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březen 1793 - pevnost Ples (Jaroměřsko) 

pojmenována Josefov

  VÝPRODEJ

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%

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

 kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Kč

00 

1

UPOZORNĚNÍ!!!
Sdružení zdravotně 

postižených Náchod 
upozorňuje, že pláno-
vané jarní posezení se 

překládá z původně plá-
novaného datumu na 21. 

března. Program, místo.... 
vše zůstává jinak stejné. 

Přivýdělek! 
Hledáme spolehlivého 

distributora 
200 ks novin ECHO pro 
Vysokov u Náchoda. 
Více informací na  tel. 
602  103  775 (PO  - PA 
8 - 16 hod.) nebo e-mail: 
echo@novinyecho.cz
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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%

AKCEAKCE  
Sleva – 45%Sleva – 45%   
Kvalitní komůrkové 

desky tl. 10mm čiré

Deska 1,7kg/m2 .................197,-197,-

Levné desky - 1,3kg/m2 ....186,-186,- 

BENO-CZ

Nádražní 581, Hronov

Tel 777 200 452

Email: info@benocz.cz

Vše v Kč/m2 bez DPH
Kompletní ceník na vyžádání. 

Termín trvání akce do PO 18. 3. 2013

Skleníky - Stříšky - Plexisklo



 Náchodský sportovec Jirka Havr-
da dosáhl evropských i  světových ti-
tulů v  disciplíně benchpress a  s  jeho 
sportovními úspěchy se pravidelně 
setkáváte i na stránkách novin ECHO. 
Jaké je však zákulisí cest na šampioná-
ty v  zahraničí? Jak vidí Jirka Havrda 
Francii a Irsko?

 „Když srovnám Evropu a  Ameri-
ku, první, co mě napadne, jak velká je 
Amerika a malá Evropa.  A ve Francii 

mi to připadalo mrňavý hlavně 
v  Hotelu Ferrari. Postel tak malá, že 
jsem se nemohl ani otočit. Koupelna 
na  chodbě celá plastová a  mrňavá. 
Málem jsem se s ní převrátil.... Sladké 
snídaně, bagetky a nugetky. Ale jinak 
Francouzi docela příjemní. Jasně, ně-
mecky se jim mluvit nechtělo. Ve hře 
o  domluvu zůstala angličtina a  pře-
kvapivě i  ruština. Francie byla fajn 
stejně jako Irsko. Jen jsme tam měli 
takovou veselou příhodu. Volant mají 

v  Irsku auta na  pravé straně. A  když 
nám přijel taxík, hrnul jsem se dopře-
du na sedadlo a koukám, přede mnou 
volant. Taxikář asi myslel, že mu chce-
me auto  ukrást. No, když si před-
stavíš, že mu takhle auto okupujou 
sportovci v  benchpressu, co nejsou 
žádní drobečci, ani se mu nedivím. 
A snídaně byly v Irsku opravdu ty nej-
lepší. Párečky, fazole, vejce, žampiony, 
rajčata... Problém byl jen, když jsme si 
chtěli dát med. Nějak nám vypadlo to 
správné slovíčko. Nejdřív nám přines-
li čaj, potom kečup a v závěru máslo. 
Co naděláš... Vstali jsme, mávali ru-
kama a dělali: bzzz, bzzz.  A přinesli 
med. V  Irsku jsou četný fastfoody. 
Hlavně tam frčí fi sh and chips – ryba 
a hranolky. V jednom jsme nakoupili 
a na jedné zdi v pohodě pojedli. Dost 
lidí nad námi kroutilo hlavou. Jasně, 
baštili jsme to na  zdi hřbitova, jak 
jsme si později všimli.  I  černý Gui-
nness jsme po  závodech ochutnali, 
to se musí... Irové se divili, jak dobře 
jsme se bavili a kolik jsme toho vypili. 
A my se zase divili při placení... „
(čemu se Jirka Havrda divil na Ukraji-
ně a  Lotyšsku, dozvíte se příště...) 

zaznamenal Mirek Brát, 
foto archiv JH Jirka v Irsku ve stylu „Tankového praporu“
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Byt 3+1 v osobním vlastnictví v Náchodě ul. Bílkova ........................................................695 000,- Kč 
Obchod, večerka s minibarem v blízkosti nádraží v Náchodě u Čedoku ............................1 350 000,- Kč
Rodinný dům na okraji vilové čtvrti v Novém Městě nad Metují Krčín .............................5 500 000,- Kč
Zděný byt 2+1 c osobním vlastnictví v centru Náchoda, ul. Raisova ...................................899 000,- Kč
Byt 3+kk v Náchodě ul. Duhová, částečně vybavený, pěkný, světlý ...................................995 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP
Prodáme z velké části zrekon-
struovaný světlý byt 4+1 (74 
m2) ve 4.NP zděné budovy na rohu 
Husova nám. a ulice P. Velikého 
v těsném sousedství sídla Policie ČR 
zajišťující klidné bydlení.                                                       Cena: 1 350 000,- Kč

Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

MAKOVEC PLNÝ ZDRAVÍ
 Mák známe asi všichni. Když zabrousíme k jeho složení, zjistíme, že se-
mena máku tvoří asi z poloviny oleje kyseliny stearové, palmitové a  lino-
lové. A také obsahují další tělu prospěšné látky jako sodík, fosfor, draslík, 
hořčík i vápník. Z toho plyne, že tento moučník je nejen dobrý, ale i zdravý.

Přichystáme si 4 celá vejce, 24dkg cukru krupice, 10dkg másla. Dále bude-
me potřebovat 2 prášky do pečiva, 2 vanilkové cukry, 20dkg mletého máku, 
34dkg polohrubé mouky a ½ l mléka.
 Postup přípravy je následující. Vejce, cukr a máslo utřeme, přidáme prá-
šek do pečiva smíchaný s vanilkovým cukrem. Dále nasypeme mák, mouku 
a nakonec přilijeme mléko. Připravíme hladké těsto, které vložíme na vy-
mazaný pekáč nejlépe ve tvaru srdce nebo čtyřlístku, ale může být samo-
zřejmě i ten obyčejný. A pozvolna pečeme. Babička nám někdy k makovci 
udělala řidší puding, kterým koláč přelila. Když však bylo málo času, hlavně 
v  létě, makovec jen posypala cukrem a bylo hotovo. Naopak v zimě tolik 
práce nebylo, a tak se volila originálnější verze s pudingem.

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

Dnes nabízíme

Masaryčka na horáchNa cestách s Jirkou Havrdou – zastavení II. 
- Francie a Irsko  V sobotu 9. 2. 2013 se třídy 7. A, 

7. B a 8. B vydaly na lyžařský výcvik 
Niklův vrch v Horní Malé Úpě.
 Druhý den ráno jsme šli na  sjez-
dovky. Pro ty, kteří nikdy v  životě 
nestáli na  lyžích, to byl boj, odpo-
ledne už to zvládali jako opravdoví 
profíci. V  úterý odpoledne jsme se 
vydali na běžky. Byla to první a po-
slední nenáročná trasa za  tento tý-
den.
 Ve  středu odpoledne jsme šli opět 
na  běžky a  trasa byla pekelně těžká. 
Ještě teď si lámu hlavu, proč zrovna 
tuhle túru nám učitelé vybrali, asi 

proto, že na  nás čekal krásný výhled 
na naši nejvyšší horu.
 V  pátek dopoledne jsme závodili 
ve slalomu a sjezdu na lyžích. Odpo-
ledne byly závody na běžkách.
 Večer bylo vyhlášení vítězů a  disko-
téka, tu jsme si všichni pořádně užili 
a na parketu se to hemžilo tanečníky.
 V sobotu jsme si zabalili a vydali se 
do Náchoda, kde na nás čekali tatín-
kové a maminky.
 Nakonec chci poděkovat všem 
za  skvělý lyžák. Sešla se tam dobrá 
parta, nemyslíte?

