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březen 2005 - V Krkonoších spadlo 45 lavin!

  AUT. PRA�KY
4 ROKY ZÁRUKA  

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
 LIKVIDACE ZÁSOB

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

Prodejna: Mobilní Telefony, Náchod autobusové nádraží 
Provozní doba: Po-Pa 9-17, SO 9-11,30  Tel.: 608 028 220

Týdenní náklady
na kouření cca 125 Kč

SKLADEM ZA
INTERNETOVÉ CENY!

E- liquid – nikotinové náplně 
10ml (12, 24, 36 mg) – 125 Kč různé příchutě
30ml (12, 24, 36 mg) – 289 Kč různé příchutě

Prodej nejlepších elektronických cigaret
eGO-W 1100mAh            2ks - 1599,-
eGO-W 650mAh              2ks - 1399,-
eGO-W Start 1100mAh    1ks - 999,-

KRYOLIPOLÝZA ZDARMA!!!
Salon Marety u pøíležitosti otevøení nové poboèky v Hradci 
Králové pøipravil pro stávající i nové klienty akèní cenu na    
radiofrekvenèní lifting oblièeje

• úèinná metoda vyhlazování vrásek, zlepšení elasticity pokožky 
a celkové omlazení pleti

Po pøedložení této poukázky vám bude úètována cena pouze 1 490,-Kè 
za oblièejový lifting

+ ZDARMA 
• nejúèinnìjší metoda hubnutí a tvarování problematických èástí tìla  

ošetøení jedné partie
certifikovanou neinvazivní kryolipolýzou

Objednávky one-line na www.marety.cz
nebo na tel. èísle 734 816 777   

www.marety.cz              info@marety.cz

studio Marety Nové Mìsto nad Metují, 
Èeských legií 37 
studio Marety Velichovky,
areál K-Triumf, Hustíøanská 211
studio Marety Hradec Králové, 
Šimkova 1224      tel. èísle 732 535 375

Akce trvá do 31. 3. 2012

Strážci povodní
 I  když nejsou pro náš region        
typické katastrofální a  zničující 
povodně, které způsobují obrovské 
škody  a  ztráty na  životech, přes-
to i  na  Náchodsku dokáže velká 
voda velmi potrápit. Jmenujme 
pro ilustraci Jaroměř, lokality 
Broumovska či Velkého Poříčí, 
kde situaci při střetu živlů a člově-
ka výrazně mění realizovaná pro-
tipovoďňová opatření. K systému 

pasivní ochrany před povodněmi 
se přidává i  aktivní monitoring 
vodních toků, který hlídá průto-
ky vody v  řekách. Taková čidla 
jsou například umístěna i na řece 
Metuji v  Hronově. Co taková či-
dla zobrazují? Podívat se na  ně 
můžete snadno prostřednictvím 
odkazů na  webu již zmiňova-
ného Velkého Poříčí na  adrese:                        
www. velkeporici.cz
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Rodinný dům po rekonstrukci Otovice u Broumova .............................................................1 795 000,- Kč
Zajímací rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ................................................1 095 000,-Kč                              
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice ................................................................3 350 000,- Kč
Bytový dům (3 byty,garáž,zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec ........................3 340 000,-Kč   
Rodinný domek Vižňov u Meziměstí ......................................................................................890 000,-Kč

PANORAMA, náměstí TGM, Náchod

Komerční budova s dvěmi restauracemi 
a byty na náměstí, Náchod                                                                                                                             

                            Cena: 10 990 000,- Kčwww.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Společensko – kulturní akce 
se uskuteční v pátek
dne 23. března 2012 

od 19,00 hod.
v Divadle v Jaroměři.

Akci včetně mediálních a významných 
partnerů, Města Jaroměř, pořádá              

David Novotný.

V bohatém kulturním programu vystoupí 
známé osobnosti českého showbyznysu 

- Věra Martinová, Zora Jandová, 
představitelé z muzikálu Děti ráje a další.

Výtěžek akce bude věnován
na charitativní účely 

v náchodském regionu.

Slavnostní večer bude moderovat           
Štěpánka Duchková

a Muž roku 2009 Martin Zach.

 Ještě nedávno byly hladiny rybníků 
pokryté silným ledem, takže rybá-
řům nezbývalo než čekat nebo lovit 
tzv. na  dírkách.Z toho důvodu si 
příznivci amatérské frakce Petrova 
cechu jistě už nyní rádi poznamena-
jí do diáře, že na rybníku Krčmařík 
u Červeného Kostelce se 28. dubna 
uskuteční tradiční rybářské závody. 
Prezentace borců s pruty proběhne 
od 6 do 7 hodin.

Vamberecké 
mumie
 S  blížícím se jarem se také              
přibližuje doba, kdy se otevřou pro 
návštěvník  brány historických pa-
mátek. Jednou nejpozoruhodněj-
ších v našem regionu je bezesporu 
Klášter Broumov. V  tomto barok-
ním architektonickém skvostu jsou 
návštěvnické okruhy pro veřejnost 
otevřeny od dubna do října. A ko-
chat se můžete nejen atributy ba-
rokního stavitelství. V tichu klášter-
ního  podzemí se můžete i zamyslet 
nad mystériem smrti. Společnost 
v kryptě vám totiž budou dělat tzv. 
Vamberecké mumie, tedy soubor 
mumifi kovaných lidských ostatků, 
které se do Broumova dostaly v roce 
2000  z kostela Sv. Prokopa ve Vam-
berku. Jedno mumifi kované tělo 
patří i  zakladatelce vambereckého 
krajkářství Magdaleně Grambové. 

Večer pro
dobrou věc

Víte, nevíte…

 Celer je u nás celkem běžně používaná zelenina, ke které má většina lidí 
vyhraněný postoj. Buď jej máme rádi, nebo ho nesnášíme. Celer obsahuje 
celou řadu pro tělo prospěšných látek. S trochou fantazie z něj v kuchyni 
můžeme připravit mnoho zajímavých pokrmů.

Čím nám celer prospívá
 Celer patří k  běžnému standardu na  našich zahrádkách. Tato zelenina 
se řadí do  čeledi miříkovitých, pěstujeme ji pro její bulvy a  listy. Působí 
na naše tělo detoxikačně, nať obsahuje velké množství sodíku, vápníku, že-
leza, zinku a jódu. Nesmíme zapomenout ani na vitamin C,  vitamíny řady 
B, K a E. Celer pomáhá snižovat krevní tlak a působí močopudně.  Fun-
guje také jako přírodní čistička našeho organismu. V případě onemocnění 
dýchacích cest celerové silice dezinfi kují sliznice, zabíjejí mikroorganismy 
a zároveň pomáhají s rozpouštěním hlenu. Celer se chová i antibakteriálně, 
velmi prospívá například při astmatu. 

Celer a jeho zpracování 
 Celer nekonzumujeme pouze u nás, bývá běžnou součástí také americké, 
středomořské i anglické kuchyně. Lze ho využít  jako součást některých po-
krmů, není to jen polévková zelenina!  Můžeme mu v kuchyni svěřit i hlavní 
roli. Chutné jsou např. celerové saláty. Je ale důležité zkombinovat vhod-
né typy ovoce a zeleniny. K celeru se chuťově dobře hodí jablka. Výborně 
chutná také v kombinaci s čínským zelím a rajčaty. Zdravá je i syrová cele-
rová šťáva. Lze ji snadno připravit s pomocí odšťavňovače. Ideálně chutná 
v kombinaci se šťávou z mrkve. Pro jemnější a sladší chuť můžeme přidat 
i jablečný mošt. Tento nápoj má pozitivní účinky i na naši pleť. Syrová ce-
lerová šťáva nám navíc může pomoci i při nachlazení – obsahuje totiž velké 
množství vitamínu C a posiluje naši imunitu.

Celer jako koření
 Dodává jídlu velmi příjemné aroma. Celer se dá využít také jako součást 
omáček, marinád i dresinků. Kromě zmíněných salátů je vhodné ho zpracovat 
i do pomazánek. Tradičně je v naší kuchyni využíván jako zelenina, tzv. pod maso.

Afrodiziakum 
 Celer – to je údajně skvělé afrodiziakum jak pro ženy, tak hlavně pro muže. 
Funguje tak, že prokrvuje pohlaví orgány. A proto není od věci přidávat celer 
všude tam, kam se podle nás hodí. Jako afrodiziakum však celer nepůsobí 
okamžitě. Dlouhodobě zlepšuje všechny mužské funkce a chuť na sex! 

