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únor 1844, narodil se Theodor Pozděna, 

první náchodský fotograf 

  Totální výprodej
K O N Č Í M E

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2012 50%

Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

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

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
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Balbín a Česká
Skalice? 
 Zdá se vám, že neexistuje logika, 
která by spojovala známého huma-
nistu a učence období baroka – Bo-
huslava Balbína s  Českou Skalicí? 
Mýlíte se! Pojítkem je polské město 
Bardo – současné partnerské měs-
to České Skalice. Právě zde Bal-
bín v  období rekatolizace pobýval 
a v Bardu psal svoji slavnou Obranu 
jazyka českého.

Květináče dočasně
 V Novém Městě nad Metují byly 
dočasně přestěhovány květiná-
če z Husova náměstí na městskou 
plochu před tamní ZUŠ. Kdo tuto 
změnu zaznamenal, nechť ji doplní 
i vysvětlující  informací, že se jedná 
o dočasné řešení. Jeho cílem je od-
dálit místo pro bezpečné přecháze-
ní frekventované vozovky. 
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Rodinný dům s bazénem v příjemné lokalitě ve Velkém Dřevíčí ul. Na louce .........................2 500 000,- Kč
Sídlo firmy s oplocenou prodejní parkovací plochou v centru Náchoda ..............................25 000,- Kč/měs.
Rodinný dům na okraji vilové čtvrti v Novém Městě nad Metují Krčín ..................................5 500 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ...................................1 200 000,- Kč
Byt 4+1 v os. vlastnictví v 5. NP v  Náchodě, zateplený, výměna oken ..................................795 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP
Byt v  os. vlastnictví o dispozi-
ci 3+1 v ul. Bílkova v Náchodě 
se nachází v 1.NP. Orientace je 
jihovýchod a severozápad. Dům je 
po celkové revitalizaci, zateplen, nová 
plastová okna, nový výtah.                                                                                                         Cena: 695 000,- Kč

Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

NUDLE S DUŠENÝMI JABLÍČKY

 Ne každá hospodyňka si v dnešní době dělá sama domácí nudle. Mnoho 
žen je ani neumí. Ale nutno podotknout, že ty domácí jsou mnohem mno-
hem chutnější. A proto jsme se rozhodly nabídnout vám skvělý recept, který 
je jednoduchý, přitom netradiční a zachutná všem. 
 Nejprve si připravíme nudlové těsto. Potřebujeme 500g hrubé mouky, 
1 vejce, špetku soli, 2dcl vody. Vše smícháme a vytvoříme tuhé těsto, kte-
ré necháme chvíli odpočnout. Poté vyválíme velmi slabé placky. Babička 
vždycky říkala, že musí být tak slabé až průhledné, aby se přes ně daly číst 
noviny Takovéto placky necháme vyschnout a poté je nakrájíme na ši-
roké nudle.
 V druhé fázi si připravíme: 600g jablek, vodu, 100g rozpuštěného más-
la, 100g moučkového cukru a 30g mletých oříšků. Jablíčka nejprve olou-
peme, zbavíme jádřinců, nakrájíme na měsíčky a krátce podusíme. Potom 
vzniklou směs vložíme na uvařené domácí nudle, přelijeme rozpuštěným 
máslem, osladíme moučkovým cukrem a nakonec posypeme nastrouhaný-
mi oříšky. Pokud doma babička zrovna oříšky neměla, nic se nedělo. Ores-
tovala strouhanku a tou dobrotu posypala. Vyzkoušejte s námi, rozhodně 
nebudete litovat

Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Dnes nabízíme

 Milí přátelé a čtenáři,
 po  týdnu jsem tu zas se svým článkem o  fran-
couzské kuchyni a její kráse. Velmi mě zaujaly Vaše 
ohlasy po  minulém týdnu. Nejmenovaná paní mi 
dokonce volala přímo do restaurace během vaření, 
aby se zeptala na rychlou radu. Ani nevíte jak moc 
mě těší váš zájem a jak moc ráda si každý týden se-
dám za můj počítač, abych se s vámi mohla podělit 
o  další recepty. Tento týden se společně podívá-
me na  sever Francie, do  oblasti zvané Normandie 
a Bretaň. S mým tátou jsme tam totiž jezdili každý 
rok na dovolenou. On za jeho rybářským koníčkem 

a  my, abychom si mohli užít krásného počasí u  moře. Normandie, je velice 
zvláštní část Francie. Ve mnohém je velmi rozdílná od středu nebo jihu mojí 
země. V jendom je ale stejná jako zbytek Francie. Narazíte zde na skvělé místní 
speciality. Od pečených brambor pocházejících z Britských ostrovů, skvělé rybí 
speciality až po velmi zajímavou verzi palačinek.
 Slané palačinky – tedy “Galettes” jsou dalším receptem a nápadem na dobro-
tu, kterou si můžete snadno připravit. Tyto slané palačinky se liší hlavně typem 
mouky, ze které jsou tvořeny. Galettes jsou totiž z pohankové mouky, která je 
rozdílná svojí barvou (lehce dohněda)i chutí. Název pro tyto polačinky je odvo-
zen od plochého kamene, na kterém se kdysi pekly. Podávání a náplň těchto pa-
lačinek se liší podél pobřeží až na jedno, a to je jejich nejznámější náplň a nápoj, 
se kterým se tyto palačinky podávají. Francouzský cidre (Cider) – jablkové pivo 
se totiž ve speciálních hrníčcích podáva a mimo jiné take velmi hodí k tomuto 
skvělému jídlu. 
 Můj recept na tento týden bude na nejznámější náplň a tedy i variantu těchto 
palačinek: 
La Bretonne
Palačinky - Galettes: 250 g pohankové mouky, 500 ml vody, 2 vejce, špetka soli, 
40 g rozpuštěného másla,40 g vepřového sádla
Náplň: strouhaný sýr, vejce, anglická slanina, olej

 Všechny ingredience na palačinky pořádně smícháme v míse a dáme do led-
nice alespoň na dvě hodiny odpočinout. Vůbec nejlépe je ale do druhého dne. 
Rozpálíme sádlo na pánvi a v druhé zatím rozehřejeme olej. Galettes začneme 
péct na  sádle a ve chvíli, kdy lehce zhnědnou její okraje, ji opatrně otočíme. 
V tuto chvíli snížíme plamen na obouch panvích a na tu s olejem vyklepneme 
jedno vejce. Teď pečeme na obouch pánvích. V tuto chvíli můžeme posypat ga-
lette sypaným sýrem a poklást anglickou slaninou. V momentě, kdy bude sma-
žené vejce ve stavu, kdy jej bude snadné přemístit na galette, uděláme to. Galette 
už jen krátce prohřejeme a můžeme podávat.           S pozdravem Vaše Pauline