Jana Valicová, žákyně 8. B

Stepíku začala 

jarní sezóna
 Novou soutěžní sezónu v  roce 2013 začal jako prv-
ní Fitness Tým Stepíku z  Nového Města nad Metují 
ve  složení: P.Čížková, L.Daňková, M.Maršíková, D.
Martínková, K.Nogová, D.Pinkavová, D.Rückerová, 
A.Vávrová.  První závody se uskutečnily 23. února. 
2013 v  Praze – Petřinách, šlo již o  8. ročník AERO-
BIC TEAM SHOW. V  neděli 3. března 2013 se tým 
zúčastnil Pohárové soutěže ve  sportovním aerobiku 
a fi tness týmech ve Sportovní hale v Kladně.  Oba zá-
vody, pořádané pod hlavičkou svazu aerobiku FISAF.cz, 
děvčata vyhrála a přivezla zlaté medaile. 

Lenka Daňková

VZPOMÍNKA
Dne  18. 3. 2013 uplyne jeden smutný rok, kdy nás navždy 

opustila  naše drahá maminka, babička a prababička, 

paní Růžena Salnická 
z Dolní Radechové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
rodina

 Taktické cvičení na  rozsáhlý požár a  vyhledávání osob z  trosek hořící 
budovy proběhlo v nedávné době v Náchodě. Cílem bylo prověřit  schop-
nosti i technické vybavení družstev JSDH Náchod. Místem cvičení byl areál 
bývalé náchodské Tepny.                                                 Foto Josef Pepa Voltr

 Stavební úpravy prostor České pošty v Náchodě si vyžádaly i jeden deli-
kátní zásah s asistencí městské policie. Jednalo se o stěhování starého tre-
zoru pomocí jeřábu. Pro případné poberty, kteří litovali, že u toho nebyli, 
máme špatnou zprávu: Trezor byl prázdný.                  Foto Josef Pepa Voltr

Jarní výstava 
 V Červeném  Kostelci je až do 6. 
dubna ke  shlédnutí  (v  prostorách 
prodejní zahrady Trees) Velká jar-
ní výstava jako inspirace pro vaše 
zahrady, domovy i  balkony. Celá 
prezentace je členěna   na  základní  
kvarteto jarních témat: 1. cibulovi-
ny, 2. rostliny pěstované v truhlících 
a nádobách, 3. dekorace interiérů a la 
práce fl oristů, 4. Velikonoční svátky. 

Měděná mafi e 
řádila v  Červeném Kostelci. Zacíle-
na byla především na okapy. Zůstalo 
po  ní 10 znehodnocených kruho-
vých svodů. Zloději se též pokusili 
vytrhnout i několik parapetů u oken. 
Měděná mafi e to vůbec nemá jed-
noduché. Nestačí , že po  ní zůstává  
znehodnocený majetek a  po  jejich 
stopách jdou muži zákona... Problém 
je v tom, že ceny mědi jsou v posled-
ní době velmi kolísavé – a to ještě ne-
dávno byly ceny mědi na svém histo-
rickém maximu. Časem však začaly 
padat. Těžko předpokládat, že členo-
vé měděné mafi e sledují cenu mědi 
podle Londýnské burzy kovů.  Zjis-
tili jsme tedy za ně, že za 1 kilogram 
starého měděného plechu by mohli 
ve  sběrných surovinách dostat 133 
korun českých. Škoda, že neexistuje 
alternativa: za 1 kg odcizené mědi – 
133 dní v obecní šatlavě. 
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Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Ing. Aleše Cabicara

CO BYLO DŘÍVE? 

 Po  dokončení Vysoké školy eko-
nomické jsem asi rok pracoval jako 
šéf oddělení vyvážející z  ČR brusivo 
do Severní Evropy, Latinské Ameriky 
a Kanady. Potom přišel rok 1992, kdy 
jsem měl možnost být uvnitř party 
nadšenců z  řad příslušníků letectva 
a  protivzdušné obrany, se kterými 
jsme chtěli obnovit tradici velkých 
leteckých dní v  Čechách. A  ta vůně 
spáleného leteckého petroleje mě do-
stala...

 A TEĎKA? 
 Podnikám, organizuji letecké pře-
hlídky CIAF (mezinárodní letecký 
den v Hradci Králové – pozn. red.)Můj 
zákazník je každý návštěvník CIAFu. 
Každé podnikání je práce  s  lidmi – 
a  to moje snad ještě více. Musíte se 

na  ně umět spoléhat a  obráceně, oni 
se musí spoléhat na Vás. Špatně se mi 
ale pracuje s lidmi, kteří jsou pesimis-
tičtí a odevzdaní. Úspěch v podniká-
ní je závislý na  pozitivním  přístupu 
k  lidem. Kdy jsem musel lidem říci: 
To neumíme, nemáme, možná příště? 
(s  úsměvem) Když chtěli na  CIAFu 
například vidět letadlo F117 Stealth. 
Zajímavé příhody? Na  cestě z  letec-
kého dne na Maltě jsme nouzově při-
stáli v  chorvatském Zagrebu. Všude 
kulometná hnízda, vojáci... Nebylo to 
naštěstí kvůli nám, čekala se návštěva 
papeže. Odpočinek? Jízdou na motor-
ce, sportem či s dětmi.

jednatel společnosti 
Czech Airshow Agency s.r.o.

ředitel letecké přehlídky CIAF
www.airshow.cz

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

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

Kontakt:  Dopas Náchod s.r.o., Na Skalce 208, Náchod,
               Tel.: 603 412 554, 491 428 612  fax.: 491 421 128

e-mail: fi rma@dopas-na-sro.cz

Okénko 
energetického poradce XIII. 
 Milí čtenáři,
 V minulém díle jsem naznačil, že 
se budeme zabývat smlouvami, kte-
ré jste mnozí z Vás podepsali v  le-
tech 2009-2011. 
 Tyto smlouvy byly téměř všech-
ny na  dobu určitou (tzv. ,,garance 
nejnižší ceny na  trhu‘‘). Většinou 
se jednalo o tyto dodavatele Bohe-
mia Energy, Centropol (Blik), ČEZ 
a  RWE. Doba trvání těchto smluv 
je obvykle 24 nebo 36 měsíců a  to 
buď od data podpisu  nebo od data 
zahájení dodávky.
 Proč se o tom zmiňuji?
 Jen málo z Vás, jak jsem v praxi 
zjistil, ví nebo spíš jako já zapo-
mněl, že už se blíží konec prvního 
cyklu této smlouvy, která když jí 
za  v  času neukončíme, tak bude 
dále trvat o stejnou dobu, na kterou 
jsem ji uzavřel a tak pořád dál do-
kola. Tady v  této souvislosti znovu 
připomínám zásadu, že je dobré mít 
smlouvy na dodávku plynu či elek-
třiny uzavřeny buď na  dobu neur-
čitou  nebo na maximálně dvanáct 
měsíců. Proto prosím oprašte tyto 
starší smlouvy, a  když nic jiného 
tak si tyto informace osvěžíte.  Po-
kud si nebudete jisti jaký že to máte 
typ smlouvy tak nám klidně napiš-
te, zavolejte nebo přijeďte k  nám 
do kanceláře a my Vám poradíme.
Dále se krátce zmíním o  takovém 
drobném nešvaru, s kterým jsem se 
v praxi mnohokrát potkal.