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

Celer

 Pro tentokrát se podíváme na drinky trochu jinak. Po náročném zimním 
období bychom totiž neměli zapomínat na své zdraví. Většina laické ve-
řejnosti zná míchané nápoje pouze jako alkoholické nebo nealkoholické, 
vytvořené z různých sirupů, šťáv, džusů či limonád.
 Dnes čtenáře seznámíme s nápoji, které nejsou tak rozšířené, zato však velmi 
zdraví prospěšné, s jogurtovými nápoji. Ať chceme nebo nechceme, mléko patří 
do lidské výživy od počátku rozvoje zemědělství a je pro udržení zdraví a života 
nezbytnou potravinou. Lehká stravitelnost mléka a mléčných výrobků je vý-
hodná především pro rizikové skupiny ohrožené nedostatkem vápníku – děti, 
těhotné a kojící ženy i  seniory. Mělo by se však pravidelně objevovat rovněž            
v jídelníčku většiny ostatních.
 Mléčné výrobky jsou ze všech dostupných potravin nejvýhodnějším zdrojem 
vápníku. Z hlediska vstřebatelnosti vápníku i vitaminů jsou nejvhodnější zaky-
sané mléčné výrobky, zejména jogurty. Mikroorganismy v nich obsažené upra-
vují poruchy trávení a zlepšují stav střevní sliznice, čímž napomáhají lepšímu 
vstřebávání všech látek z potravy.
 Tak tedy do práce! Připravte si rychle suroviny. Měly by být 
vychlazené, aby výsledný nápoj byl lahodný. Nám se při přípra-
vě osvědčil choceňský bílý smetanový jogurt, ale výběr necháme 
na vaší chuti a zvyklostech. Každý jogurtový koktejl lze různě kom-
binovat.Při přípravě je také třeba dbát na  postup. Začínáme buď 
sirupem na dně sklenice, nebo naopak sirupem přeléváme výsled-
ný koktejl a  dáváme tak vyniknout dekorativnímu mramorování.         
Samozřejmě zdobit můžete podle libosti, třeba čerstvým ovocem.

100 ml bílého jogurtu, 10 ml smetany, 10 ml jahodového sirupu. 
Koktejl připravujeme přímo do sklenice, zdobíme řezem z čerstvých jahod.

Okurková vášeň
200 ml jogurtu, 10 ml smetany, 50 g nastrouhané salátové okurky, špetka soli 
a pepře, řapíkatý celer na ozdobení.
Připravujeme opět přímo do sklenice, navrch lehce posypeme solí, pepřem, 
ozdobným řezem z okurky či snítkou řapíkatého celeru.
Další zajímavé receptury jogurtových nápojů najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o., 

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Přivítejte jaro jogurtovým nápojem!

ýt 
a-

me 
m-
uď 
ed-
ání.         
.

CO BUDE Josefa Škvoreckého?
 Město Náchod stojí před                          
příjemným, ale nesnadným roz-
hodnutím, který objekt pojmenovat 
po  spisovateli Josefu Škvoreckém. 
Samozřejmě se nabízí řada mož-
ností, jednou z nich je, jak už návrhy 
zazněly, městská knihovna nebo zá-
kladní umělecká škola. Jenomže zde 
poněkud chybí přímá vazba na spi-
sovatelovu osobnost a sami cítíme, že 
by to nebylo to pravé. A než pojme-
novat po něm jakousi nově vzniklou 
ulici na okraji města, to snad raději 
tenhle záměr úplně zavrhnout.
 Patrně nejdůstojnější místo  
v Náchodě pro nositele jména nej-
významnějšího rodáka je pouze 
jedno jediné. Náchodské náměs-

tí s  proslulým hotelem Beránkem 
a Dannyho kavárnou v něm, s do-
minantou zámku nad městem 
a v budoucnu snad i  s plánovanou 
turisticko literární atrakcí – lavič-
kou se spisovatelovou sochou. Ne-
vím přesně, kolik náměstí v  Česku 
nese jméno po prvním českosloven-
ském presidentovi, možná je to i víc 
než polovina, což se možná zdá tro-
chu úsměvné, a proto se nám ten ná-
zev jeví spíše jako provizorní, než se 
naskytne vhodná chvíle pro změnu.
 Pro někoho by možná byl akt 
přejmenování příliš odvážný, avšak 
nesl by se v  duchu jedné části             
masarykovského hesla NEBÁT SE. 
                  milo.krmase@seznam.cz

Volání jara
Rybářské závody

RESTAURACE POD MONTACÍ 
V NÁCHODĚ pořádá

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech

hudba k tanci a poslechu
ve středu od 18 hod.

hrají Honza a Lenka Staňkovi
tel. 491 426 425

po celý den!

čt - 15. 3.út - 13. 3.
st - 14. 3.



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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vyhlašuje dnem 9. 3. 2012 výběrové řízení na zjiš-
tění zájemce o koupi majetku. Jedná se o pozemky 
p.p.č. 447/2 a p.p.č. 449/2, které se nacházejí 
v obci Červený Kostelec.

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 9. 3. 2012 výběrové řízení č. HNA/52/2012 – 2. kolo 
na zjištění zájemce o koupi majetku: budova č.p. 12 posta-
vená na pozemku st.p.č. 3, pozemek stavební parcela č. 3 
a pozemek pozemková parcela č. 15/1 se všemi součástmi 
a příslušenstvím, vše v k.ú. Trubějov a obci Kramolna.

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

Největší 
i nejmenší
 Teplice nad Metují patří mezi 
nejmenší i  největší... . Nejmenší co 
do  počtu obyvatel tohoto města, 
které jej s 1720 obyvateli řadí mezi 
nejmenší města v rámci Královéhra-
deckého kraje. Pokud ovšem vezme-
me v úvahu katastr, který město za-
ujímá – 78 km2, potom je to naopak 
jedno z největších měst kraje.

Masopust ve Studnici
 Již tradičně se v  této obci koná 
masopustní průvod a večer v míst-
ní sokolovně maškarní merenda.  
I  letos se masky, převážně děti 
a  přihlížející občané obce po-
stupně sešli u  místní školy a  pře-
místili se k  místnímu Obecnímu 
úřadu. Masky zde při kytaře za-
tančily a  postupně vytvořily prů-
vod. S  chutnými koblihami, které 
za  odměnu dostaly, se masopust-
ní průvod vydal na  pochod obcí 
v čele s bubnem a harmonikou.
 Večer se pak za bujarého veselí 
v místní sokolovně a známé kape-
ly „Proradost„  konala maškarní 
merenda  Nejhezčí maskou veče-
ra byla skupina dívek ze Studni-
ce - „Dýně„ a  pozoruhodná byla 

i místní skupina masek – „Šmoulové 
a  čaroděj Gargamel„. Závěrem je 
nutné pochválit i  výborné jitrnič-

ky, tlačenku…a  další zabíjačkové       
pochoutky, patřící  k masopustu.
                       Text a foto  Ivan Vávra

Pro regionální pobočku
v Náchodě

PŘIJMEME TELEFONISTKU
Nabízíme: práci na tři dny v týdnu, 

                   fi xní plat 9000,-Kč (měsíc)

                   po zapracování zvýšení platu

             informace: Tel. 777 345 132
               podmínka: Nástup ihned!!!
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Restaurace v Náchodě    
přijme
šikovnou a rychlou
servírku s praxí. 
Tel.: 603 422 845

u

5

Nabízím práci kuchaři 
i s kratší praxí, jak na vaření 
hotovek, tak minutek.