 Ochutnat moje recepty můžete v restauraci: Babiččina zahrádka, 
E.Beneše 352, Česká Skalice 55203, www.babiccinazahradka.tk

Trochu jiná kuchyně

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.
uvádí v měsíci BŘEZNU 2013

* Středa 6. 3.v 19.00 hodin
Leonard Gershe: Motýli

Divadlo Palace
Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová,
Valérie Zawadská, Richard Trsťan
Vstupné: 260, 240, 220 Kč SLEVA

* Úterý 12. 3. v 19.00 hodin
Povídání o cestě po Tamilnádu, 

zajímavé oblasti Indie v době 
Pongalu

Přednáška Mgr. Jarmily Koudelkové

Přednáškový sál Městského divadla
Vstupné: 60 Kč

* Středa 13. 3. v 19.00 hodin
Ivo Kahánek - klavír

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80 Kč SLEVA

* Čtvrtek 14. 3. v 10.00hodin
Vít Peřina: U kanónu stál aneb 

Bitva u Hradce Králové
Divadlo Drak

Představení pro školy - Omezený počet 

vstupenek v ceně 40 Kč lze zakoupit 
před představením v pokladně divadla

* Neděle 17. 3. v 15.00 hodin
Nosáčkova dobrodružství 

- Pinokio
Hravé divadlo Brno

Vstupné: 60 Kč
* Úterý 19. 3. v 19.00 hodin

Route 66 - hlavní ulice Ameriky
Přednáška Zdeňka Juráska 

s promítáním

Přednáškový sál Městského divadla
Vstupné: 60 Kč

* Středa 20. 3. v 19.00 hodin
Literárně hudební večer

Jak chutná Francie
Účinkují Eva Kriz-Lifk ová, Mathieu 

Gautron a Milan Dvořák
Velký sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč
* Čtvrtek 21. 3.v 19.00 hodin

6 NaChodníku
Koncert a křest CD
Vstupné: 150 Kč

* Úterý 26. 3. v 19.00 hodin
Václav Neckář a Bacily

Vstupné: 350, 330, 310 Kč
* Čtvrtek 28. 3. v 19.00 hodin

Walter Erber - Tibetské mísy
Přednáškový sál městského divadla

Vstupné: 70 Kč

Více informací na www.beraneknachod.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: pondělí - pátek  8.00 - 17.30 hodin,  sobota  8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 

Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Staňte se modelkou, modelem
 Dne 23. 2. a  24. 2. 2013 pořádá 
profesionální modelingová agentu-
ra z Hradce Králové (s fotografi emi 
této agentury se setkáváte i  v  naší 
rubrice Dívka ECHA) konkurz na  
„NOVÉ TVÁŘE“ Účast na konkur-
zu není ničím omezena, ani věkem 
či tvarem postavy.Věkové rozpětí 
je určeno mezi 4 – 45 let. Agentu-
ra ráda přivítá všechny kteří se mají 
chuť učit novým věcem s velkou tr-
pělivostí a chtějí sobě i druhým něco 

dokázat.Těšíme se na  vaši účast. 
S  sebou, nutností u  děvčat a  žen, 
lodičky a krátká sukně a u chlapců 
či mužů šněrovací polobotky + po-
známkový blok.
 Dne 23. 2. od 14.00 do 17.00 hod. 
a  dne 24. 2. od  14.00 do  16.00 hod. 
v  sídle agentury D&D, Všehrdova 
194, Hradec Králové 2. Další in-
formace naleznete na  agenturních 
stránkách www.modelagencyddhk.
cz nebo přímo na tel.čísle 606/305941

 V úterý 12. února 2013 pokračo-
val ve  Vile Čerych v  České Skalici 
cyklus kulturních pořadů nazvaný 
„Pozvání na  kus řeči do  Vily Če-
rych“. Naše pozvání tentokrát přijal 
Vladimír Prachař, náchodský rodák 
– „Čech s duší indiána“, jak se sám 
s oblibou nazývá. 
 Zvídaví návštěvníci se tak mohli 
dozvědět o  životě kanadských 

indiánů Native Americans - Pů-
vodních Američanů, jak se sami 
nazývají. Pan Prachař se rozhovo-
řil i o tradičních obřadech, kterým 
bývá přítomen. Celé vyprávění 
bylo doplněné ilustrativními fo-
tografi emi a  podobenkami přátel. 
Návštěvníci besedy však nebyli 
ochuzeni ani o píseň za doprovodu 
tradičního indiánského bubnu. 

Duše indiána byla poodhalena

TICHÁ VZPOMÍNKA
   Dne 9. února 2013 uplynulo 25 let od úmrtí mé drahé tety, 

paní Zdeňky Hartmanové, 

účetní bývalého Okresního stavebního podniku 
v Náchodě.

  Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí se mnou 
tichou vzpomínku.

Evženie Švejkarová, neteř

Náchodští fl orbalisté stále v boji o 1.ligu

Pozvánka na fl orbal -  17. a 18. kolo 2. ligy mužů divize III

Florbal Primátor Náchod vs. FBC Štíři Č. Budějovice

Začátek: 23. února 2013 od 20 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

Florbal Primátor Náchod vs. 1.FbK Tábor

Začátek: 24. února 2013 od 16 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

PEDIKÚRA – ZMĚNA
Salon ADINA – Čechova ul. 397 

Náchod (mezi gymnáziem a Rubenou)
Od BŘEZNA NOVĚ: 

MONIKA HAKLOVÁ
- Pedikúra, manikúra – různé druhy

- Zábaly, masáže, korektory, atd.
- Gelové nehty - nohy

Pondělí + středa (pátek)

Tel. 777 89 30 89

BISTRO U SKLENÁŘŮ
v Náchodě Vás srdečně zve na

VEPŘOVÉ HODY
ČT, PÁ 28. 2. - 1. 3.
Vždy od 11:00 hod.

Rezervace na tel. 605 54 77 19
• Firemní a soukromé akce

• Studentské večírky
NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ

Pro kuřáky vytápěná terasa
Domácí mazlíčci vítáni.

Hřiště od 
Rákosníčka
 Populární postavička z  Večerníč-
ků je pohádkovým patronem akce 
19 Rákosníčkových hřišť, kterou 
organizuje společnost Lidl v.o.s., 
známá řetezcem prodejen. Společ-
nost Lidl se s  touto soutěžní akcí 
obrátila i na město Jaroměř. Princi-
pem soutěže je, aby lidé posílali SMS 
či hlasovali skrze webové rozhraní 
právě pro svoji prodejnu (v  tomto 
případě jaroměřskou). Čím větší 
podpora, tím větší šance, že u  jaro-
měřského Lidlu vznikne jedno z 19-
ti Rákosničkových hřišť. 
Jaroměřští patrioté  
mohou svoji 
podporu vyjá-
dřit až do  28. 
února. Bližší 
info lze nalézt 
na  interneto-
vých stránkách 
www.jaromer-josefov.cz

ch hřišť. 
rioté  

ch
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Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Heleny Jarošové

CO BYLO DŘÍVE? 
 Do roku 1991 jsem pracovala ve státní 
správě.  Pracovala jsem s lidmi a získala 
jsem poměrně široké, právní znalosti.