 Je teprve konec zimy a  tak proč 
uvažovat o příští topné sezóně, když 
ta současná ještě neskončila. Mno-
ho lidí se na nás obrací na podzim, 
abychom jim zlevnili energie (zvl. 
plyn) na  zimu. A  my jim doko-
la říkáme, že vzhledem k  běžným 
výpovědním lhůtám (obvykle tři 
měsíce) a  lhůtám na  administraci 
celého procesu (do  jednoho měsí-
ce) jdou trošku pozdě a  že kýžená 
změna ceny nastane až na  konci 
zimy (na konci topné sezóny). Pro-
to pokud uvažujete nad snížením 
svých výdajů za  energie na  příští 
zimní sezónu, tak se na nás obraťte 
co nejdříve. 
 Příklad: Pokud zahájení převodu 
k vhodnému dodavateli uděláte do-
konce května tak faktická dodávka 
od tohoto nového dodavatele začne 
v  září. Pokud tak učiníte v  červnu 
tak jsme se již dostali do října a tak 
dále…
 Heslem naší poradenské fi rmy 
je ,,Energetické dobro- zlepšuje-
me situaci na  trhu s  energiemi‘‘ 
a díky Vám se nám čím dál tím víc 
daří.
_________________________________
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 

Putovní 
výstava
 Zveme Vás na  putovní výstavu 
Ohlédnutí za putováním  Z MADA-
GASKARU DO  ZAMBIE. V  Ná-
chodě naproti Městské knihovně 
můžete navštívit  misijní výstavu 
a  prodejní jarmark. Vernisáž vý-
stavy je v pondělí 18.3.2013 v 10,30 
hodin a výstava potrvá až do pátku 
22. 3. 2013, kdy bude v 10,40 hodin 
ukončena. Přijďte podpořit zambij-
ské kamarády.

Přijďte nás podpořit
 Náchodští basketbalisté zahájili 
nadstavbovou část Východočeské 
ligy na  palubovce vedoucího celku 
Jaroměře a  po  vynikajícím výkonu 
si odvezli vítězství 62:53 /21:17/.. 
O  den později si tyto celky pořadí 
vyměnily. Náchoďáci na  domácí 
palubovce na  soupeře z  Jaroměře 
nastoupili v základní pětce /Prouza, 
Tondr, Sarpong, Vaněček, Pfeifer/ 

a  1.část vyhráli 20:15. Bohužel 
v dalším průběhu se projevila větší 
fyzická kondice a hlavně hosté točili 
10 hráčů a domácí pouze po oba zá-
pasy 6. A tak výhru si nakonec od-
vezli hosté v poměru 61:70 /35:42/. 
V  další kole na  stavebce hostíme 
23.3.2013 v 17:30h Chrudim. Přijď-
te nás podpořit. 

Předseda oddílu Prouza Pavel

Velikonoční 
tradice
 Přijďte se v  nadcházejícím veli-
konočním čase potěšit a inspirovat 
překrásnými velikonočními krasli-
cemi a  lidovými kroji do  Výstavní 
síně v Červeném Kostelci, kde bude 
od 15. 3. 2013 do 31. 3. 2013  probí-
hat již tradiční velikonoční výstava. 
Shlédnout zde můžete překrásné 
kraslice ze sbírky paní A. Rusové, 
krasličářky a lidové umělkyně, kte-
rá již několik desetiletí učí své žáky 
a žákyně jak zdobit kraslice a vní-
mat krásu těchto křehkých skvostů.
 Výstava je otevřena každý den 
od 9-12 a 13-17 hodin.
 Těšíme se na  vaši případnou 
návštěvu.
 Za Vlastivědný spolek při MKS 
Červený Kostelec

Ing. Roman Kejzlar

Komenda uspěla v pěvecké soutěži
 Pěvecká soutěž Karlovarský skřivá-
nek se konala v Kodymově národním 
domě v Opočně. Zúčastnilo se jí mno-
ho škol převážně z oblasti Rychnovska, 
Náchodsko reprezentovala právě ZŠ 
Komenského z Náchoda. Díky žákům, 
kteří rádi zpívají a nestydí se své umě-
ní předvést před porotou na pódiu, se 
ZŠ Komenského umístila na předních 
místech. Ve  svých kategoriích získala 
zasloužené 1. místo Kateřina Havlí-
ková, 2. místo Aleš Cedidla a  čestné 
uznání Jan Varga. Vítězové měli 5dní 
po  soutěži možnost vystoupit se svý-
mi písněmi na koncertě pro veřejnost 
v  Kodymově národním domě. Kon-
certem však jejich nadání nekončí 
a doufáme, že budou ve zpěvu nadále 
pokračovat.               Lenka Pavlíčková

Náchodsko jako region na Jantarové stezce
 V  daleké minulosti byl náš region 
součástí jedné z  větví tzv. Jantarové 
stezky. Jednalo se o  dálkovou trasu 
(uváděnou již římskými historiky Ta-
citem a  Pliniem st.), která spojovala 
jih se severem, Středozemní moře 
s Baltským mořem. Jméno tohoto ces-
tovního azimutu (nesmíme si jej však 
představovat jako konkrétní cestu či 

stezku – viděnou optikou  dnešních 
dálničních tahů) pochází od minerali-
zované pryskyřice třetihorných jehlič-
nanů - jantaru. Bohatá naleziště tohoto 
minerálu se nacházejí právě u Baltské-
ho moře. A  tak, ze starověkého Říma 
proudilo na  barbarský sever luxusní 
zboží (bronzové nádoby apod.) a zpět 
se vracel jantar, med, kožešiny atd. 

Vědci soudí, že Jan-
tarová stezka začína-
la na  pobřeží Jader-
ského moře v oblasti 
dnešních Benátek 
a  končila v  součas-
ném Petrohradu  
(při ústí řeky Něvy 
do Finského zálivu). 
Tato trasa prochá-
zela i  náchodským 
regionem, odkud 
vstupovala do  ob-
lasti Polska. Samo-
zřejmě, ve  starově-
ku neplatily dnešní 

hranice. Byl jen římský jih a barbarský 
sever. O  tom, že i  do  Čech si razily 
cestu římské legie, podávají svědectví 
archeologické vykopávky vojenských 
táborů na jižní Moravě či Olomoucku. 
Dále než vojáci, se však vždy dostávaly 
peníze.... Nálezy římských mincí tak 
jsou  například  zaznamenány i z Čes-
ké Skalice či sousedního Polska. Jejich 
souvislost s Jantarovou stezkou je velmi 
pravděpodobná. A  tak, až se zase bu-
dete někdy „kochat“  pohledem na ko-
lony kamionů  s cizími „espézetkami“ 
na Pražské ulici v Náchodě, vzpomeň-
te, že Náchod byl tranzitním místem 
evropského významu možná již ve sta-
rověku.Jen těch hlučných povozů bylo 
o  něco méně  a  místo nespočtu tun 
globalizovaného zboží na korbách au-
tomobilů se na  rozvrzaném dvouko-
láku směřujícího od Bělovse na první 
kruhovou křižovatku nechalo ve  slá-
movém lůžku hýčkat několik valounů 
vzácného jantaru.... 

text a foto Mirek Brát

Nálezy římských mincí na  našem území  připomíná 
i expozice v nedávno otevřeném Archeoparku Všestary 
na Královéhradecku. 