V případě zájmu volejte
Tel.: 608 213 154

Byla nedaleko Náchoda vyvíjena atomová bomba?
 V nedávné době byl na veřejno-
právní ČT odvysílán cyklus doku-
mentů, který se věnoval tématu vý-
voje atomových zbraní. Americké 
Los Alamos, polygony v pouštních 
oblastech Ruska a  Číny, výbuchy 
ve  Francouzské Polynésii. Mož-
ná nechybělo mnoho a mohlo být 
v  těchto dokumentech zobraze-
no i  okolí náchodského regionu. 
Předpokladem pro tuto hypotézu 
je existence dosud stále záhadné-
ho komplexu v nedalekých Sovích 
horách v sousedním Polsku. Právě 
zde vybudovala německá armá-
da v  závěru druhé světové války 
systém obrovských podzemních 
prostor. Jak bylo v podobných pří-
padech ve Třetí říši zvykem, maxi-
málně zde byla využívána otrocká 
práce vězňů – v  tomto případě 
zejména z nedalekého koncentrač-
ního tábora Gross Rosen. Projekt 
Riese, jak byla celá akce kódová-
na v  německých dokumentech, je 
velkou neznámou i  pro současné 
historiky a  badatele. Mnoho ne-
přímých důkazů zde odkazuje 
na skutečnost, že projekt Reise měl 
co do činění se snahou po získání 
Wunderwaff e – zázračných zbraní. 
A  dvě technologie, které by snad 
mohly v závěru druhé světové vál-
ky fašistické Německo uchránit 
před totální porážkou byly rakety 
a atomová puma. Pokud Wunder-
waff e vezmeme jako cíl německých 

stavebních aktivit v česko-polském 
pohraničí, potom narazíme brzy 
na  další zajímavá fakta: U  polské-
ho Walbrzychu se nacházejí lo-
žiska uranu (který se později stal 
i  součástí první sovětské atomové 
bomby), v oblasti se vícekráte obje-
vil německý raketový konstruktér 
Braun. Objevují se i  odvážné spe-
kulace o tom, že v Sovích horách se 
měly opevnit dvě divize zbraní SS. 
Cílem bylo bránit se zde až do roku 
1948, kdy měly být aktivity  v pod-
zemí dovedeny ke zdárnému konci. 
Jakému? K atomové bombě a  vý-

konné balistické raketě – potažmo 
nosiči, který bude schopen ato-
movou zbraň dopravit na  velkou 
vzdálenost.  Dějiny se naštěstí ubí-
raly jiným směrem a jen betonová 
torza skrytá v lesích dávají tušit, že 
se docela blízko nás někdo usilov-
ně a  za  cenu obrovských investic 
pokoušel zastavit „Soumrak Bohů“ 
říše, která měla trvat tisíc let.... 
Odpovědi na otázky, které jitří fan-
tazii, leží pravděpodobně na strán-
kách amerických a  ruských archi-
vů... A zvláště ty druhé jmenované 
nezvěřejňují informace snadno.

Animace: Nacistické podzemní továrny jsou někdy spojovány i s vývojem                 
letounů zcela nové koncepce včetně letadel diskovitého tvaru připomínající 
létající talíře UFO (zdroj: www.abovetopsecretcom.com)

Registrujte a potom 
diskutujte
 Od března tohoto roku vstou-
pila v  platnost nutná registrace 
při výměně názorů v  rámci in-
ternetového diskuzního fóra 
v  Jaroměři – Josefově. Regis-
trace je prováděna na  základě 
souhlasu Úřadu na  ochranu 
osobních údajů. Získaná data 
budou použita výhradně k účelu               
identifi kace diskutujících.

Lék na jarní únavu
1 větší černou ředkev, 1 menší pome-
ranč, 1 mandarinku, citronovou šťávu, 
sůl, nasekaná petrželová nať.
Ředkev oloupeme, dužinu nastrou-
háme nahrubo. Pomeranč a manda-
rinku nakrájíme na  kousky, promí-
cháme, mírně osolíme a  pokapeme 
citronovou šťávou. Na  dokončení 
posypeme nakrájenou petrželkou. 

V březnu oslaví manželé

Růžena a Cyril Janáčovi z Náchoda
60 let společného života.

Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti do dalších společných let.

Dcera Věra, zeť Karel s rodinou, vnoučata s rodinami a pravnoučata

Blahopřání

Dne 12. 3. 2012 oslaví své 85. narozeniny

paní EVA KRÁTKÁ z Náchoda.
Vše nejlepší a hodně zdraví

přeje její rodina

Gratulujeme

í

Klepají na dveře
 Až do  13. května potrvá             
statistické šetření, které se týká 
celkem 10  712 českých domác-
ností, které se  dostaly „do  spá-
rů“ statistiků náhodným počí-
tačovým výběrem. Pokud vám 
v  těchto dnech  někdo zaklepá 
v náchodském regionu na dveře 
zrovna v ten nejnevhodnější čas, 
věřte, že za všechno může jeden 
počítač ve vzdálené Praze...

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Poděkování
 Dne 1. března letošního roku tomu bylo právě jeden rok, co jsem obyvatelkou 
Domova pro seniory MARIE v  Bartoňově ulici v  Náchodě. Jsem zde velmi 
spokojená jak s bydlením, krásným okolím tak hlavně se službami, které jsou 
vskutku perfektní. To oceňuji zvláště nyní po prodělané těžké srdeční operaci 
letos v únoru ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. A proto považuji za svo-
ji milou povinnost poděkovat alespoň touto cestou všem těm, kteří se o nás 
starají a věnují se nám. V první řadě je to vedení „MARIE“, respektive jeho 
ředitel Mgr. Vejrych, který obětavě pečuje nejen o nás v MARII, ale „v HAR-
MONII“, stejně tak v terénní pečovatelské službě. Zajišťuje s kolektivem nejen 
různé kulturní programy, výlety, ale i úpravu okolí, parku, propojení s Domo-
vem důchodců Náchod a celou řadu dalších prospěšných akcí. To vše v dobré 
spolupráci s ekonomickým úsekem paní Fabiánovou, Uchytilovou a sociál-
ní pracovnicí paní Coufalovou. Hluboce si vážím práce sester pod vedením 
paní Dítětové. Jmenovitě paní Zdeny, Jany, Miriam, Marcely a Ivety. Stejně 
tak i  pečovatelek paní Kaťušky, malé Lenky, Mileny, Měřínské, Hubkové, 
Hilmannové, pradlenky Alenky, uklízeček Jany, Ivy, Hany 
a domovníka pana Lokvence.
 Můj dík patří také mé dlouholeté přítelkyni paní 
MUDr. Navrátilové z urologické kliniky HK. Na-
vždy budu zavázána nesmírnými díky a vděčnos-
tí mému kardiologovi panu MUDr.  Valáškovi,          
který o mě pečuje. 

Věra Hanušová 

y, Hany

í

PROŘEZ
A KÁCENÍ STROMŮ
Tel.: 724 173 560
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www.NABYTEKNACHOD.cz

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

�išt�ní domovních odpad�
a kanalizací v�etn� oprav nebo rekonstrukcí. 

Tel. 777 810 816

VÝPRODEJ
Květinové studio – Prodám zařízení obchodu, regály, police, 
pult, pokladna, lednice – vše téměř nové – levně – nutno vidět
DOPRODEJ ZBOŽÍ – Pasáž MAGNUM – Kamenice 113 Náchod

Tel.: 607 602 529

FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA  

V ČERVENÉM KOSTELCI
 Filmový festival EXPEDIČNÍ 
KAMERA je celovečerní promítání 
fi lmů o  dobrodružství, divoké pří-
rodě, extrémních zážitcích a  spor-
tech. Letos nově zavítá i  do  Červe-
ného Kostelce, do  kina Luník, kde 
mohou diváci 17. března od  17:00 
shlédnout výběr nejlepších outdo-
orových fi lmů uplynulé sezóny. Zá-
rukou skvělého zážitku jsou partneři 
festivalu jako například NATIONAL 
GEOGRAPHIC Česko nebo Mezi-
národní horolezecký fi lmový festival       
v Teplicích nad Metují. 
 Více informací naleznete na inter-
netových stránkách www.pgart.cz 
nebo na www.cervenykostelec.cz.  

Foto: CO SE STALO NA OSTRO-
VĚ PAM (What Happened on Pam 
Island) (Polsko, 30 min., Režie: 
Eliza Kubarska) Vylezte s  polskou 
dvojicí na  nejvyšší pobřežní útes 

na světě. 1500m vysoká kolmá stěna 
v  Grónsku! A  jediná možnost do-
stat se pod ní je na mořském kaja-
ku mezi ledovými krami. Ocenění: 
MHFF - Hlavní cena festivalu. 

Dámy, trápí Vás
jarní únava,  přebytečné

centimetry po zimě, suchá 
pokožka či celulitida?

Přijďte posílit imunitu
a zároveň odstranit všechny 

problémy najednou!
Vyzkoušejte jedinečný tělový zábal 

UCW, kde za pouhé 2 hodiny
ztratíte 15 cm, jinak neplatíte!!!