 A TEĎKA? 
 V  roce 1992 jsem se začala zajímat 
o  oblast rozvíjející se realitní činnosti. 
Obchod s nemovitostmi je nestandardní, 
obchodní činnost, která se neustále vyví-
jí v  součinnosti s  vývojem dnešní doby 
v rámci hospodaření celé České republi-
ky. Součástí mojí práce není pouze pro-
dej a koupě nemovitostí, ale i řešení ne-
lehkých situací klientů, jako je dědictví, 
rozvod, sociální nejistota, zadluženost 
ap. Mým cílem je uzavřít obchod k obou-
stranné spokojenosti klientů, i  když to 
není vždy jednoduché. I  v  dnešní době 
lze jednat a obchodovat seriozně s vyso-
kou lidskou morálkou. Ke každému pří-
padu je nutné přistupovat individuálně, 
i  když mezi klienty je důvěra v  realitní 
makléře někdy velmi nízká.

 Realitní činnost je někdy i  úsměvná, 
např., když se manželé doma nepohod-
nou, přijde manžel ke mně do kanceláře, 
kde mi oznámí, že se rozhodl prodat do-
mek. Druhý den zavolá, že se s manžel-
kou udobřili, takže se prodávat nebude. 
Za  týden přijde ke mně manželka, že ji 
muž opět rozzlobil, takže se dům prodá. 
A  tak to šlo dvakrát za  sebou. Dotazy, 
zda je do domu zavedena voda z mine-
rálního pramene IDA, jsou též realitou.  
Nejedná se vždy o prodej běžných nemo-
vitostí, při mé letité práci se např. prodá-
val i malý včelín a zděná králikárna nebo 
velký penzion a  tovární objekt. Šikovná 
realitní kancelář dokáže prodat téměř 
vše, pokud je solventní kupec.
A pro to vše mám svoji práci ráda.

RK REKA, nám.TGM 1293, Náchod
Po-pá 8,15 – 16.00

Tel.: 491 428 765, 602 185 901
e-mail: reka.na@seznam.cz

www.reka-na.com

Okénko 
energetického poradce XI. 
 Milí čtenáři,
 dnes Vám nastíním, co naše kancelář 
chystá pro naše stálé klienty a to z řad fi -
rem i domácností na tento rok. 
Na  úvod Vám zopakuji 3 základní body, 
které určují činnost naší poradenské fi rmy.
1) Boj proti nekalým  praktikám na trhu, 
který v  současnosti pro Vás jako odbě-
ratele hlavně reprezentují podomní pro-
dejci mnoha dodavatelů  (např.. Bohemia 
Energy, České Energetické Centrum, 
RWE, Centropol, Comfort Energy a po-
dobně). Tento agresivní prodej s mnoha 
polopravdivými, nepravdivými i  lživými 
nebo neúplnými informacemi nepřináší 
pro Vás jako odběratele nic pozitivního.
2) Naše klienty pravidelně informujeme 
o  tom , co se na  trhu s  energiemi kaž-
doročně děje, co se očekává, na co si dát 
pozor apod. Bez pravidelných informací 
a srovnávání se nelze dobře rozhodovat.
3) Pomáháme zlepšit a  zrovnoprávnit 
vztah mezi dodavatelem a  odběratelem 
(tj. námi všemi koncovými odběrateli 
energií) na  takovou úroveň,  na  kterou 
jsme zvyklý i  v  jiných oblastech našeho 
hospodářství. Ideálním stavem je „náš 
zákazník, náš pán“.
Pro fi rmy a  obce opět jako v  minulém 
roce chystáme 
a) Do konce března díky historicky níz-
kým cenám elektřiny poptáváme indivi-
duální cenu na  všech sazbách nízkého 
napětí pro soubor fi rem v našem portfo-
liu na rok 2014. Je to již po druhé a in-
dividuálně poptané ceny, kterých jsme 
docílili na rok 2013 jsou špičkové.

b) Již třetím rokem poptáme cenu plynu 
u  souboru běžných fi remních malood-
běrů (do  630MWh) a  to na  rok 2014. 
Poptávku předpokládáme uskutečnit 
v  letních měsících. Po  zkušenostech lze 
dopředu říci, že jednosložková cena (bez 
měsíčního platu a kapacitní složky ceny) 
bude opět špičková.
Pro domácnosti v našem portfoliu kli-
entů poprvé chystáme individuální po-
ptávku ceny plynu na rok 2014. Jednat se 
bude o ty naše klienty, kteří mají spotřebu 
nad 15 MWh plynu/rok.
Pokud se také Vy chcete zúčastnit těch-
to každoročních individuálních poptá-
vek, tak jako automaticky již všichni 
naši klienti, zde jsou termíny, do  kte-
rých je možné se přihlásit:
1) Nízké napětí pro fi rmy ve  všech saz-
bách – do 31. 3. 2013
2) Maloodběr plynu (do  630MWh) pro 
fi rmy – do 30.5.2013
3) Novinka – maloodběr plynu pro do-
mácnosti ( nad 15 MWh) – do 30. 6. 2013
V příštím díle se zaměříme na ceny plynu 
v roce 2013 u různých dodavatelů. Bude 
to takový díl zvláště pro majitele rodin-
ných domků._________________________________
Mgr. Michal Bors, generální reprezentant, 

produktový specialista a naceňovač 
poradenské společnosti 

OPTIMAL - ENERGY. cz a.s., Brno 
kancelář Husovo nám. 22, 

552 03 Česká Skalice 
mbors.optimalenergy@seznam.cz 

tel.731 508 654 , www.optimal-energy.cz 

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 

v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 

v březnu při následujících programech:

březen  2013

* čtvrtek   7. 3.  od 14 hod. 

  hudební odpoledne 

- Andrea Bocelli, 
výběr z koncertů připravil 

a promítne  p. Miloslav Hlaváč; 

*  čtvrtek  14. 3.  od 14 hod.

bude výroční členská schůze 
tentokrát v klubovně Harmonie 2. 
V programu vás seznámíme s hos-

podařením a činností v r. 2012, 
s plánem akcí v letošním roce 

i s potřebným rozpočtem. Občerst-
vení bude zajištěno. Od 13.30 
budou vyřizovány přihlášky 

nových členů a vybírány příspěvky 
(50,-Kč/rok). Po 15.hod. budou 

přijímány přihlášky se zálohami 
na připravované zájezdy.

m programové čtvrtky 

kde se sejdeme 

mech:

* čtvrtek  21. 3. od 14 hod  
„Japonsko“ 

fi lm ze své cesty doplní 
vyprávěním p. Libuše Lukášová;

čtvrtek  28.3. od 14 hod.   