 Sbor dobrovolných hasičů Česká 
Skalice zveřejnil svoji statistiku za  
rok 2012. Vyplývá z ní, že v průmě-
ru českoskaličtí hasiči strávili při 
jednom zásahu 1 hodinu 25 minut. 
Uplynulý rok jim přinesl  úctyhod-
ných 30 zásahů (jednalo se například 
o technickou pomoc – 18 x, požáry 

– 5x, dopravní nehody – 3x). Zajímá 
vás, v  jakém čase jsou tamní ha-
siči schopni vyrazit k  vý-
jezdu? I na  to dává statis-
tika odpověď: 
V průměru 
se jedná o 7
minut 4 vteřiny.

Hasičská statistika

vyrazit k  vý-
o dává statis-

ny.



Na vafl e a kávu

 Na Liege vafl ích by si jistě po-
chutnal i slavný belgický gurmán 
– detektiv Hercule Poirot.Jsou 
nyní vyhlášenou pochoutkou 
v celosvětovém měřítku. A v Ná-
chodě je nyní můžete ochutnat 
v  prvotřídní kvalitě vyrobené 
z  domácího kynutého těsta do-
tvořeného v  základu belgickým 
perlovým cukrem a  extraktem 
z vanilky. A nápoj k vafl ím? V ná-
chodském WAFFLECAFE vám 
k  nim nabídnou například vyni-
kající kávu z  české pražírny La 
Boheme  Café. „Stejně, jako mají 
špičková vína degustační festiva-
ly a úspěchy na nich, i káva může 
být silným zážitkem  pro smysly. 
Musí to ovšem být káva výbě-

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

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

WAFFLECAFE – I Hercule Poirot by si pochutnal...

V letních měsících doplní posezení v interiéru kavárny i venkovní 
zahrádka.

Velkými okny kavárny proniká do interiéru WAFFLECAFE maximum 
slunečního světla. 

rová, například ta z  pražírny La 
Boheme Café“, podotýká s úsmě-
vem paní Strnadová. A  pokud si 
nedáte v  kávu, můžete chuťové 
pohárky v  kavárně WAFFLECA-
FE hýčkat horkou čokoládou či 
výběrovou řadou belgických čajů. 
S  nápoji v  kavárně manipulují 
zkušení baristé, kteří hodnotu pr-
votřídních  surovin v nápoji ještě 
zvýrazní.

Malé velké radosti 

   Plány do budoucna? V kavárně 
WAFFLECAFE plánují například 
akce typu Vafl e měsíce a Káva mě-
síce, kdy budete moci ochutnat 
vafl e i dle sezónní nabídky ovoce. 
Protože vafl e, to je pouze kvalitní 
základ, na  který lze vršit chuťo-
vé vrstvy dle vaší fantazie: Horké 
ovoce, šlehačku, čokoládu, zmrz-

 „Chceme lidem v  Nácho-
dě ukázat, že kvalita nemusí 
být vůbec drahá a že posezení 
v  kavárně může být zážitek. 
Filozofi i naší kavárny stavíme 
na  prvotřídních surovinách, 
příjemném nekuřáckém inte-
riéru a vafl ích, sladkém poku-
šení, které se poprvé objevilo  
na obraze slavného malíře  Pi-
etera Brugela. V  naší kavár-
ně nabízíme Liege vafl e, které 
jsou charakteristické tenkou 
krustou karamelizovaného 
perlového cukru“, říká v  úvo-
du provozovatelka kavárny 
WAFFLECAFE z  náchodského 
Karlova náměstí paní Kristýna 
Strnadová. 

linu atd. Velmi příjemný a  poho-
dlný interiér kavárny plný světla 
doplňuje i  dětský koutek, takže 
i maminky s malými ratolestmi si 
mohou nerušeně užít pohodlí, dát 
si kávu, vafl e, poháry či další druhy 
domácích zákusků. Jak již bylo ře-
čeno, i detektiv Poirot by v kavár-
ně WAFFLECAFE zapomněl (jistě 
alespoň na  chvíli...)  na  všechny 
velké zločiny a  s  radostí by přijí-
mal ty všechny malé radosti živo-
ta skryté v  šálcích a  objevované 
na  dezertních talířcích. Přijďte si 
také pochutnat!                (echo-pi)

Kavárna WAFFLECAFE, 
Náchod, Karlovo náměstí

otevřeno: 
po-so: 8,30 – 21.00 hod., 

ne: 13,30 – 18.00 
Rezervace na tel. 601 280 444

ŘEMESLNÁ ŠKOLA ŘEMESLNÁ ŠKOLA 
JAROMĚŘ,JAROMĚŘ,  JE JE 

DOBROU ŠKOLOU?DOBROU ŠKOLOU?  
Prosíme rodiče žáků, bývalé Prosíme rodiče žáků, bývalé 
žáky a učitele této školy, žáky a učitele této školy, 
přidejte se k seriozní diskusi.  přidejte se k seriozní diskusi.  
Vše naVše na http:// http://
soujaromer.ic.cz/soujaromer.ic.cz/  
Prosíme o nezávislé Prosíme o nezávislé 
informace.  (PI)informace.  (PI)



POZOR !!! 
Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky. 

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, nebo mail : reka.na@seznam.cz, www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec:  Česká Skalice                                                              
Okres: Náchod
Větší, bytový dům 
s byty 1+2 cca 75 m2, 
1+3 cca 100 m2 a 1+3 
cca 95 m2 v atraktivní 
lokalitě / u náměstí /. 
Objekt je část.podskl. 
s půdou k vestavbě. 
V bytech je koupelna, 

WC a spíž. Sítě  z veř. řádů, ÚT plyn, v jednom bytě 
akumul. kamna. V ceně je pěkná, opl. zahrada, celk. vým. 
poz. 923 m2. Stav. tech. stav dobrý, potřeba drobných 
úprav. Zajímavá cena – dobrá investice.