AKCE v BŘEZNU
SLEVA 10% 

na všechny poskytované služby.

Na Vaši návštěvu se těší 
Petra Rozínková

Tel.: 775 416 977
Kosmetický salon, Hurdálkova 206 
(naproti Kinu Vesmír, 2.p.) Náchod

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

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

www.rako-reality.cz

-byt 2+1 v Náchod� do pronájmu, volné ihned, nedaleko centra 3 900,-K�/m�s. 
-byt 1+kk (30m2) v os. vl. v Náchod�, ul. B�loveská,výhled Montace 610.000,-K�  
-byty zd�né 3+1, 2+1 s garážemi v os. vl. v N.M�st� n/Met. Info v RK
-byt 3+1 s garáží v os. vl. v �eské Skalici, prodej možný i jednotliv� 1.360.000,-K�
-byt 3+1 (85m2) v Náchod� na Brance, p�evod do os.vl. v r. 2014 995.000,-K�
-pronájem prostor k podnikání v p�ízemí budovy s výlohou (50m2) 12tis./m�s.
-pronájem prostor (148m) v 1. pat�e v Náchod� na Kamenici 12tis./m�s.
-chalupa poloroubená zachovalá s pozemkem v Teplicích n/Met. 995.000,-K� 
-chalupa-rod.d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží 390.000,-K�
-chata d�ev�ná v osad� Peklo v Náchod� – Bražci, klidné místo 440.000,-K�
-chata prostorná zd�ná k celoro�nímu bydlení v Teplicích n/Met. 1.650.000,-K�
-rod. d�m 6+1 v Hronov� na klidném míst�, volné po dohod� 2.690.000,-K�
-rod. d�m nadstandardní v Náchod� T�ešínkách, volné po dohod� 7.800.000,-K�
-rod. d�m 6+1 v Novém M�st� n/Met. na Františku, p�kné místo 3.250.000,-K�
-rod. d�m po rekonstrukci ve Verné�ovicích u Broumova, volný 1.750.000,-K�
-rod. d�m na Pavlišov� po rekonstrukci se zahradou a garáží  1.650.000,-K�
-rod. d�m v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-K�
-rod. d�m v Horní Radechové v dobrém stavu,ihned k nast�hování 1.200.000,-K�
-rod. d�m (2 byty) v Hronov� nedaleko centra na klidném míst� 2.500.000,-K�
-rod. d�m ve Velkém D�eví�i s garáží a slunnou zahrado 1.950.000,-K�
-rod. d�m-penzion (97)+2 v Deštné v Orl. h. v centru, klid 2.900.000,-K� 
-rod. vila s t�emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod� u centra 2.390.000,-K�
-st. pozemky dva cca 1 000m2 ve Velkém Po�í�í, prodej i jednotliv� 420,-K�/m2

NOVÝ vysokozdvižný vozík
diesel nebo LPG
žádná �ínská výroba!

STILL RC 40
s nosností od 1,6 t

Kontaktujte prodejce p�ímo ve Vašem regionu

ludek.kratochvil@still.cz
602 576 853

od 350 210 K�
bez DPH
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Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

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

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

ČČK Libňatov
Vás srdečně zve na tradiční

JARNÍ VÝSTAVU
Malování vajíček, ukázky 

lidových řemesel, jarní výzdoba 
a další zajímavosti, budou k vidění

v Kulturním domě Libňatov 
ve dnech 17. a 18. března 2012 

vždy od 10 do 17 hodin

Příjem věcí na vystavení
nebo prodej je u paní 
Mádrové a paní Chobotské
do 15. 3. 2012.

Na nadcházející sezónu teplého počasí se těší dospělí i ti nejmenší akvanauti (viz. podvodní fotografi e 
z  tradičních zimních soustředění příznivců sportovního potápění v dobrušském bazénu). Připo-
meňme, že nezávislý dýchací přístroj na snímku stále využívá principů, které vymysleli a realizovali 
francouzští konstruktéři a potápěči v závěru 40. let minulého století.                         foto Mirek Brát

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě

ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

po-čt 10.00 - 18.00 hod.
pá 10.00 - 15.00 hod. - popř.dohodou

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

Na kole do Bosny
 Cyklista – cestovatel Martin 
Adámek bude protagonistou před-
nášky, která se uskuteční v  úte-
rý 13.3. od  19.00 hod. v  Klášteře 
Broumov (koncertní sál kreslír-
na). Pořadatelem akce je Agentura 
pro rozvoj Broumovska. Dodejme, 

že Martin Adámek  v letech 2004 – 
2007 realizoval několik dálkových 
cyklistických tras, během kterých 
navštívil 22 zemí.Těšit se můžete 
například na vyprávění a fotogra-
fie z  lokalit Rumunska, Srbska, 
Chorvatska či Bosny.
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* Pronajmu byt 3+1 �ást. za�ízený v Hronov�. 
TEL.:736 537 033

* Pronajmeme byt ve starším dom� na 
Kamenici v Náchod� o velikosti 50 m2 
(chodba, obývací místnost, ložnice, malá 
kuchy� a koupelna). Nájem v�etn� služeb 
(topení, voda) do 5000 K�. Není zahrnuta el. 
energie. Pouze pro bezproblémové zájemce. 
Telefon 777 152 750 pouze v pracovní dny.

* Koupím byt na Náchodsku, na investici. 
Tel. 739 486 403
* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumov� na 
Spo�ilov�. Byt je po rekonstrukci: nová kou-
pelna, kuchyn�, plastová okna atd. Pro více 
informací volejte na tel. 775 308 098

* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 
v Náchod� ul. Kamenice. Byt je po rekon-
strukci a je v n�m všechno nové. Byt je 
vybaven velkou kuchy�skou linkou v�etn� 
nových spot�ebi�� a lednice. K dispozici 
nová sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena 
nájmu 5.400 K� + inkaso. Pouze pro bezpro-
blémové a solventní zájemce. Kauce 8.000 
K�. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.

* Prodám byt 2+1 s balkonem v OV v Nácho-
d�. Cena 930 000 K�. Tel. 776 109 064
* Pronájem bytu 2 KK 51m2 ve zd�né no-
vostavb� bytového domu v Polici nad Metují. 
Cena 4000 K�+energie. Ihned k nast�hování.
Tel 774267627
* Pronajmu byt 2+1 vybudovaný v cihlovém 
dom� nedaleko centra v �erveném Kostelci. 
TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v panelovém dom�. Cena 
590 000 K� v Jarom��i. TEL.:606 64 36 35
* Pronajmu byt 3+1 na SUN v Náchod�.
Byt je volný od 1. 5. 2012. Cena pronájmu je 
4800k�+energie, voda. Klidné místo v Modré 
ulici,vedle d�t.ordinace.volejte 728 339 620
* 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 cen-
tru Nového M�sta nad Metují, vým�ra 48 m2. 
Cena : 899 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu nový zd�ný byt 2+kk v centru 
Náchoda s balkonem a parkováním. Volejte: 
724 040 389
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod�, Raisova 
ul., vým�ra 64 m2. Cena : 990 000,- K�. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 47,77 m2, 
s balk. a p�dním prostorem na spaní, v Ná-
chod� na Lipím naproti hospod�, 2.NP, náj. 
4.000+2.200 inkaso, kauce 18.600. Tel.: 
608 90 30 70
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, (3+1) v Náchod� 
nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* 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 : 5 000,- K�/m�s.+sl. Tel.: 774 311 404
* Nabídn�te ke koupi byt 3+1 v Hronov� nebo 
�erv. Kostelci. Tel. 607 93 96 57
* Pronájem zd�ného bytu 3+1 v Náchod� na 
Brance, vým�ra 72 m2, záloha na vodu a spol. 
prostory ve výši 500,-, k dispozici garáž pro 
jedno osobní auto za 1 500,-K�/m�síc, vratná 
kauce. Cena: 5 500,- K�/m�s. + plyn + el. Tel.: 
777 602 884

* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hrono-
v�, ul. Husova. Velmi dobrý stav, parková-
ní zajišt�no. Cena 4.300 + inkaso. Kauce 
8.000 K�. Tel. 777 152 750