„Fibromyalgie“,. 
je nemoc - její příznaky, příčina, 

výskyt syndromu a úloha dostateč-
ného prokrvení centrální nervové 
soustavy – magnetoterapie jako 

doplňková léčebná metoda. Před-
nášku na dané téma ve spolupráci 

s lékaři MUDr. J. Chvojkou CSc. 
a MUDr. J. Jeřábkem CSc.  připravil  

p. Jan Turek.

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 

jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší 

členové výboru MO SD ČR. 

      PRODÁM 

    TREZOR 

      60x70x60, 
       váha 800 kg,   

     použitý. 
Cena 22 tis.Kč.
Odvoz v ceně. 

Tel. 602 145 222

AGRO CS a.s., Říkov 265, 
552 03 Česká Skalice

REFERENT/KA EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Písemné nabídky s životopisem zasílat elektronicky na e-mailovou 
adresu  burdychova@agrocs.cz  nejpozději do 8. 3. 2013.
Nástup dle dohody.

   Náplň práce:
• Evidence a účtování dlouhodobého majetku
• Evidence drobného majetku
• Evidence nemovitostí v souladu s katastrem nemovitostí
• Zpracování daňových přiznání k dani z nemovitosti, k dani z převodu 
   nemovitostí, k dani silniční
• Agenda pojištění majetku a odpovědnosti fi rmy
• Agenda pohledávek po lhůtě splatnosti a tvorba opravných položek 
   k pohledávkám

   Požadavky:
• Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru 
   podmínkou  • Samostatnost a zodpovědnost • Praxe 3 roky 
• Znalost práce na PC • Časová fl exibilita

Výběrové řízení

Senátor Libor Michálek 

na ACADEMIA MERCURII
 Bývalý učitel AM Mgr.  Libor 
Michálek, dnes senátor ČR, a  bý-
valý žák Mgr. Jiří Nývlt (šéfredak-
tor Katolického týdeníku) přijeli 
dne 12. února 2013 na naši školu 
besedovat se žáky. Proč právě oni? 
 Pan senátor (náchodský rodák)
v  roce 1993 na  naší škole začínal 
svou praxi učitele i  se svou man-
želkou Mgr. Radkou Michálkovou.
 Mgr.  Jiří Nývlt je jeden z  prv-
ních absolventů čtyřletého studia 
AM (1992-1996) tehdy oboru Eko-
nom podnikatel (obdoba dnešního 
Ekonomického lycea). Pan Nývlt 
pohovořil o  tom, jak on osob-
ně uplatnil studium ve  své praxi. 
Sdělil studentům, že i  se studiem 

etiketě a rétorice, které se u nás učí 
již od roku 1992.
 Pan Libor Michálek pohovořil 
o  době začátků působení na  naší 
škole, kde vyučoval fi nanční mate-
matiku a kapitálové trhy v oborech 
Ekonom podnikatel a Management 
a marketing. Následoval popis dva-
ceti let, kdy se stal z učitele senátor 
se zaměřením na problematiku ko-
rupce a jejích důsledků pro náš stát.
Panu senátorovi Liboru Michál-
kovi a  panu Mgr.  Jiřímu Nývltovi 
děkujeme za milé a poučné setká-
ní a  přejeme jim mnoho úspěchů 
do dalších let.

Ing. Anna Ptáčková

zaměřeným na ekonomiku je mož-
né vystudovat žurnalistiku v  Pra-
ze, a  to díky předmětům etice, 

Akreditované pracoviště 
pro dopravně 

psychologické vyšetření
Mgr. JAN VOLAVKA 
klinický psycholog a psychoterapeut

Nám. T.G. Masaryka 46, 
II. p., Náchod

Objednávky na tel. 777 622 394

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

BYTY

* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 u  ne-
mocnice, 2 patro. Balkón, výtah, sklep. Mě-
síčně 4.200 + zálohy 2.450 Kč. Vratná kauce 
18.000 Kč. Perfektní stav, volný do  týdne. 
TEL.: 604 806 370

* Pronajmu pěkný byt 3+1 v  Nácho-
dě poblíž Polikliniky, Pražská ul., 1. 
patro, sklep. Vhodné pro rodiny i  dů-
chodce. Nájem 5500,-Kč + elektřina, 
Kauce 10500,-Kč. Volné ihned. Tel:
773 550 380.