Zn.: 12D156                                 CENA:  2.535.000,-Kč

Obec:  Červený 
Kostelec                                                                           
Okres: Náchod
Pěkný RD s opl. zahra-
dou 1 165 m2, zděnou 
garáží, kolnou, pergolou 
a  udírnou. V domě je 
veranda, šatna a ka-
menný sklep. Kuchyň, 
velký obývák, 2 pokoje, 

koupelna s WC a potravin.sklep. Půda k vestavbě. K domu je 
přistavená nová byt.jed. 1+1 cca 43 m2 se samost. vchodem 
a měřidly. Voda veř., septik, 230/400V, ÚT plyn + elektroko-
tel. Dům je po větších opravách. Klidná, atraktivní lokalita.
Zn.: 12D181                                           Cena: Info v RK

Obec: Červený 
Kostelec Horní                                           
Okres: Náchod
Starší RD v slunné 
lokalitě se stav.poz. 
2 173 m2. V domě 
je velká chodba, 2 
místnosti, kamenný 
sklep, dílna a navazují 
bývalé chlévy. Velká 

půda k vestavbě, nová střecha. Voda z veř.řádu ve sklepě, 
el. 230/400V, topení lokální /kachl. kamna/,  trativod. 
Na poz.starší zděná stodola. Možno dokoupit navazující 
stav.poz. Po úpravách velice příjemné bydlení.
Zn.: 10D521                               CENA: 755.000,-Kč

Obec:  Žďár 
nad Metují   
Okres: Náchod
Nadstand. novostavba 
RD 6+1  o podl. pl. 
257 m2. Přízemí - 
chodba, hala, koupel-
na, WC,  garáž, 
kuchyň s jídel.koutem 
a obývákem, terasa, 

komora a pokoj. V patře 4 pokoje, balkon, koupelna, WC 
a šatna. Sítě veř., nízkonáklad.topení – podlah., možnost 
vodní, krb. vložky. Vše v masivu. Rozv. pro TV satelit, PC. 
Bezbariér. vstup. Poz.1.140 m2. Dodělávky dle přání v ceně.
Zn.: 12D143                                 Cena: 3.880.000,-Kč

Obec: Lhota 
pod Hořičkami                                                                 
Okres: Náchod
Větší, zemědělská us-
edlost na okraji obce 
s dobrým příjezdem 
a poz. 7.348 m2. 
Objekt tvoří dva 
domy, nová, komerční 
přístavba, stodoly 

a chlévy. V domě je nový byt, koupelna, WC, dlažba 
apod. V druhém domě je připraven další byt k dodělání. 
Voda veř., el.230/400V, topení plyn + pevná, trativod. 
Vhodné k bydlení i k podnikání. Pěkná lokalita.

Zn.: 12D128                                 Cena: 2.940.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                                       
Okres: Náchod
Pronájem restaurace 
v 1.patře s výhledem 
na náměstí o celk.vým. 
cca 326 m2. Dispozice 
– restaurace s barem, 
kuchyň, sklad, tech.a soc.
záz. pro personál, 
toalety pro hosty, 

2 separé salonky, kuchyň, sklad a tech.záz..V přízemí vinárna 
s kompl. zázemím cca 170 m2. Vše v dobrém stavu.Cena bez 
služeb. Možnost pestrého využití a parkování. Lze zřídit letní 
zahrádku na chodníku. Zajímavá atraktivní a lukrativní lokalita.
Zn.: 13P210                                      CENA: 35.000,-Kč/měs.

Obec: Vysokov                                                                                 
Okres: Náchod
Stavební, rovinatý 
pozemek o celkové 
výměře 2 286 m2 
v okrajové lokalitě 
obce, s dobrým 
příjezdem. Plyn, voda 
z veř. řádu a elektrika 
cca 70 m. Vhodné 

k rekreaci i k výstavbě rodinného domu. Příjemná cena.

Zn.: 12Z176                                     CENA: 350,-Kč/m2

Obec: Machov N. 
Srbská 
Okres: Náchod
Zděný, přízemní objekt 
s dobrým příjezdem 
s užit.pl. 648 m2. 
Dispozice – velká hala, 
3 menší haly, garáž, 
2x umývárny, 3x WC, 
3 kanceláře, kuchyňka 

a sklad. rampa. Z boku objektu 2 menší místnosti a sklípek. 
Sítě z veř. řádů, 230/400V, ÚT plyn. Vše ve výborném stavu – 
nová střecha, plast. a sklobetonová okna, v kancelářích dlažba, 
možnost využití podkroví. Vhodné k všestrannému využití.
Zn.: 12P188                                      CENA: 3.370.000,-Kč

Obec: Úpice Podrač                                                                         
Okres: Trutnov
Pěkná, zděné chaty 
v Úpici – Podrač, 
na slunném poz. 
o vým. 2304 m2 z to-
ho cca 200 m2 lesní 
porost. Dispozice - 
veranda, 2 místnosti, 
voda z veř. řádu- 

sezonní , WC, topení krbem- nová litinová vložka. 
V suterénu  dílna a uhelna, el.230/400, septik. Na poz. 
nová kolna, bazén se solár. ohřevem a písk. filtrací, letní 
sezení, fóliovník. V ceně veškeré vybavení. 

Zn.: 12H177                                     CENA: 395.000,-Kč

Obec: Zbečník                                                                                    
Okres: Náchod
Opl. komplex 2 
objektů o vým. 789 m2 
na sebe navazujících /
průchozích/ v okraj. 
části obce s příjezdem 
i pro kamiony. Haly 
z dvojitého hlin.plechu 
s minerální izolací. 

Voda z veř.řádu, odpady do jímky, el. 2x přívod /Al + Cu/, 
topení plyn.kotel a plyn. fukary. V objektu 2 kanceláře, 
šatna s soc. záz. Panelová, manipul. plocha 3 800 m2. Vše 
ve výborném stavu, po revizích. IHNED VOLNÉ !!.

Zn.: 13P196                          CENA: 37.000,-Kč/měs.

Obec: Náchod 
          -Karlův Kopec                                                                      
Okres: Náchod
Velmi pěkná, udržovaná 
chata se zděným suteré-
nem a dřevěným, 
zatepleným podk-
rovím. V objektu je 
v 1.PP kuchyňka, 
komora,chemické WC 

a sprcha s průtok. Ohřívačem. V přízemí pokoj a v podkroví 
ložnice. Voda i elektřina zavedeny, odpady trativod. Pozemek 
s terasou, letním sezením o celk. vým. 355 m2. Překrásné místo 
s pěkným výhledem! V ceně zařízení a vybavení! 

Zn.: 13H198                                         CENA: 494.000,-Kč 

Obec: Stárkov                                                                     
Okres: Náchod
Samostatně stojící RD 
v okraj. části obce. 
V domě je kuchyň 
s jídelním koutem, 
obývák a ložnice. 
Dále sklípek, spíž, 
velká koupelna 
a WC, půda vhodná 

k vestavbě. Na opl. zahradě o celk. vým. 697m2 je zděná 
kolna.Na dům navazuje zděná garáž. Sítě veř., septik, ÚT- 
pevná paliva + el. přím. Dobrý stav.tech. stav. Příjemné 
a klidné bydlení. IHNED VOLNÉ !!