* Pronajmu dlouhodob� pln� za�ízený byt 
2+1, vým�ra 62 m2, Náchod - B�loves, 4500,-
K� + inkaso. Volný od dubna. Kauce nutná. 
Tel. 608 93 20 40
* Prodám 1+1 v NA - Jugoslávská. 599 tis.K�. 
TEL.:737 411 933

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

* Pronajmu 1+1 v NA. Levn�. TEL.:737 411 933
* 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 
secesním dom� v centru Náchoda, cena 60 K�/
m2. Tel 602 575 252
* Prodám v Bohuslavicích n. M. DB 1+kk po 
komplet. rekonstrukci, d�m zateplen. Cena 245 
tis. K�. TEL.: 608 245 634
* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u nemocnice 
v Náchod�. TEL.: 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám 1+1 32 m2 v OV Plhov Náchod, 
599tis.K�, nebo pronajmu, 5500,-K� v�.služeb, 
3 m�sí�ní nájmy kauce. TEL.:775 652 622
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve Velkém Po�í-
�í 200 m od nám�stí, po rekonstr., kuch.linka, 
nová koupelna, plovoucí podlahy, plastová 
okna. Nájem 4000,- + 2500 inkaso. Volný 
ihned . TEL.:603 49 54 79

* Prodám d�ev�ný srub se zahradou, p�íjem-
né prost�edí u lesa, Hronov. Tel. 737 488 266
* Prodám ideální polovinu rodinného domu 
v Hronov�, k dispozici slunný byt v p�ízemí 
4+1 o celkové ploše cca 130 m2 k s plynovým 
topením, k okamžitému bydlení, p�íp.ke ko-
mer�ním ú�el�m, další byt 1+1 v podkroví k 
rekonstrukci, p�da, sklepy, dvorek, malá za-
hrádka. Nutno vid�t, prohlídka po dohod� na 
tel: 775 612 995.
* Pronajmu, p�ípadn� prodám garáž v ulici 
U Cihelny. Tel. 603997309
* Prodám velký rodinný d�m v centru Tep-
lic nad Met., 2 byty 1+2, garáž, zahrada, další 
místnost k podnikání nebo rekreaci. RK nevo-
lat. Tel. 728 127 931
* P�enechám pronájem pozemku v zahrád-
ká�ské kolonii v Náchod� - Babí, Letná, 5 
minut od „Korunky“. Rozloha 440 m2, voda 
zavedena. Požadováno o odkup od pozemk. 
fondu. TEL.:605 759 734á
* Prodám p�knou podsklepenou d�ev�-
nou patrovou chatu - v zahrádká�ské osa-
d� Babí - B�loves, na pozemku 412 m2 pln� 
vybavenou- P�kné venkovní posezení. Cena 
cca 50 000,-K� nebo dohoda. Tel. 491 428 
053, 722 517 438
* Prodám stavební parcelu v Náchod�. 
Výhled na zámek. Celý den na slunci. Rozlo-
ha 850 m2. Inženýrské sít� v dosahu parcely. 
TEL.: 604 478 012
* Pronajmu kompletn� za�ízenou chatu pro 
8 lidí na Rozkoši od b�ezna do konce kv�tna. 
Tel. 723 231 165

* Prodám RD v Náchod� B�lovsi. Cena do-
hodou. RK nevolat. Tel. 606 330 606
* Prodám RD nízkoenergetické d�evostav-
by v Novém M�st� n.M. - Jest�ebí, Mezilesí 
a Polici nad Metují. �áste�n� na splátky. Tel. 
603 525 531
* Pronajmu 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 - Miskole-
zy. Cena 499.000K� Tel. 774 699 600,                                          
e-mail: z.faifr@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

* Prodáme rodinný d�m na Kramoln�. 
2 patra, balkón, 500 m2 pozemek, zast�eše-
né sezení na zahrad�, parkovací místo pro 
3 auta + garáž. P�ímý prodej bez realitky! 
603 229 415

* Prodáme zasí�ovanou st. parcelu pro stav-
bu RD v Novém M�st� n.M., Na Františku. Vý-
m�ra 1180 m2,cena 980 K�/m2. Tel.605 252 635
* Koupím menší stylovou chalupu v dobrém 
stavu do 20 km od Hronova tel. 724004056

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

* Pronájem nov� zrekonstruovaných ob-
chodních prostor se zázemím, vým�ra 330 m2 
na Kamenici v Náchod�. Cena :44 000,- K�/
m�s.+služby TEL.:777 602 884

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

* Pronajmu �áste�n� za�ízené prostory v 
Náchod� poblíž centra, vhodné pro manikúru, 
pedikúru apod.služby. TEL.:737 570 378
* Pronajmu nebytové prostory s výlohou 
a parkováním v centru Náchoda. Volejte: 
724 040 389
* 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+ 
topení+kauce., tel. 608903070.

* Pronajmu p�kný velký byt 2+1 v Nácho-
d� po celkové rekonstrukci poblíž centra. Ob-
chody, školy, školy 5 min. ch�ze. Parkování 
u domu. Za domem vede cyklostezka. Kauce 
nutná. Volné ihned. Tel. 736 688 742
* Pronajmu družstevní byt 1+1 s balko-
nem v Náchod� - Starém M�st�. Nájem 
2000,- K�, inkaso 4.000,-K� s ro�ním vy-
ú�továním. Vratná kauce 12.000,-K�. Tel: 
605715395 po 18 hod.
* Prodám byt 1+1 sídl. u nem. v Náchod�, 2. 
patro, d�m po revitalizaci, nízké náklady, cena 
590 tis.K�. TEL.:776 326 823
* Nabízím pronájem za�ízené místnosti v 
Náchod� na Plhov�, balkon, TV, možnost 
matka s dít�tem nebo studentka. Volné ihned. 
Tel.604 956 525
* Pronajmu byt 3+1 71 m2 v Novém M�st� 
nad Met. centrum. Informace na 603 252 044
* Pronajmu byt 1+1 na sídl. u nem. v Nácho-
d�, nájem 2700,- + 2000,-. 3 m�sí�ní kauce. 
TEL.: 776 326 823
* Prodám 3+1 s garáží v Mezim�stí, v OS, 
p�kný, po rekonstr. 608 077 174
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� - 
na Pražské ul. Byt �áste�n� po rekonstrukci 
- nová koupelna + kuchy�, vestav�né sk�ín�, 
nová plast. okna, lodžie atd. Cena dohodou 
Tel.736 78 22 40
* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumov� 
na Spo�ilov�. Byt je po rekonstrukci: nová 
koupelna, kuchyn�, plastová okna atd. Pro více 
informací volejte na tel. 775 308 098
* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumov� 
na Spo�ilov�. Byt je po rekonstrukci: nová 
koupelna, kuchyn�, plastová okna atd. Pro 
více informací volejte na tel. 775 308 098
* V Horním Adršpachu prodám byt 3+1        
a �adovou garáž. Telefon 602 473 729
* Pronajmu byt 3+1 v Hronov�. Tel. 777 634 731
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu garzonku v B�loveské ul. p�ípa-
ná výpomoc starší osob� v domácnosti možná, 
není podmínkou. Tel. 608 232 327
* Koupím byt v okr. Náchod, platba ihned v 
hotovosti, cena do 400.000,-K� 728663351
* Prodám byty 1+1 v Náchod� a 2+1 v 
�.Skalici. Oba slunné, okna do dvora. Tel. 
608 869 885
* 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
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod�, Parkány 
347, klasická zd�ná zástavba v centru m�sta, 
2. podlaží, 56 m2. M�sí�ní nájem: K� 5.500,--; 
jistina K� 16.500,--. Tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1 v Novém 
M�st� nad Metují, Nad Stadionem 1322, 1. 
podlaží, vým�ra 31,94 m2. Cena K� 540 tisíc. 
Informace: tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské 
ulici 662, 2. podlaží, vým�ra 72.09 m2. Cena 
K� 1.040 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Tyršov� uli-
ci 767, 6. podlaží, vým�ra 71,5 m2. Cena K� 
990 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Prodám garsoniéru - 32 m2, v OV, B�-
loveská ul. Náchod, cena 570 000,-K�. Tel. 
739 576 986
* Pronajmu garsonku v Hronov� 25 m2, ná-
jem 3800,-K� + el. + voda. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt v 
Hronov� 1+kk 48 m2, v p�ízemí. Nájem 4800,-
K� + inkaso. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu slunný byt 2+1 v �eské Ska-
lici a 2+1 ve Studnicích. Povinná kauce.                
TEL.: 608 86 98 85
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po rekonstrukci, zateplení, plastová 
okna. Cena dohodou, tel.724874458

* Koupím garáž v Novém M�st� nad 
Metují. Tel. 724423709

* Pronajmeme garáž v Náchod� ved-
le nám�stí v uzav�eném areálu obytných 
dom�. Garáž je s osv�tlením. Cena nájmu 
850 K�. Platba vždy na �tvrtletí p�edem. 
Telefon: 777 152 750 v pracovní dny.