* PRODÁM byt 4+1 v  OV v  Náchodě 
na  Plhově po  úplné rekonstrukci. Cena 
1.300.000,- Kč. Tel. 724 547 778.
* 4 členná rodina hledá pronájem vyba-
veného bytu nebo domu v klidné lokalitě 
v  Náchodě, nebo okolí. Ideálně 4+1 nebo 
alespoň 3+1. Jsme pořádkumilovní sluš-
ní lídé, nekuřáci a  máme rádi svůj klid 
a  soukromí. Možný začátek pronájmu 
pravděpodobně květen, ale záleží na na-
bídce. Volejte na 608 238 886 nebo pište na 
eva.klusakova@live.com
* Pronajmu dlouhodobě garsonieru v Po-
lici n.M. - Fučíkova 323,(36,6 m2). Kuchy-
ně, pokoj, koupelna, WC, komora, sklep. 
Nájemné 2200 + energie. Byt volný k nastě-
hování od 03/2013. (Volejte po 15. hodině.)
* Pronajmu slunný byt na  Malecí 1+1 
v  přízemí. Nájem 2200,- + inkaso 3500,-.
Kauce nutná.Volat po 18h.Tel.734 681 375
* Prodám byt 3+kk v Náchodě, ul. Duho-
vá. Tel. 774 311 404 Cena: 995 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě, ul. 
Komenského, kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. Cena: 5 000,- Kč/měs. + sl.
* Prodám byt 3+1 v OV 81 m2 v Dobruš-
ce v  cihlovém domě, 2.patro, plast.okna. 
Cena 930 tis.Kč. Možno i  s  garáží. TEL.:
731 586 468
* Pronajmu byt 2+1 v  centru Náchoda. 
Plovoucí podlahy, nová kuchyň, klidné 
místo. Nájem 4900 + 1500 služby. Kauce 
10.000,- tel. 602 247 247.
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s  balko-
nem, 47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipím 
naproti hospodě, nájemné 4.000 + inkaso 
2.000 + kauce 18.000,-Kč, tel. 608 903 050.
* Pron.dlouhod.byt 3+1 v  os.vl., 75 m2, 
2NP, v  NA-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, 
zateplení, park u  domu, náj. 5.000Kč + 
VAK + el. + plyn + kauce, tel.608 903 070
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP, plast.
okna, v nově zrek.domě v NA poblíž cent-
ra. Náj.+zál. 5.500Kč+kauce 16.500Kč, tel.: 
608 903 070
* Koupím byt v Náchodě 2+1 v OV - lo-
kalita ul. Běloveská, Plhov s balkonem. Na-
bídněte. TEL.:775 308 684
* Pronajmu větší byt 1+1 v samém cent-
ru Náchoda, klidný zděný dům - I. patro, 
nájem 4000,-Kč, energie cca 2000,-Kč, 
kauce 7000,-Kč, nekuřák, bez zvířat. Tel. 
777 123 156
* Pronajmu nestandardní byt 2+1 v klid-
né části středu N.Města. (Po celk. rekon-
strukci, zcela nová okna). Tel. 732 681 960
* Dlouhodobě pronajmu slunný byt 
38m2, 1+1 s  lodžií v Náchodě u  nemoc-
nice. Nájemné 3500,-Kč + inkaso. Kauce 
10 000,- Kč. Tel. 777 021 798.
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný 
byt 3+1 v Náchodě - Brance. Volný ihned. 
tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhodobě byt v OV 2+1 54 
m2 v Náchodě - Bělovsi, plast. okna, nová 
koupelna, nájem 3500,-Kč + inkaso, roční 
kauce 24000,-Kč. Zaplatit předem. Volný 
ihned. TEL.:607 951 833
* Prodám byt 3+1 v OV po rekonstrukci, 
SUN Náchod. TEL.:608 581 233
* Prodám byt 1+kk v OV s balkonem, 29 
m2, zrenovovaný, Pražská ul. Náchod, cena 
580 tis.Kč. TEL.:739 395 668
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích u Ná-
choda a  1+1 v  Náchodě, povinná kauce, 
volné ihned. TEL.:608 869 885
* Pronájem bytu 3+1 - nájemné 5000 + 
služby 2000 a 2+kk - nájemné 4800 + služ-
by 1800 v centru města Náchod u Okresní-
ho soudu. Ulice Palachova 1457. Elektriku 
si platí sám nájemce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v  Náchodě 
nedaleko centra. Byt se nachází ve  3.pat-
ře zděného domu, má 75m2. Jsou tu nová 
plastová okna, nová topidla, nové rozvo-
dy plynu. Je vybaven kuchyňskou linkou 
se sporákem. K  bytu patří i  půda a  sklep. 
Veškerá občanská vybavenost v  dosahu 5 
minut chůze. Parkování před domem. Ná-
jemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. Tel. 
723 745 040.

* PRODÁM CHALUPU k  celoročnímu 
obývání v obci Vysoká Srbská. ZP 82 m2, 
plocha pozemku 662m2. Tel. 602 177 905
* Koupím garáž v Novém Městě nad Me-
tují, nebo do pronájmu. Cenu respektuji. 
Tel:602 657 560

* Pronajmu plně vybavený samostatný 
rodinný dům v  Náchodě na  Brance 
na  krásném klidném místě přímo pod 
lesem. DSL Internet, HD SAT, krb, per-
gola s grilem na pozemku, garáž, tope-
ní na  dřevoplyn nebo elektřinu. Pouze 
slušným lidem. Nutno vidět. Cena 
k  jednání 10.000 Kč + energie. Volný 
cca za měsíc. Kauce dle dohody. RK ne-
volat! info: 774 180060

* Prodám dvě zahrádkové parcely, ka-
ždá o  výměře 300 m2, cena dohodou, 
v okrajové části Dobrušky. e-mail: anezka.
kratenova@seznam.cz
* Prodáme RD ve  Velkých Petrovicích, 
velký pozemek, v dosahu železnice i BUS, 
samoobsluha, pěkné místo. Tel.723 769 406
* Prodej 2 objektů zařízených pro opra-
vu aut včetně pozemků v  Náchodě. Mi-
nimální cena 1,8 mil. Kč. RK nevolat. Tel.
607 57 99 90
* Prodám starší RD 4+1 na  okraji Ná-
choda, částečně podsklepen, garáž, zděná 
kolna, pozemek o  výměře 2280 m2. Tel. 
608 245 634
* Pronajmu garáž v Náchodě Bělovsi. Tel. 
604 699 888
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinné-
ho domu na okraji Dolní Radechové. 2500 
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Sháním RD nebo chalupu na  Ná-
chodsku. Pěkný pozemek výhodou. Tel. 
608 245 634
* Prodám RD 3+1 v Rychnově n Kněžnou, 
po  rekonstrukci, cena 1.690.000,-. TEL.: 
777 800 369
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhová-
ní. TEL.:724 214 538

* Hledám pronájem garážového stání pro 
motocykl na  sídlišti u  nemocnice. TEL.: 
775 435 958
* Mladá rodina koupí rodinný dům, 
chalupu v  Novém Městě nad Metují, tel. 
722 379 557

* Prodám garáž v  Náchodě za  Ry-
bárnou. Super stav. Cena dohodou. 
TEL.:603 45 85 37

* Prodám garáž v Náchodě na Brance, 150 
tis.Kč. TEL.:602 411 651
* Prodám stavební pozemek ve  Velkém 
Poříčí 1078 m2, mob: 605  437  524 www.
pozemek.wz.cz

* Pronajmu kancelář v  centru Náchoda 
naproti Komerční bance. Tel. 774 311 404. 
Cena: 5 500,- Kč/měs. + služby
* Nabízíme k  pronájmu nebytové pro-
story I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 
za  2000Kč 61,15m2 za  4000Kč 65,7m2 
za 4200Kč Přízemí 65 m2 za 3500Kč 260 m2 
za 11500kč Jedná se o prostory na lukrativ-
ním místě v  Jaroměři cca 100m od  Tesca, 
které byly užívány jako dílny (možno pře-
budovat na  obchodní prostory). V  I.patře 
se nacházejí kanceláře o různých plochách. 
Plocha přízemí je 320m2. Plocha I.patra je 
rovněž 320m2. Kontakt 775 061 023
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - 
nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 
m2, s příslušenstvím, cena vč. energií 1999,-
Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY S  VÝLOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ; 
VHODNÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, 
ORDINACI, KONTAKTNÍ KANCE-
LÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 3.500,-Kč. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ 
NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, BOWLING, KA-
VÁRNU, FITNESS, ATELIÉR ČI KAN-
CELÁŘE APOD. INFO 777  302  483, 
777 606 464
* Pronájem menších (cca 10 m2) nebyto-
vých prostor v Hurdálkově ul. v Náchodě. 
Tel. 776 344 900

* Pronajmu 3+kk v  Náchodě Borské ul., 
zděný dům, 3.patro, lodžie. Nájem 5000,-
Kč, energie cca 2500,-Kč. Kauce 8000,-Kč. 
Nekuřák bez zvířat. TEL.:777 123 156
* Pronajmu garzonku v  Hronově, příze-
mí. Tel 608 66 77 30
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 