Zn.: 11D630                                       CENA: 984.000,-Kč

Obec: Červený 
Kostelec Stolín                                                        
Okres: Náchod
Zděná, rekreační chata 
v krásné, přírodní 
lokalitě se zahradou 
o celk.výměře 358 
m2. V suterénu sklí-
pek a větší místnost. 
V přízemí obyt.míst-

nost – vchod na terasu, sprch.kout a WC. V podk-
roví ložnice – zatepleno+palubky.Voda sezonní, odpady 
trativod, 230/400V, topení lokální. Dobrý stav. Půvabné 
místo k rekreaci. 
Zn.: 13H201                               CENA: 393.000,-Kč

Obec: Vysoká Srbská
Okres: Náchod
Samost. stojící RD 
hosp.stavení na okraji 
obce. V domě velká 
chodba, kuchyň, 2 
pokoje, koupelna, 
dílna, spíž, WC 
a průchod do chléva. 
Velká půda s 1 míst-

ností, sklep. Velká stodola – nutná oprava, kolna a zděný 
chlév. Voda veř.,  žumpa,  220/380 V, ÚT- pevná +lokální. 
Navazující  poz. o celk. vým. 39 063 m2 ! Úpravy a opra-
vy nutné! IDEÁLNÍ K HOSPODAŘENÍ!

Zn.: 11D597                                            Cena: 855.000,-Kč

Obec: Kramolna                                                                                     
Okres: Náchod
Rovinatý, stavební 
pozemek o celk. vým. 
1.200 m2 v atraktivní 
lokalitě v výhledem 
do přírody. Sítě v do-
sahu: kanalizace cca 
25 m, veř.vodovod cca 
100 m, plyn cca 20 m, 

elektrika cca 15 m od hranic pozemku. Dobrý příjezd, 
vhodné ke stavbě RD. Klidné a příjemné bydlení.

Zn.: 12Z166                                     CENA: 500,-Kč/m2

Obec: Rokytnice 
nad Jizerou 
Okres: Semily
Perfektní penzion v turi-
stickém centru Krkonoš 
i Jizerských hor. V část. 
podskl. objektu je res-
taurace, jídelna-34 míst, 
salonek-22 míst, bar, 
kuchyň se zázemím, 
WC pro hosty i person-

ál. V patře foyer, vybavené 4 pokoje /2-4 lůžka/, kancelář-byt. 
Ve 2. patře je 5 pokojů /2-4 lůžka/. Pokoje se soc. záz, topení el. 
přímotopy, voda ze studny,odpady vlast. ČOV. Opl. parkoviště, 
venk. bazén, altán, pozemek 1 707 m2. SUPER STAV!!!
Zn.:09P461             CENA: 4.920.000,-Kč

Obec: Bystré 
v Orl. horách                                                            
Okres: Rychnov 
 nad Kněžnou
 Mírně svažitý poze-
mek o cek. výměře 
7 049 m2 v nedaleko 
koupaliště, v klidné, 
přírodní lokalitě. 
Zajímavá investice

Zn.: 13Z211                                                 CENA: 20,-Kč/m2

Obec: Horní 
Radechová                                                                 
Okres: Náchod
Větší podnik. ob-
jekt, zčásti zděný + 
montovaný, v cen-
tru obce příjezdem 
po zpevněné komu-
nikaci, se stav. poz.1 
773 m2. V objektu je 

celkem 22 kanceláří, menší kuchyňka a 2 x soc. záz. Inž. 
sítě veřejné, topení akumul. kamny. Možnost parkování . 
Ideální na sídlo firmy, projekční kanceláře apod. Velmi 
dobrý stav. IHNED K UŽÍVÁNÍ!  
Zn.: 07P251                                  CENA: 580.000,-Kč

Obec: Kramolna 
u Náchoda                                                              
Okres: Náchod
Prodej rovinatého, 
stavebního pozemku 
o výměře 5 283 m2 
s dobrým příjezdem, 
v překrásné, přírodní 
lokalitě na Kramolně. 
Možnost prodeje 

i po částech  dle dohody. Na hranici pozemků vede plyn 
a veřejný vodovod, na poz.  kanalizační řád, el. v dosahu. 
Příjemný výhled do kraje. Klidné místo k bydlení.

Zn.: 11Z627                                             CENA: 350,-Kč/m2     

Obec: Miskolezy                                                                  
Okres: Náchod
Pěkný, rovinatý, 
oplocený pozemek 
o celk. výměře 3.293 
m2 v okrajové části 
obce Miskolezy. 
T.č. užíváný, jako 
ovocný sad – broskve, 
jablka ap. Dobrý, 

nezpevněný příjezd. Na pozemku buňka na nářadí. Sítě 
nezavedeny. Příjemná lokalita k zahradničení.

Zn.: 12Z116                                        CENA: 225.000,-Kč

Obec: Náchod Plhov                                                                               
Okres: Náchod
Zajímavý, mírně 
svažitý  pozemek 
- zahrada  /vhodné  
i k výstavbě/, v atrak-
tivní lokalitě 5 min. 
chůze z centra Plhova, 
s příjemným výhle-
dem. Celková výměra 

pozemku činí 284 m2. Voda, elektrika, veř. kanalizace 
a parovod na hranici pozemku. Dobrý příjezd.Vhodné 
k rekreaci i k výstavbě chaty i RD.

Zn.: 12Z180                                       CENA: 243.000,-Kč

Obec: Bohdašín 
u Č. Kostelce                                                                      
Okres: Náchod
Mírně svažitý stavební 
pozemek o celk. 
výměře 2520m2, 
v klidné lokalitě,  
zavedená voda 
z veř. řádu, elektřina 
230/400V, s velmi do-

brým příjezdem po asfaltové cestě. Příjemné místo pro 
rekreaci nebo bydlení, 9km Hronov, 12km Náchod a cca 
1 km Červený Kostelec. Zajímavá cena !!!!! 

Zn.:13Z204                                         CENA: 330,-Kč/m2

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Byt 1+kk v O.V., ve 1 
patře cihlového domu, 
28,5 m2. V bytě je 
chodba s kuch. linkou, 
WC, prostorný pokoj 
a malá komora. Plast. 
okna s výhledem 
do dvora, voda a od-

pady z veř. řádu, topení plyn WAW, sklep, možnost 
parkování ve dvoře. Cena vč. vybavení. Příjemné bydlení 
poblíž centra města, v dosahu veškerá občanská vy-
bavenost. IHNED  VOLNÉ !!!!

Zn.: 13B200                                      CENA: 349.000,-Kč

Obec: Červený 
Kostelec Horní                                                       
Okres: Náchod
Pěkný stavební poze-
mek 1 137 m2 v klid-
né, slunné lokalitě 
s dobrým příjezdem. 
Možno dokoupit 
navazující stav.poz.  
za 490,-Kč/m2. Sítě  

u pozemku. Výborné místo ke stavbě rodinného domu.

Zn.: 10Z562                                          CENA: 490,-Kč/m2

Obec: Červený 
Hostelec Horní                                                           
Okres: Náchod
Pěkný, rovinatý poze-
mek o výměře 1 774 
m2 na krásném místě, 
v klidné, okrajové 
lokalitě s vlastním 
přístupem. Elektřina 
a voda z veřejného 

řádu v dosahu. Ideální k výstavbě rodinného domu.

Zn.: 10Z522                                                   CENA: 350,-Kč/m2

Obec: Náchod                                                                          
Okres: Náchod
Větší, družstevní  
byt 1+3, 78 m2 v 7. 
NP panelového, za-
tepleného domu s vý-
tahem a balkonem. 
Byt je standardní, 
plast. okna, jádro 
umakart, větší chodba 

s vest. Skříní, 3 pokoje a příjemná kuchyň s linkou. Nové 
PVC – standardní. Sítě veřejné, topení ÚT dálkové. 
V ceně sklep, k užívání kolárna a další tech. zázemí. 
Zajímavá cena !!