* Pronajmu dlouhodob� garáž 24 m2 + 
podkroví, u hlavní cesty nad autobuso-
vou zastávkou v Náchod� na Lipím, proud 
zaveden. Nájemné 1.000,-K� + inkaso.                
Tel.:608 90 30 70.
* Hledáme d�m nebo chalupu do 2,3mil, 
s pozemkem cca 600m2, okr. NA,TU. Tel.: 
721 146 244
* Sháníme menší domek v okolí �. skalice 
nebo �. Kostelce kolem 1mil pro 2lidi se za-
hrádkou. Tel.: 608 883 012
* Prodám na bezd�kov� RD 4+1 interi-
ér po komplet.rekonstrukci, stodola, rovi-
natý pozemek 2300 m2, 2x velký skleník.                    
TEL.:608 245 634

* Pronájem nebytových prostor - bývalá 
prodejna, Náchod, Plhov. Cena dohodou. Tel. 
608 20 10 45
* Pronajmu dlouhodob� kancelá� v 2.NP 
domu bývalého Ob.ú�.v D.Radechová �p.117. 
Jedná se o 2 místnosti (19,96m2 a 18,80m2) a 
WC v 1.NP domu s park.st., vytáp�ní akum.
kamny. Nájemné 2.500,-K� + 200,-K� inkaso, 
tel. 608 90 30 70.
* Pronajmeme nebytové prostory v dom� 
�.p 1742 Palachova ulice v Náchod� (bývalé 
PVT), u�ebny, kancelá�e, ordinace, kade�nic-
tví, pedikúra apod.. TEL.:777 130 410
* Pronajmu prodejnu v Hronov�-Velký D�e-
ví�. Plocha 50m2+dv� skl.místnosti 26m2.Tel 
732 416 168
* Pronajmu v Hronov� prostor k podniká-
ní - kade�nictví, pedikúra, manikúra, cca 15 
m2 + WC. Cena v�etn� energií 1990,-K�. Tel. 
608 66 77 30

* PRODÁM KO�ÁREK ESPIRO ENZO 
3V1 MOŽNOST MONTÁŽE AUTOSE-
DA�KY. BARVA �ERVENÁ. PC-11000K�, 
CENA NYNÍ-5000K� TEL. 604 632 169
* PRODÁM JÍDELNÍ ŽIDLI�KU BABY 
DESIGN - BAMBI POLOHOVACÍ OD 
6M	S. DO 3LET PC1800K� - NYNÍ 900K�.
TEL 604 632 169
* Prodám oble�ení po hol�i�ce narozené v 
b�eznu minulého roku. Velikosti 0 - 12 m�sí-
c�. V p�ípad� zájmu volejte 733610900
* Prodám litinovou vanu ve velmi dob-
rém stavu, délka 170cm, litinový radiátor 
150x15cm, 7 �lánk�, koupelnový nást�nný in-
frazá�i�, výkon 800W. Ceny dohodou. Tel. 490 
504 723, 774 59 59 81
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsadb�. Cena 
470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962
* Prodám starší plynový kotel GASEX U23 
servisovaný, 23 kW, cena dohodou. TEl.:             
731 44 13 79
* Prodám palivové d�evo suché balené v pyt-
lích. TEL.:604 84 41 42
* Prodám novou líhe� pro dr�bež na 60ks 
vajec, cena 3150,- K�. Líhe� pošlu na dobír-
ku s návodem, postupem i se zárukou. TEL.: 
733 483 672
* 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

* Koupím malou vodní elektrárnu na Metuji, 
Úp� nebo Labi. Tel. 603 165 971
* Z poz�stalosti po vojácích, letcích, party-
zánech, SNB koupím medaile, odznaky, pr�-
kazy, foto, písemnosti. Tel. 608 420 808
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné 
fotop�íslušenství a NÁRAMKOVÉ HODIN-
KY. Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�i-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím a ihned zaplatím staré pohlednice, 
fotogra	 e a mapy (i celou sbírku), staré knihy 
(i celou knihovnu z poz�stalosti), starožitné ob-
razy, gra� ku, hra�ky, technické p�edm�ty, vy-
znamenání i jiné vojenské p�edm�ty, staré sklo, 
porcelán a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Koupím staré pohlednice a vojenské foto-
gra	 e do 40 let, dob�e zaplatím. 724 251357
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobro-
družné. Tel.�.722 907 510
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní známky. Tel.722 907 510
* Koupím z poz�stalosti knihy, �asopisy, po-
hlednice a jiný papírový materiál, platba hoto-
v�. Tel.�. 724 020 858

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

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 
20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

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/M. - Zděný byt 2+1 OV (55 m2),centrum-ul.Klosova,možnost půdní vestavby..950.000,-Kč, 3+1 OV ul.Družstevní ...1,35 mil.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 krásných lokalitách-ul.Leštinská-větší 2x3+1..3,15 mil.Kč,ul.Husova..2.295.000,-Kč,ul.Okrajová (5+1) .......2,65mil.Kč
Hynčice u Broum. - větší RD-byt+komer.prostory...1.6 mil.Kč,Meziměstí-RD s většími pozemky-možno prodat samostatně ........1,55 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 na náměstí-2 byty,půda k vestavbě..790.000,-Kč!,D.Radechová-RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy ....1,36 mil.Kč
Slavoňov u N.Města n/M - Hospodářský dům (až 5+1) po část.rekonstr.,s chlévy,stodolou a dílnami,pěkné,klidné místo ......... 795.000,-Kč!
N.Město n/M. - Pronájem nových,vybavených,nadst.bytů 3+1,kanceláří (až 117 m2) a obchodu (též v Náchodě),vše trakt.místo ..... 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

Přijmu na sázení stromků  
4 muže - jaro 2012.
TEL.: 604 84 41 42

Zednické a obkladačské práce
Stanislav �ervený

www.prace-zednicke.cz     Tel.:776865096

Obuv Nobl Náchod, Kamenice 138
(naproti bývalé restaurace Pohádka) nabízí od středy 

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB 

SLEVA -50%, -70%, -80%

* Koupím housle i staré a poškozené tel. 
604737990
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné 
fotop�íslušenství a NÁRAMKOVÉ HODIN-
KY. Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SM
R aj., hra�ky na 
bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, knihy 
od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené 
p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, 
komiksy a �asopisy, LP desky, staré pohlednice 
i celé sbírky. Tel. 777 579 920

* Kdo v�nuje nebo levn� prodá nepot�ebné 
( i použité) st�ešní betonové tašky o rozm�ru 
23x38 cm? TEL.:725 204 612, nejlépe SMS - 
zavolám zp�t
* Hledám slušnou, šikovnou a spolehlivou 
paní �asov� nezávislou na výpomoc v domác-
nosti pro nechodící paní denn� od 8-12 a od 
17-18 hod. NA Staré M�sto, tel. 605 310 823
* ODKLÍZENÍ SN
HU - parkovišt�, st�echy, 
dvorky, chodníky, na p�ání s odvozem, tel: 
774437419

* Prodám motorku Honda transalp 700, rok 
výroby 2008, najeto 7000 km + honda kufry, 
cena dohodou, možný odpo�et DPH. TEL.: 
606 64 36 35
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám DAEWOO KALOS sedan 1.4, 
r.v.2003, 1.majitel, najeto 82 tis.km, servisní 
knížka, STK do 07/2013, �ervená metal. + 4 
zimní pneu s disky + st�ešní nosi�. Cena doho-
dou. TEL.:737 813 409

* Výprodej náhradních díl� Avia,dopl�-
k� a p�islušenství osobní auta, skútry, �ty�-
kolky, na prodejn� Tyršova 208 Náchod, 
vedle sokolovny od 12.3. 9,00 .Ceny doho-
dou info 602 436 986

* Prodám 4 zimní pneu, plechové disky 
195/65 R15 Dunlop. TEL.:777 738 883

* �ivava - nabízím krásná št��átka na mazlíky, 
vychovaná v byt�, o�kov., od�erv., �ipovaná. 
TEL.:603 206 743, 491 426 680 

Hledáme pro naše klienty 
ke koupi RD nebo chalupu 

v dobrém stavu na 
Náchodsku nebo Broumovsku

RE/MAX Hradec Králové 
Tel.: 739 486 403



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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZ�STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M
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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

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

TEL.:606 270 421

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��

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

PRONÁJEM RESTAURACE:
OÚ Hejtmánkovice

nabízí k pronájmu vybavenou 
obecní restauraci Šolcovna.