V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 
200M OD  NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-
Kč + 200,-Kč ZÁLOHY + ELEKTŘINA  
INFO 777 302 483; 777 606 464
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3+1 
v  České Skalici, Pivovarská 662, 2. pod-
laží, výměra 72,09 m2. Měsíční nájem Kč 
2.900,-- (bez služeb), jistina Kč 10.500,--. 
Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Po-
říčí, Na Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. 
Nutné dílčí opravy bytu. Cena 300 tis.Kč. 
Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v  České Ska-
lici, 3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, vý-
měra 72,09 m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1+1 v Náchodě, 
Bílá 1961, výměra 44,01 m2, 3. poschodí. 
Cena Kč 340 tisíc. Info: 733 131 189.
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě u Rubeny, 
44 m2, tel. 604 855 311, 607 211 955
* Pronajmu pěkný byt 3+1 ve Vysokově, 
rekonstruovaný, částečně vybavený, plyn. 
topení, možnost přitápění kamny, parko-
vání, 2 sklepy a půda. Tel. 776 492 977
* Prodám byt 2+kk v OV v Náchodě na-
proti Rubeně, cena 540 tis.Kč. Velmi nízké 
náklady na bydlení. TEL.:605 450 384
* Prodám byt 2+kk 40m2, cihla v  OV 
v  Náchodě v  Nerudově ul.Nová kuchyň, 
plynový kotel, topení a  plastová okna. 
Měsíční provozní náklady do 3tis. Kč. Při 
rychlém jednání sleva. RK NEVOLAT!!! 
tel. 777 084 912
* Pronajmu zařízený byt 1+1 (45m2) v Ná-
chodě, Jugoslávská ul., po  rekonstrukci. 
Slušným nekuřákům prosím. Nájem 2500,- 
+ inkaso. Kauce 9000,- tel.603 574 074
* Ubytování v  Hronově. Hledám příle-
žitostné ubytování na  víkendy pro ženu 
s  dítětem, která je z  vzdáleného města. 
Místnost v  domě, zahradní chatku, apod. 
se sprchou, levné, může být nekomfotní. 
Pošlete SMS na 777 200 452
* Prodám přízemní družstevní byt 1+1 
na  sídlišti SUN v  Náchodě. Dům zatep-
len, plastová okna. Cena 490000,-, tel. 
603 163 664, RK nevolat

* Prodám družstevní byt 3+1, 70 mč, 
v panelovém domě s balkónem v Hro-
nově, 7.patro - výtah. Dispozice - vstup-
ní chodba, ložnice, kuchyň, obývací po-
koj, dětský pokoj. WC, koupelna -jádro 
původní. Občanská vybavenost -pošta, 
autobus, vlak, ZŠ, Penny do  500m. 
Cena k jednání 720.000Kč. Volný do 2 
měsíců. tel: 774 539 929

* Pronájem bytu 1+1 v  České Skalici 
tel.491 452 346 mob.603 578 209
* PRONAJMU BYTY 1+1 A 2+KK v Hro-
nově a Velkém Dřevíči. Domy jsou po cel-
kové rekonstrukci. Cena od 3.900,- kč + in-
kaso. Kauce nutná. Tel.602 133 173 email: 
renestarkov@seznam.cz
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk s bal-
konem v klidné části Nového Města n.M.. 
Nájem 3500,-Kč + inkaso, kauce 12 tis.Kč. 
TEL.: 774  189  339, www.bezrealitky.cz/
id/230348
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Prodám byt 1+1 v  OV, 32 m2 s  balko-
nem, po  částečné rekonstrukci - plastová 
okna, radiátory, podlahy, WC, nová linka 
s lednicí, internet. Nové Město n. M. Cena 
599.000 Kč. Tel. 722 416 513
* Prodám slunný byt 2+1 v  OV, 60 m2, 
6.patro v  Novém Městě n. M. u  Rych-
ty. Dům po  celkové revitalizaci. Volný.  
TEL.:604 933 940
* Pronajmu garsonku 30m2 v  Novém 
Městě nad Metují. Dům je v  klidné čás-
ti města, zateplen, plastová okna, výtah. 
Možnost připojení vysokorychlostního in-
ternetu, příjem digitální TV. Kauce 15000,-
Kč. Volná ihned. Tel 608 323 373

* Pronájem stodoly nebo objektu a  lou-
ky. Rozměry stodoly min. 11 x 5m a louky 
min. 20 x 150 za účelem hángárování mo-
torového dvoumístného kluzáku. Cena do-
hodou. Pište SMS. Tel 777 200 452
* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Nácho-
dě. Tel. 732 167 291

* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
4.000,-Kč + ZÁLOHY; INFO 777 302 483, 
777 606 464
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v  I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do  zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Pronajmu podnikatelské prostory 
v centru Náchoda, v zadní části domu 
na  Kamenici, přízemí, 59m2, vhodné 
pro čajovnu nebo kavárnu, případně 
kancelář, kadeřnictví, kosmetický salon 
či fotoateliér. Tel. 776 272 692.

* Prodám zavedenou kovovýrobu v Hro-
nově. Dílna 120m2, kuchyňka, WC a  spr-
cha. Vjezd velkými vraty ze dvora. Možnost 
přístavby na  pozemku 1000m2. Půda při-
pravena k vestavbě bytu či kanceláří. Nutno 
vidět. Cena dohodou. Tel. 608 638 486

* Prodám sololitové desky. Levně. Tel. 
602 103 775 (SMS)
* Prodám jasanovou kulatinu, prům. 
1,3m, dl. 4m, cena dohodou, tel.: 
608 352 426

* Prodám zachovalý a  plně funkční 
klavír Bratří Marhové, krásný rusti-
kální nábytek - dvě kožené sedačky 
(3+1+1 a 3+2), dva konferenční stolky 
masiv a  dvě skříně. Vše za  rozumné 
ceny do  konce února- stěhování. Tel. 
608 820 930 Náchod

* Levně prodám oblečení pro holčič-
ku 0-98, obyč. i  značkové, CHEROKEE, 
ZARA, BABY CLUB. Přijďte si vybrat. 
TEL.:774 019 058
* Prodám 2 stavební buňky ve velmi dob-
rém stavu v  Náchodě. Cena 24  000,-Kč. 
TEL.:774 637 229
* Prodám koupelnovou vanu, mělkou, 
vhodnou pro seniory a  méně pohyblivé. 
Nová v přepravním obale. Cena 2500,-Kč. 
TEL.:721 845 686 večer
* Prodám sendvičové izolační panely 
stěnové a  střešní, 100x200, 100x250 cm, 
tl 6cm 250 Kč/m2, tl 8 cm za 275 Kč/m2, tl 
10 cm 300 Kč/m2, na stěny, opláštění, příč-
ky, stropy. Tel. 606 336 841
* Prodám pec na  keramiku ROHDE 
TE60-MCC r.v.2007, provoz 1 měsíc, max. 
teplota 1230 C, vnitř. roz. 400x450 mm, 
cena 25 tis.Kč. TEL.: 608 93 13 14
* Prodám doma vykrmená prasata. bez 
směsí. TEL.:494 665 327, 739 028 159
* Prodám novou líheň pro drůbež, 
2200 Kč Tel. 733 483 672