Zn.: 12B155                                CENA: 654.000,-Kč

Obec: Jaroměř                                                                                     
Okres: Náchod
Větší byt  v os.vlast. 
3+1 o výměre 79m2 
ve zděném, bytovém 
domě v 4. patře bez 
výtahu. V bytě je 
velká chodba, kuchyň, 
spíž, 3 pokoje, koupel-
na, samostatné WC 

a balkón. Sítě veřejné, ÚT – elektrické, plyn v mezipatře, 
možnost využití komína. Byt je standardní, plastová okna, 
nová fasáda domu. K bytu patří půdní prostory a sklep.
Možnost parkování za domem. IHNED VOLNÉ
Zn.: 12B119                                 CENA: 893.000,-Kč

Obec: Zlíč 
u Č. Skalice                                                                       
Okres: Náchod
Prodej zajímavých, 
stavebních pozemků 
v příjemné, atraktivní 
lokalitě, v okrajové 
části obce. Dobrý 
příjezd. Na hranici 
pozemků zavedeny 

inženýrské sítě – voda, kanalizace, plyn a elektrika. 
Určené k výstavbě rodinných domů. Možnost odměřit 
velikost parcely, dle požadavků. Celková výměra poz. 
12 164 m2. Zajímavá cena !!

Zn.: 12Z187                                          CENA: 390,-Kč/m2

Obec: Náchod                                                                                  
Okres: Náchod
Příjemný byt 1+3 v os-
ob.vlast. s balkonem 
o vým. cca 65 m2 
v 9. patře s výtahem.
Dispozice – chodba 
s vest. Skříní, kuchyň 
s linkou a sporákem, 
vstup na krytý balkon 

a koupelna s WC. Dále obývák a 3 pokoje. Byt je stand-
ardní, bez větších úprav. Sítě zavedeny veř., topení ÚT 
dálkové. Dům je zateplený, ihned volný.

Zn.: 12B193                                        CENA: 893.000,-Kč

Obec: Vysoká 
Srbská                                                               
Okres: Náchod
Prodej pozemků 
v jednom celku, 
o celkové výměře 
48.264 m2, s dobrým 
přístupem.  Pozemky 
jsou kvalifikované, 
jako trvalý travní po-

rost a ostatní plocha. Zajímavá investice

Zn.: 13Z208                                     CENA: 8,-Kč/m2 

Obec: Náchod                                                                         
Okres: Náchod
Příjemný druž. byt 
1+kk o vým. 30 m2, 
ve 5.podlaží panel.
domu – po zateplení, 
plast.okna, nový 
výtah, stoupačky 
a nové chodby 
v domě, větší balkon. 

V bytě je menší chodba s vest.skříní, koupelna se sprch.
koutem,WC a umyvadlem. Pěkný pokoj se vstupem 
na balkon a kuchyň.kout s linkou. Sítě veř.,ÚT dálkové. 
V ceně sklepní koje. Ihned volný.

Zn.: 12B140                                     CENA: 455.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Druž. byt  1+1 o celk.
pl. 38 m2 v 2. NP 
s výtahem /balkon 
na chodbě/. V bytě 
je chodba, komora, 
koupelna s WC, pokoj 
a kuchyň s linkou 
a sporákem na plyn. 
Sítě veř., topení ÚT 

dálkové, sklep a možnost užívání  tech. zázemí. Plast 
okna. V ceně vybavení bytu, Okna s výhledem do zeleně. 
Volné dohodou !!!!

Zn.: 12B136                               CENA:  580.000,-Kč

Obec: Trutnov 
Kryblice                                                       
Okres: Trutnov
Příjemný byt 1+2 o celk. 
vým. 56 m2, ve 4. 
podlaží zděného domu 
bez výtahu. Dispozice 
- chodba s vest.skříní, 
zděné jádro, koupelna, 
WC, kuchyň s linkou 
a sporákem /plyn/, větší 

obývák a pokoj /parkety/. Plast. okna, dům je zateplený, 
sklepní koje + tech. zázemí. Sítě veř., ÚT dálkové, nová plyn.
karma. Klidné bydlení, kompletní obč. vybavenost cca 5 min. 
chůze. IHNED VONÉ !!!
Zn.: 12B131                                       CENA: 768.000,-Kč

Obec: Červený 
Kostelec                                                                                       
Okres: Náchod
Druž. byt 1+3 v 1. 
podlaží zatepleného 
domu o celk. výměře 
74 m2 s balkonem 
a novým výtahem. 
Byt je standardní – 
větší kuchyň s linkou, 

3 pokoje, koupelna a WC, chodba, na spol.chodbě úložná 
komora a sklep. Sítě zavedeny z veř. řádů, topení ÚT 
dálkové. Po drobných úpravách příjemné bydlení.

Zn.: 11B650                                 CENA: 745.000,-Kč

Obec: Náchod     
Okres: Náchod
Prostorný RD – statek 
Řadový RD s větší 
garáží  a s opl. zah-
radou o celk. vým. 
895 m2, v okrajové 
části obce. V přízemí 
– chodba, kuchyň, 
3 pokoje, koupelna 

a WC, kamenný sklep. V podkroví 2 jednoduché míst-
nosti 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: Horní 
Radechová 
Okres: Náchod
Řadový, koncový RD 
/kol. 1997/ v příjemné 
lokalitě, s opl. zahra-
dou o celk.vým. 445 
m2 s pergolou a kol-
nou. V suterénu garáž 
/33 m2/ s dílnou, 3 

sklípky. V patře zádveří, WC, obývák s volnou disp. 
do kuchyně, vstup na zahradu. V 2.NP koupelna s WC, 
šatna, 3 pokoje, balkon, větší půda. Voda veř., spol. ČOV, 
el.přímotopy, krb. kamna.  Příjemné a klidné bydlení.

Zn.: 12D148                                 Cena: 1.835.000,-Kč

Obec: Česká Metuje                                                                
Okres: Náchod
Velký, 2 podlažní dům 
s opl. poz. o celk.vým. 
4 610 m2. V přízemí 
chodba, kuchyň, WC, 
kamenný sklep, 2x 
dílna, kotelna, 1 menší 
a 1 velká místnost. 
V patře byt 1+3 a 1 

velký pokoj,koupelna, komora a WC. Možná  půdní 
vestavba. Voda veř., 230/400V, 3 komor.septik, ÚT 
pevná. Na dům navazuje garáž a stodola,dřevník a kolna. 
Atraktivní lokalita 12 km Adršpach.

Zn.: 12D164                                    Cena: 1.555.000,-Kč

Obec: Libchyně
 u N. Města n. M.                                                                    
Okres: Náchod
Samostatně stojící 
RD se stodolou a poz. 
o celk.vým 1 376 m2 
na klidném místě 
v okrajové části obce, 
cca 5 km od N. Města 
n. Met. Dispozice – 

veranda, chodba, kuchyň a 4 pokoje, koupelna, WC, 
kotelna a větší sklep. Půda k vestavbě. Voda veř., žumpa, 
el. 230/400 V, ÚT  na pevná paliva, 2 pokoje s krbem. 
Stav. tech. stav je dobrý. Příjemné a klidné bydlení.