Více info na tel.:
491523770, 724182792

ZLATO
KOUPÍM

14K(585)
za 535,-Kč/g 

Vykoupíme jakékoliv
množství i v jiné ryzosti.

Přijedeme kamkoliv. 
tel 774 334 012

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

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

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

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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Hledáme:  1. Talentované zpěváky a zpěvačky ve věku 18 - 30 let
                   2. Hudebníky do doprovodné kapely: Bicí, basa, kytara, saxofon, trumpeta

Uchazeči si připraví tyto skladby zpaměti a v anglické verzi:
Zpěvačky: Aquarius a Black Boys, Zpěváci: Sodomy a I Got Life, Muzikanti: Vlastní 
skladbu, na které mohou ukázat své dovednosti, kterou zahrají za doprovodu playbacku, 
který je nutné donést na CD + nástroj, Bubeníci přinesou ukázku své hry na CD

Konkurz se uskuteční 15. 4. 2012 v Městském divadle v Broumově od 18.00 hodin

Případné dotazy: 606 533 454 nebo holekj@seznam.cz

Divadlo Broumov  vyhlašuje

HAIRKONKURZ
do nového projektu
koncertní verze

Tiskař - rotační tisk

Front offi ce (FO) - administrativa

Programátor - programování v C++

Technolog - kalkulace, zakázky

Jsme polygrafi cká fi rma, která se specializuje na 

výrobu obchodních formulářů všech druhů a po-

skytování personalizačních a mailingových služeb, 

včetně grafi ckého servisu, logistické podpory pro 

dodávky a distribuci našich výrobků. Jsme součástí 

francouzsko-německého polygrafi ckého koncernu 

EPPE/Drescher.

Hledáme pracovníky na pozice:

Požadujeme:
- ochotu učit se novým věcem 

- fl exibilitu, samostatnost

- znalost cizího jazyka podmínkou  

  (výjimka u tiskaře)

- 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 jazyce a v cizím jazyce 

(ANJ nebo NEJ) + motivační dopis na email: sarka.novotna@drescher.cz 

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

MĚSTO NÁCHOD PRONAJME BYTY:
 Bartoňova  ul. čp. 275 – volný standardní byt č.3, vel. 2+kk ve 1.NP o výměře 51,8m2

 Bartoňova  ul. čp. 277 – volný standardní byt č.4, vel. 2+kk ve 2.NP o výměře 47,7m2

 Borská  ul. čp. 293 – volný standardní byt č.15, vel. 1+1 ve 5.NP o výměře 41,1m2

 Komenského ul. čp. 577 – volný standardní byt č.3, vel. 1+1 ve 2.NP o výměře 45,8m2

 Komenského ul. čp. 577 – volný standardní byt č.4, vel. 1+1 ve 2.NP o výměře 47,4m2

 Komenského ul. čp. 577 – volný standardní byt č.6, vel. 1+1 ve 3.NP o výměře 48,8m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 3 měsíců se závazkem platnost smlouvy 
opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

 Byt č. 3/275 –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, depozitní smlouva na 70.000,- Kč
 Byt č. 4/277 –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, depozitní smlouva na 70.000,- Kč
 Byt č. 15/293 –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
 Byt č. 3/577 –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
 Byt č. 4/577 –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
 Byt č. 6/577 –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchodě a splňuje všechny následující podmínky: a) nesmí 
být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatném 
bytě b) v posledních 48 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému 
bytu a to i v jiném bytovém fondu (např.SBD) d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení e) doloží schopnost dlouhodobě platit 
nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku f) nebyl mu v minulosti  vypovězen nájem bytu na  základě důvodů uvedených v § 
711 odst.2 s výjimkou písm. e) občanského zákoníku v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího 
znění občanského zákoníku) g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města 
přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli. Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením 
a doložením příslušných dokladů. 

Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu označené nápisem:
            Výběrové řízení – byt 275/3     - neotvírat              Výběrové řízení – byt 277/4   - neotvírat
            Výběrové řízení – byt 293/15   - neotvírat              Výběrové řízení – byt 577/3   - neotvírat
            Výběrové řízení – byt 577/4     - neotvírat              Výběrové řízení – byt 577/6   - neotvírat

Adresovat na MěÚ Náchod, odbor správy majetku, bytové oddělení. Uzávěrka přihlášek: 06. 04. 2012 do 13,00 hod.
Informace tel.: 491405247 p. Karel Kudláč

Kuřice
Ve stáří 14 týdnů, barva červená a černá

Červený Kostelec                

Chovatelské potřeby

Prodej 22. 3. 2012

Tel. 491 461 414              mob. 774 197 388

nutno

objednat

Odmítli Vás v bance, nemáte dostatečný 
příjem na realizaci Vaší půjčky?

Nebankovní společnost přímého 
poskytovatele Vám půjčí

- půjčíme OSVČ, matkám na MD,   
  důchodcům a lidem na UP
- individuální přístup k Našim klientům,  
  možnost předčasného splacení
  i mimořádných splátek
- oddlužení klienta

Začněte jaro s naší půjčkou

Volejte 774 849 363

m klientům,  
cení

3

Firma MAVET CZ s.r.o., tradiční český výrobce jednoúčelových 
strojů, přijme do trvalého poměru 

1 pracovníka na pozici SOUSTRUŽNÍK – MONTÁŽNÍK 
a 1 pracovníka na pozici SVÁŘEČ – MONTÁŽNÍK. 

Nástup možný ihned (dle dohody). Požadujeme vyučení v oboru, 
zkušenost v čtení a používání technických výkresů, praxe v profesi 
soustružník minimálně 2 roky, svářeč 1 rok. Prostorovou předsta-
vivost, přesnost, samostatnost, technické myšlení.  
Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a do-
vedností, od 17.000,- Kč. Závodní stravování, masérské služby v zá-
vodě, pracovní doba od 7:00 do 15:30 h. Pracoviště Rychnovek 55. 

Zájemci kontaktujte p. Bašovou,
tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz

KO�ÁRKOV
www.kocarkov.cz

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

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

V-Cross, V-Travel, Babydesign

na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:

Náchod, Hurdálkova 357 /vedle kina Vesmír/ 

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

Těšíme se na Vaši návštěvu, poradíme, pomůžeme 

s výběrem toho nejlepšího pro Vaše nejmenší.

Přijďte obléci 
své děti
do nové
jarní kolekce
funkčního
dětského
oblečení zn.



 Mladí hokejisté HCM Jaroměř mají za  sebou úspěšné vystoupení 
na  Olympiádě dětí a  mládeže, kterou nedávno hostil Moravskoslezský 
kraj. Z dějiště her přivezli hned několik medailí, které vybojovali v soutěži 
rychlobruslařů. Zlato se zablýskalo na hrudi Martina ´Klokana´ Štohan-
zla, který vyhrál olympijský závod na  333 metrů. Medaili mu předával 
dlouholetý předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek. Sadu 
cenných kovů Štohanzl zkompletoval ziskem stříb-
ra ve  štafetě a  třetím místem na  pětistovce. Členem 
stříbrné štafety byli i  jeho jaroměřští hokejoví spolu-
hráči Filip Jirásek, Radim Šalda a  Miroslav Havelec. 
V  jednotlivých disciplínách závodili čtyři závodní-
ci z  každého kraje. Barvy jaroměřského oddílu hájil 
na  olympiádě také další jaroměřský hokejista Radim 
Syrovátko, který reprezentoval výběr Královéhradec-
kého kraje. Další informace jsou na  stránkách klubu 
HCM Jaroměř www.hcmjaromer.cz.          
                                                        Petr Záliš, HCM Jaroměř

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

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

„KVALITA PROV
�ENÁ �ASEM“

��������	
��� Cokoli v zeleninovém pekáčku
Na větší kousky nakrájíme pórek, 
mrkev, petržel, celer a  kedlubnu. 
Dáme do  pekáčku a  přidáme ze-
lené lusky. Zeleninu podlijeme 
olejem. Na  zeleninu poklademe 
kuřecí křidélka, ochucená smě-
sí Kuchárek a  grilovacím koře-
ním a grilovací klobásky. Pekáček 

dáme do vyhřáté trouby a pečeme 
asi 20 minut. Poté vše zahustíme 
instantní světlou jíškou, přidá-
me trochu vody a  znovu peče-
me dalších 25 minut. Podáváme                          
s bramborovou kaší.