* Koupím knihy Verna, May a  jiné 
dobrodružné nejlépe do  1948. TEL.:
722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poš-
tovní známky, Čína, Československo 
a  jiné. Dále staré obálky, dopisy a  pod. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, 
IGRA, a  jiné i  na  bowden, vláčky apod. 
TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hoto-
vé. TEL.:724 020 858

* Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos 
letáků do domovních schránek ve  vašem 
okolí. Odměna je vyplácena týdně. Tel.:
723 917 250.
* Hledám partnerku do  tanečních. Pod-
zim 2013. Tel. 736 249 709
* KLÁVESY Pavel Svoboda. Taneční hud-
ba na večírky, oslavy, svatební hostiny. Tel. 
606 982 010
* Elektrikář s  praxí 4 roky hledá prá-
ci v  Novém Městě n.M. a  okolí. TEL.:
724 543 640
* Přijmeme 5 šikovných lidí na  pozici 
konzultant. Životopis zasílejte na  email: 
centrumkopretina@seznam.cz

* Prodám Škoda Fabia r.v.2002, 1.0 mpi, 
poctivé km 146 tis., servisní knížka, ne-
bouraná, výborný stav, malá spotřeba. 
Jako nová. Modrá barva. Pravidelný servis. 
Cena 47 tis.Kč. TEL.:777 104 584
* Prodám VW POLO 1,9 di, r.v.99, najeto 
180 tis.km, 4x letní pmneu + disky, cena 35 
tis.Kč. TEL.:604 648 101
* Prodám Škoda Octavia combi, r.v.1998, 
stav tachometru 204 tis.km, STK 1/2015, 
šedá metalíza, el.okna a zrcátka, tažné za-
řízení, letní pneu v  ceně. Cena 38 tis.Kč. 
TEL.:723 039 280
* Prodám WV POLO 1,2 benzín, 40 
kW, r.v. 2003, modrá perleťová, najeto 
130.000 km, STK r. 2015, 1. majitel, 100% 
tech. stav. Cena 69.000 Kč. Tel. 604 899 558 
po 18. hod.

* Daruji krásná pětiměsíční koťátka 
do dobrých rukou. Tel.604 717 592 
* Prodám amerického pitbulla - stá-
ří 4 roky, ukázněný a  klidný pes, dů-
vod - stěhování. Do dobrých rukou. tel. 
737 878 698 
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NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Pronajmu nebytové prostory 

v přízemí v Hurdálkově ulici  

206 v Náchodě (naproti Kinu 

Vesmír) Výhodně.

Tel. 603 194 192

Hledám fl oristku/květinářku do 

provozovny v Červeném Kostelci.

Znalost v oboru výhodou. 

I brigádně. Tel.:608 143 570

Levné stěhování po celé 

republice NONSTOP

Tel.: 604 283 740

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

Náchod-Kramolna-Zateplený RD (4+1) z r.1995,bazén.....2,41 mil.Kč, Náchod-u nádraží-RD po rekonstr.,2 byty+komer.prostory .......2 mil.Kč-Sleva!
Náchod-centrum-RD (4+1),kompl.rekon...2,49 mil.Kč, Náchod-Nadst.RD-novostavba (6+kk+posilovna),zast.pl.157 m2-nutno vidět .... 5,4 mil.Kč
Lipí u Náchoda-Úsporné novostavby RD,slunné místo,poz.až 1000 m2....více v RK, Broumov-Spoř.-Slun.byt 2+1(62 m2) po rekon ......599.000,-Kč
N.Město n/M.-Zděný byt 2+kk (57 m2),kompl.rekon.,zahrada,klidné místo...1.095.000,-Kč, N.Město n/M-RD v histor.části-u náměstí ... 1,08 mil.Kč
N.Město n/M.-“František“-Nadst.byt 3+1,OV,garáž,vel.lodžie..1.649.000,-Kč, N.Město-Březinky-Zděný byt,OV,1+kk+terasa(49 m2) .... 1.149.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-RD+chalupa+poz. 2.658 m2.....1,79 mil.Kč, Nahořany u N.Města-Úsporná novostavba RD,klid.místo,poz.912 m2 ..... 2,1 mil.Kč
Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota,k rekreaci i ubytování.......2,19 mil.Kč+Pěkný RD s 2 byty po 90 m2-možnost pronajímání ......2.590.000,-Kč
Č.Skalice-RD 2+1,vel.půda,garáž+stodola k podnikání.....1,39 mil.Kč,Č.Skalice-V.Třebešov-Zem.usedlost-komplex budov s poz. 4ha .... 2,4 mil.Kč
Stárkov-Bystré-Styl.,poloroub.chalupa,po rekon.,poz.1368 m2.....1,35 mil.Kč,Meziměstí-RD s poz.(0,75 ha) pro výstavbu RD i rekreaci ..... 1,1 mil.Kč
Bezděkov u Police n/M-RD (3+1)po rekon.,2 garáže+kancelář k podnikání...1,4 mil.Kč,Police n/M-Byt 3+1,OV,66 m2,lodžie,klid.část ... 590.000,-Kč
Benešov u Broumova-Hrubá stavba RD-možnost 2 bytů...559.000,-Kč, Jetřichov u Meziměstí-Zděný byt 2+1 (57 m2),kolna,zahrada ...250.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

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

TEL.:606 270 421



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Uklidíme

a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

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

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

Prodám zařízený zahradní domek 

na hezké zahradě, stavební  

pozemek 1400 m2 v Náchodě.

 TEL.: 602 145 222

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Realitní Kancelář REKA - Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Červený Kostelec 

           Horní                                                        

Okres: Náchod

Větší RD v klidné, slunné 

lokalitě se stav.poz. 2 173 

m2. V domě je velká chodba, 

2 místnosti, kamenný sklep, 

dílna a navazují bývalé 

chlévy. Velká půda, nová 

střecha. Voda z veř.řádu 

ve sklepě, el. 230/400V, topení lokální /kachlová kamna/, trativod. Stav. 

tech. stav dobrý. Zděná stodola – nutné opravy. Možno dokoupit navazující 

stav.poz. Po úpravách velice příjemné bydlení.

