SE�OU
23. února 2012 v Náchod�
www.kineziologie.zaridi.to

Hostinec 
NA KRÁLÍKU

ve Zblově 
Vás srdečně zve

� 18. února 2012
KRÁLIČÍ HODY

� 3. března 2012
BRAMBORÁKOVÉ HODY

� 17. března 2012
ŘÍZKOVÉ HODY

telefon: 491 452 262

ŠT�DRÁ P�J�KA
� p�ipravili jsme pro Vás p�j�ku 
 za seriozních podmínek
� rychlá výplata pen�z do 24 hodin   
   od podpisu úv�rové smlouvu bez    
 zbyte�né administrativy
� velmi nízké úroky na rozdíl od bank
� ur�ena pro OSV�, d�chodce,
   matky na MD
� nov� produkt oddlužení klienta
� vše od jediného investora

Volejte � nan�ní poradce
775 271 693

ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“

Sdružení zdravotně postižených Náchod srdečně zve
své příznivce a členy na

 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
    která se koná v restauraci VATIKÁN (U Jiřího z Poděbrad)

ve středu 22. 2. 2012 od 14.00 hodin.

Pozvaní hosté:
představitelé MěÚ, MěSSS, úřadu Práce, odboru sociálního odboru MěÚ,

Poradenského centra pro ZP,  Klubu DIA, Senior klubu. 

Drobné občerstvení zajištěno organizací.

DÍVKA ECHA

SÁRA Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

Chyťme zloděje!
 V noci z 24. na 25. ledna se do areálu 
bývalé stáčírny Ida v Náchodě (Kladská 
ul.) vloupal neznámý pachatel. Výsled-
kem je krádež elektroinstalace a dalšího 
zařízení značné hodnoty. Majitel areálu 
se na  noviny ECHO obrátil s  prosbou 
o zveřejnění výzvy, jejíž hlavním obsahem 

je morální a občanský imperativ: Spojme 
síly a chyťme zloděje. Každý, kdo v inkri-
minovaný čas pozoroval v areálu cokoli 
podezřelého, nechť neváhá a  uvědomí 
Policii ČR. Příště se to může stát komuko-
li z nás...  Zloději, na rozdíl od mědvědů, 
netrpí zimním spánkem!

Zamyšlení
 Stydím se a  omlouvám za  svou 
katolickou církev, která se chová 
hamižně a  tím pádem nedůstojně. 
Církev obecně je k tomu, aby slouži-
la Bohu a ne aby vlastnila pole, lesy, 

rybníky. Myslím, že by se církevní 
hodnostáři měli nad sebou zamyslet 
a vyvodit osobní důsledky.

S úctou Rudolf Zelený, Náchod, 
katolický věřící

Sněhulácký týden 
 Zima, která udeřila v půli ledna sice 
o  něco později, ale za  to v  plné síle 
a kráse, a kterou děti s nadšením pozo-
rovaly za okny naší mateřské školy, in-
spirovala učitelky ve třídě nejmladších 
dětí k  netradičním radovánkám- pro-
jektu „Sněhulácký týden“. Sněhuláčci 
nás provázeli celým týdnem. Ať jsme 
dělali cokoli, za vším byli naši kamarádi 
sněhuláci.  Hráli jsme s nimi pohybové 
hry, malovali je, naučili jsme se o nich 
básničky, zatancovali si veselý taneček 
o  tom, jak stavět sněhuláka,  vymode-
lovali  jsme si je z modelíny. Na jeho tě-
líčku jsme se učili rozeznávat barvičky 
a  počítat knofl íčky.  Dokonce jsme si 
zkoušeli použít hrnec jako hudební ná-
stroj. To byla ale muzika! Poslechli jsme 
si také krásnou pohádku a  hádanku. 
A jestlipak víte, o čem byla? Zase o sně-
huláčcích. Samozřejmě nesmělo chybět 
ani stavění opravdového sněhuláka ze 
sněhu. Ten nám pak zdobil zahrádku 

před naší školkou. Ale co nás těšilo nej-
více? To, že jsme celý týden nosili bílé 
tričko, na které jsme si vyrobili knofl íč-
ky. Naše šikovné ručičky opravdu neza-
hálely, a tak jsme si za pomoci paní uči-
telky vyrobili také nos jako mrkvičku 
a z papíru sněhulácký klobouk- hrnec. 
Vypadali jsme zkrátka jako opravdoví 
sněhuláčci. Celý týden jsme pak v pátek 
zakončili velkou sněhuláckou soutěží. 
Disciplíny byly tři- válení sněhové kou-
le,  zametání  metličkou a házení mrk-
vičkou do  hrnce. Za  každou splněnou 
soutěž děti dostaly papírovou kouličku, 
ze které si po splnění všech tří úkolů se-
stavily sněhuláčka. Toho si pak nalepily 
na  medaili, kterou si po  celém týdnu 
zasloužily. Věříme, že sněhuláčci už pro 
děti z Mš Vančurova v  Náchodě  nebu-
dou představovat jen symbol zimy, ale 
také kamarády,  se kterými  se dá zažít 
spoustu zábavy.                                                        
                                               Mš Vančurova 

Olympijské hry v hronovské školce
 Paní zima se konečně umoudřila 
a nadělila nám bohatou sněhovou na-
dílku. Nastal  ten správný čas uspořádat 
olympijské hry v naší hronovské školce.
 S  dětmi jsme se celý týden pečlivě 
připravovali. Naučili jsme se společnou 

hymnu, vyrobili třídní olympijské vlajky 
a hlavně trénovali.
 Olympijské klání vypuklo v  pátek 
27. 1.  za krásného mrazivého počasí. 
Za  zpěvu hymny jsme vztyčili olym-
pijské vlajky a  zapálili pochodeň. 

Soutěžili jsme v  jízdě na  bobu, hle-
dali poklad ve  sněhu, nakládali sníh 
do trakárku, vyzkoušeli jsme psí spře-
žení a  zdolávali krkolomné sněhové 
překážky. Za každý splněný úkol jsme 
získali malé barevné žetony. Ty jsme si 
pak nalepili na vyhraný diplom a tím 
nám vzniklo logo olympijských her. 
 Při závěrečném nástupu jsme se 
rozloučili veselou písničkou a  uhasili 
olympijskou pochodeň.
 Spokojení a unavení jsme se rozešli 
do svých tříd. Tam nás ještě čekala od-
měna největší – opravdické medaile 
a teplý oběd od našich pí. kuchařek.
 Celé sportovní dopoledne jsme si 
i přes mrazivé počasí užili a už se těší-
me na další společné akce. Olympiádě 
3x hurá!!!  

Strašilová Petra,
učitelka MŠ Hronov

Hledáme nové zajímavé 

tváře do rubriky

Dívka Echa

echo@novinyecho.cz
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Salát Jumbo
 Nakrájíme si jednu hrušku, kterou 
předem zbavíme slupky, jednu menší 
žlutou papriku a ledový salát. V míse 
smícháme s majolkou, Francouzským 
dresingem a olivovým olejem. Dochu-
tíme chili kořením a špetičkou soli. 
Do této směsi nakonec přimícháme 
nakládané krevety Jumbo. Podáváme 
s toustovým pečivem. A malá rada 
závěrem. Čím déle necháte krevety ve 
směsi uležet, tím bude salát chutnější. 
                           
                            Tak, ať Vám chutná...
                             přeje Laďka Škodová

Foto: D. Troutnar