Tak, ať Vám chutná...
 přeje Laďka Škodová
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Týden řemesel v MŠ Hronov
 Kdo peče rohlíky a koláče? Kdo nám 
nosí dopisy? Kdo nás obslouží v restau-
raci? Kde pracuje maminka a  tatínek? 
Čím budu já, až budu velká, velký? To 
jsou některé z  otázek, které si kladly 
děti ze třídy Žabiček v  týdnu, kdy se 
věnovaly řemeslům.
 Celý týden děti mohly prožít vlastní 
zkušenost s nejrůznějšími řemesly. Vy-
zkoušely si míchat těsto a péct koláče, 
řídit vlaky, roznášet poštu. Největším 
zážitkem týdne byla návštěva studen-
tů Hotelové školy z  Hronova, kdy se 
třída Žabiček proměnila v  restauraci. 
Studenti pro děti z mateřské školy při-
pravili krásně prostřený stůl, ke které-
mu už stačilo jen zasednout. Kuchaři 

dětem uvařili vývar s  celestýnskými 
nudlemi. Jako hlavní chod se podávaly 
řízečky v  sezamovém těstíčku a  šťou-
chané brambory. Talíř byl krásně vy-
zdoben zeleninovou přílohou. Číšnice 
odvedly svoji práci na  jedničku. Všem 
dětem se netradiční oběd nejen  velmi 
líbil, ale především chutnal.
 Celý týden řemesel byl pro děti             
velkým zážitkem. Svědčí o tom i to, že 
se děti vracely domů plní dojmů a vše 
vyprávěly svým rodičům.    
 Více fotografi í ze všech našich akcí 
naleznete na  http://picasaweb.google.
com/skolka.hronov.

Děti a učitelky ze třídy Žabiček
MŠ Hronov

Vojenská historie
 v  našem okolí  rozkvétá. Příkladem 
jsou i  aktivity Klubu vojenské historie 
Odolov, který provozuje muzeum v pev-
nostním srubu TS 26. V současnosti se 
rovněž hodně mluví i  o  zřízení Muzea 

vojenské historie regionu Jestřebí hory 
v  Malých Svatoňovicích. I  v  ostatních 
částech regionu to vojensko – historicky 
žije: KVH Březinka v Náchodě, vojensko-
historické muzeum v Jaroměři atd.  

HC TJ Náchod provádí nábor
nových házenkářských nadějí
ročníku narození 2002 až 2004

dne 20. 3. 2012
a 10. 4. 2012
vždy od 16
do 17 hodin 

v házenkářské hale
„Plechovka“ Na Hamrech

Info: Tel.: 776 578 827 
http://www.hazena-nachod.cz

Nářadí ve Vysokém Mýtě nám přálo
 Ve  Vysokém Mýtě se konal závod 
všestrannosti ve  sportovní gymnasti-
ce, Cvičilo se na kladině a na přeskoku 
přes švédskou bednu. Od nás na tento 
závod odjelo 9 děvčat. Ani jedna z nich 
z kladiny nespadla a  i na přeskoku se 
vše dařilo tak, jak to děvčata umí. Ne-
mohu říci, které z  děvčat cvičila lépe, 
předvedly vše to co umí se vší elegancí.
 V kategorii mladší žákyně I si Adél-
ka Formanová odvezla bronzovou me-
daili i přes to, že jsme doma nacvičovali 
cvičení na lavičce, tak jak to mají děv-
čata v závodním programu a nakonec 
v Mýtě se závodilo na kladině vysoké 
80 cm. I přes to zacvičila Adélka super 
sestavu. Velmi pěkně přeskočila skrč-
kou i bednu a medaili si plně zasloužila.

 V  kategorii mladší žákyně II si    
suverénně  vedla Vejrková a Chvoj-
ková. Pavlínka cvičila na kladině vy-
soké 120 cm, protože na nízké kladi-
ně svýma dlouhýma nohama škrtala 
o zem. A že na vysoké kladině cvičit 
umí a právem vybojovala v Šumper-
ku zlatý pohár na tomto nářadí plně 
potvrdila. I Nika se ukázala na tom-
to nářadí ve vynikajícím světle a za-
cvičila skvěle, i ona potvrdila, že ze 
Šumperka si za  toto nářadí odvezla 
bronz právem. Povedl se jim však 
i přeskok, Pája skákala poprvé na zá-
vodech přes bednu přemet a poved-
lo se. Nika skočila moc pěknou skrč-
ku ze zášvihu. Kdy obě měly chyby 
jen za  půl bodu. Moc pěkně v  této 

kategorii cvičila i  Anička Páclová, 
která skončila na 8. místě. 
 Na  takový to závod odjela poprvé 
v  kategorii starší žákyně III  Anička 
Hejzlarová, která i přes veškerou trému 
zacvičila moc pěkně jak kladinu tak 
i  přeskok a  vybojovala stříbrnou me-
daili před děvčaty z Mýta, České Tře-
bové. Chrasti u Chrudimi. a Ústí n/O.
 Starší žákyně IV jsou již protře-
lé závodnice. I  ony cvičily na  vysoké 
kladině a  cvičily téměř čistě. Také si 
mezi sebou rozdělily cenné kovy. Zlato 
získala  Susan Simonové, stříbro Áďa                 
Zákravská a bronz Lucka Havlíčková. 
 Do kategorie dorostenek si od stolku 
rozhodčích odskočila Míša Adamu. 
Vypůjčila si trikot a vyskočila na kladi-
nu, zacvičila a vyhrála. Jen přeskok přes 
bednu byl pro ni moc nízký a protože 
v Mýtě mají nový nádherný přeskoko-
vý stůl, přes jaký se skáče na OH a pani 
trenérka Iveta z  Mýta byla tak moc 
hodná, stůl pro Míšu připravila, aby 
mohla Míša závodit. 
 Závod byl moc pěkný a  doufáme, 
že nás příští rok zase pozvou i  když 
jsme všichni vyhráli medaile a potom 
na jiné už tolik nezbývá.
 Tento závod byl velice dobrým              
přípravným závodem na župní přebor 
sokolské všestrannosti ve  sportovní 
gymnastice, který se koná 14. dubna 
v Náchodě, kde ke kladině a přeskoku 
ještě přibudou hrazda a akrobacie. 

                                                             Dop.

Rtyňské foto 2012
 Tradiční soutěž amatérské               
fotografi e je pro tento rok téma-
ticky zaměřena na  černobílou 
fotografi i. Loňského fotografi cké-
ho klání s  tématem Kontrasty se 
zúčastnilo celkem 25 autorů, kteří 
do  soutěže zaslali takřka stovku 
snímků. Chcete – li se zúčastnit 
letošního ročníku fotografi cké 
soutěže, technické propozice na-
jdete na webu Rtyně v Podkrkonoší 
na adrese www.rtyne.cz

Teplota i rosný bod
   Díky podpoře společnosti B.I.D. 
services s.r.o. jsou webové stránky 
městyse Nový Hrádek (www.no-
vy-hradek.cz) vylepšeny o  funk-
ci virtuálního teploměru včet-
ně ukazatele vlhkosti a  rosného 
bodu. Nechybí pochopitelně ani 
moderní webová kamera. Částka 
za toto doplnění internetové pre-
zentace nepřesáhla 10 000 korun 
českých a byla  hrazena právě pro-
střednictvím sponzorského daru. 

Mladí hokejisté HCM Jaroměř získali olympijské medaile
Fotografi e přibližuje dekorová-
ní zlatého medailisty Martina 
Štohanzla předsedou Českého 
olympijského výboru Milanem              
Jiráskem

echo@novinyecho.cz

DÍVKA 
ECHA

Hledáme nové zajímavé

 tváře do rubriky