Zn.: 10D521                                                                         Cena:  755.000,- Kč

Obec: Náchod                                              

Okres: Náchod

Řadový RD s větší garáží  

a s opl. zahradou o celk. 

vým. 895 m2, v okrajové čás-

ti obce. V přízemí – chodba, 

kuchyň, 3 pokoje, koupelna 

a WC, kamenný sklep. 

V podkroví 2 jednoduché 

místnosti a 3 půdy. Na poz. 

2 zděné kolny. Sítě z veř. řádů, ÚT horkovodní, 230/400 V. Roh domu staticky 

narušen. Po opravách příjemné bydlení !!

Zn.: 12D185                                                                          Cena: 1.085.000,- Kč

Obec: Libchyně 

          u N. Města n.Met.                                                               

Okres: Náchod

Samostatně stojící RD se 

stodolou a poz. o celk.vým 

1 376 m2 v okrajové části 

obce, cca 5 km od Nového 

Města n. Met. Dispozice – 

veranda, chodba, kuchyň 

a 4 pokoje. Větší koupelna, WC, kotelna a větší sklep. Velká půda. 

Voda veř., žumpa, el. 230/400 V, ÚT na pevná paliva, 2 pokoje s krbem. 

Stavebně tech. stav je dobrý. Příjemné a klidné bydlení.

Zn.: 12D182                                                                      Cena: 1.115.000,-Kč

Obec: Červená Hora                                                                     

Okres:  Náchod

Pěkný RD s opl. zahra-

dou o celk. vým. 676 m2 

a skleníkem. V přízemí 

domu je chodba, komora, 

kuchyň a pokoj, sprch.

kout, uhelna, vodárna – 

studna, menší dílna, velká 

dílna a suché WC. V patře jsou dvě místnosti a půda k vestavbě. Sitě 

veř.,topení lokální – ÚT. Na dům navazuje kolna. Nová střecha a fasáda. 

Příjemní bydlení – super cena !! 

Zn.: 12D161                                                                     Cena:  886.000,-Kč

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

► Byt v OV 1+2 v Trutnově, 56 m2, 4.NP, zděný  za 768.000,-Kč

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 

D
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil 
dnem 25. 2. 2013 výběrová řízení 4. kola č. HNA/21/2013 

(18.600,- Kč) a HNA/22/2013 (11.600,-) na

zjištění zájemce o koupi majetku.  
Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zahrádkářské osadě 

„Rábův Důl“ v obci Velké Poříčí. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách 
www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 

úřadů a na tel. 491 457 280, 737 281 385.

VAŠE PODNIKÁNÍ 
NEMÁ HRANICE 

INZERUJTE  V POLSKU!
Tel. 602 103 775 

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
NOVINKY SPRO, DAIWA, CORMORAN

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853

I.patro

ÚNOR -20% 
SLEVA NA 

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

Přenechám pronájem 
TABÁKU u KB v Náchodě
Velmi lukrativní místo

Info POUZE po telefonu
Volejte po 17.hodině

702 518 570

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 

dnem 25. 2. 2013 výběrové řízení č. HNA/2/2013 –

4. kolo na zjištění zájemce o převod majetku:  
členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Náchod, včetně všech 

souvisejících práv a povinností, zejména práva na nájem družstevního 

bytu č. 721/1 v bytovém domě Pražské Předměstí   č.p. 719, 720, 721, 

postaveném na pozemcích p.č. 1604/25, 1604/26, 1604/27, 1604/43, 

1604/52 v katastrálním území a obci Jaroměř. Minimální kupní cena 

za nabízený majetek činí 770 000,- Kč.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 

stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů 

a tel. č. 491 457 280, 737 281 358.
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Hotel ELKO
nekuřácká restaurace Náchod

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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www.bazenymachov.cz

 

NEJV TŠÍ VÝROBCE PLASTOVÝCH OKEN V ESKU

Prodejna: Náchod, Strnadova 48  Tel.:491 423 485, 491 427 690  e-mail: nachod@svet-oken.cz

VELKÁ SLEVA
až 61%platí do 28. 2. 2013

PRACOVNÍ DOBA 
Po a St: 

08,00 - 12.00 
12,30 - 17.00 
Út, Čt a Pá: 

08,00 - 12,00 
12,30 - 15,30

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Těžký víkend baskeťáků
 Dne 26. a 27. 1. 2013 zajížděli ná-
chodští hráči do Jaroměře - Josefo-
va a v neděli do Hořic. V Jaroměři 
nastoupili v  základní pětce v  čele 
s  kapitánem Prouzou a  tito borci 
zcela zaskočili domácí hráče. Hos-
té si odvezli velmi cenné vítězství 
66:57 /28:32/.   Druhý den v Hoři-
cích nastoupili hosté ve  stejné se-
stavě a po bojovném výkonu si od-
vezli rovněž výhru v poměru 84:70 
/38:37/. V  neděli nás čekal o  něco 
těžší nepřijemný soupeř z  Nové 

Paky. Ze začátku bylo utkání vy-
rovnané, později si hosté vypraco-
vali náskok 8 bodů, který taktickou 
hrou udrželi až do konce a výsledek 
byl 76:70. Sponzoři týmu jsou: Ho-
tel TOMMY, FARMET STK spo-
l.s.r.o., LK AUTOSERVIS spol.s.r.o., 
Kancelářská technika Laštovic Mi-
chal, ATM CZ a.s., Elektro DRAPAČ 
s.r.o., REVEAL s.r.o., AUTO-BRAN-
KA spol.s.r.o., AUTOTEST-TKMV 
s.r.o., TAPETY ŠOLÍN. 

Předseda oddílu Prouza Pavel

www.gatenachod.cz

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

Osobní halový rekord
 Vyvrcholením domácí at-
letické sezóny jsou vždy mist-
rovství České republiky, a  ta se 
konají v  hale Otakara Jandery 
v  Praze ve  Stromovce. Vůbec 
největším závodem je šampio-
nát mužů a žen, který se konal 
16. - 17. 2. 2013.
 Z  mé tréninkové skupiny 
z  Náchoda byl technickým de-
legátem ČAS vybrán Ing.  Jiří 
Vondřejc ml. –  můj syn, do zá-
vodu na 800m. Ze 24 účastníků 
měl Jirka 18-tý zaběhnutý čas. 
V  osobním rekordu v  hale ča-
sem 1:56,83 min. celkově skončil 

na  vynikajícím devátém místě 
a jen 4setiny ho dělilo od fi nálo-
vé účasti. 
 Je to veliký úspěch pro celou 
tréninkovou skupinu a je vidět, 
že i  v  takových podmínkách, 
jaké zatím máme se dá dosáh-
nou mimořádných úspěchů. 
Věříme, že v nejbližších letech 
bude i  v  Náchodě vybudován 
pěkný atletický stadion, který 
bude sloužit široké veřejnosti 
a  bude důstojným reprezen-
tantem okresního Města Ná-
choda.

Jiří Vondřejc - hlavní trenér
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