Zn: 12D182                                    Cena:  1.115.000,-Kč

Obec:  Červená Hora                                                                      
Okres: Náchod
Pěkný RD s opl. zah-
radou 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

Obec: Náchod                                                                                         
Okres: Náchod
Druž. byt  1+1 o celk.
pl. 45 m2 v 2. NP 
s výtahem a balkonem 
do přírody, dům je 
zateplený. V bytě 
je chodba, komora, 
koupelna, WC, pokoj 
a kuchyň. Sitě veř., 

topení ÚT dálkové, sklep a možnost užívání tech.zázemí. 
Byt je vymalovaný, nové podlahy, plast. okna, příjemně 
řešený. Možnost parkování. Ihned volný !!

Zn.: 12B135                                CENA: 550.000,-Kč  

POZEMKY
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SEZNÁMENÍ

* Muž 68 let, vdovec by se touto cestou rád 
seznámil se ženou přiměřeného věku (záliby: 
kolo, zahrádka, rekreační plavání, tanec), Ná-
chodsko. Tel. 491 110 642

* Pronajmu byt v  bytovém domě ve  Velkém 
Poříčí. Byt větší 1+1 je vybaven kuchyní. Volný 
ihned. TEL.:608 21 31 54
* Pronajmu byt 2+1 v  centru Náchoda. Plo-
voucí podlahy, nová kuchyň, cihla, Komen-
ského ulice. Nájem 4900 + 1500 služby. Kauce 
10.000,- tel. 602 247 247
* PRONAJMU v NOVÉM MĚSTĚ NAD ME-
TUJÍ 1+KK, 32má, balkon, po  celkové rekon-
strukci, nájemné: 3500Kč + inkaso, 608 962 016
* Koupím větší byt v Náchodě 2+1 nebo 3+1 
spíše centrum. Nabídněte: 775 777 073
* Pronajmu dlouhodobě byt 3 kk na  okraji 
N.Města n. M.-Vrchoviny v  malém bytovém 
domě. Byt je nový, nadstandardní, bezbariéro-
vý,  se vstupem na  vlastní terasu. Klidné byd-
lení, vhodné pro nekuřácký bezdětný pár, bez 
zvířat.Nájem včetně energií 10.500,-. Kauce dva 
nájmy.Volný od  července.Tel: 608  608  227.RK 
nevolat
* Pronajmu byt 3+1 - Náchod Branka. Cihlová 
dům, družstevní vlastnictví, klidné prostředí. 
Nájem 6000 Kč + energie. Kauce 15000 Kč. Tel 
725 194 243
* PRODÁM BYT V OV 4+1 v Náchodě na Pl-
hově, 71 m2 po  rekonstrukci, nízké měsíční 
náklady, cena k  jednání, RK NEVOLAT, tel.
602 177 905
* PRONAJMU BYT 2+1,55 m2 V  PŘÍZEMÍ 
ROD.DOMU V  JAROMĚŘI-BLIZKO KARSI-
TU.CENA VČ.SLUŽEB 6.800,- Kč.INFORMA-
CE na č. 737 580 660
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s  krásným 
výhledem v  N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 
777 602 884. Cena: 999 000,- Kč
* Pronajmu nově zrekonstruovaný světlý byt 
2+kk v Hronově.Tel. 777 602 884. Cena: 4 200,- 
Kč/měs. + služby
* Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě n/Met. 
Byt je po rekonstrukci. Kauce 20000,-Kč. Volný 
od 1.5.2013. tel 608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s  balkonem, 
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.
* Pronajmu garsonku v  klidné části Nového 
Města n/Met. Dům je po  rekonstrukci, zatep-
len, plastová okna, výtah, možnost internetu. 
Nájemné 3600,-Kč + energie. Kauce 15000,-Kč. 
Volná ihned. tel. 608 323 373
* 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
* Pron.dlouh.byt 2+1, v  os.vl., 53m2, 1 NP, 
v  NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, zatep-
lení
Park u domu, náj. 4.000,-Kč + VAK + el. + plyn 
+ kauce, tel.608 903 070
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  RD ve  V.
Srbské, se zahradou, park u  domu. Vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchyň, koup., dřev.oblož.
dveře. Náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + kauce, 
608 903 070
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s bal-
konem na  pěkném místě v  Náchodě. Volný 
ihned. Tel. 732 167 291
* Vyměním menší udržovaný městský byt 
v Novém Městě n.M. za větší (i v horším stavu) 
tamtéž. Parametry bytu: 1+1 (28 m2) + sklep 
+ balkon - městské nájemné 1890,-Kč. Tel. 
720 231 296
* Koupím nebo pronajmu byt 3+1 na Plhově 
v Náchodě. Slušné jednání. Tel. 721 606 133
* Nabízíme pronájem bytu v České Skalici 60 
m2. TEL.:777 225 355
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Novém 
Městě n.M., nájem 9000,-Kč včetně inkasa, 
jeden měsíční nájem jako kauce. TEL.:777 
842 483
* Prodám byt 3kk, 70m2 v  centru Hrono-
va. Více informací na http://www.bezrealitky.
cz/nemovitosti-byty-domy/227130-nabidka
-prodej-byty-hostovskeho-hronov
* Pronajmu dlouhodobě jedné osobě byt 
38m2 v  Náchodě u  nemocnice. Kauce. Tel. 
777 021 798
* PRONAJMU BYTY 1+1 a 2+KK v Hronově 
a  Velkém Dřevíči. Domy jsou po  celkové re-
konstrukci. Ceny od 3.400,- Kauce nutná. Tel. 
602 133 173 email: renestarkov@seznam.cz
* Prodám zrekonstruovaný byt 2+1(56m2) 
v os.vlastnictví ve zděném domě v centru Ná-
choda. Cena 930 000 Kč. Tel. 605 580 086

* Prodám byt 3+1 v  klidné okrajové čás-
ti sídliště u nemocnice, 4. patro. Cena Kč 
980.000,-. Také možnost koupě garáže u ZS, 
cena dohodou. Tel.: 606 633 655

* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu garsonku v  Náchodě na  Plhově, 
přízemí, cena 2500,- Kč + 2300,-Kč služby + 
kauce. TEL.:603 45 85 37

* Pronajmu garáž v  Náchodě Bělovsi. Tel. 
604 699 888
* Prodám stavební pozemek 2833 m2 ve Slati-
ně n.Úpou, vhodný pro stavbu RD i k rekreaci. 
Slunné místo na cestě k Boušínu, nedaleko Ba-
biččina údolí. TEL.:728 124 224
* Prodám v  Náchodě větší RD na  pěkném 
klidném místě nedaleko centra, celk. výměra 
pozemku 1820 m2, velká garáž a  skleník. Tel. 
608 245 634
* Sháním RD, nebo chalupu k  trvalému by-
dlení v  Červeném Kostelci do  1,5 mil. tel. 
728 769 823
* Prodám zahradu se skleníkem a  s  pod-
sklepenou chatkou s  podkrovím v  k.ú.Krčín. 
Pozemek 354m2. El 220+380V, studna na  po-
zemku. Cena dohodou. Tel. 723 478 490 nebo 
734 497 842
* Prodám chatu u  rybníku Špinka Tel. 
724 155 165
* Prodám rodinný dům se zahradou v  Ná-
chodě - 800 m2, na krásném místě s výhledem 
na zámek - vilová čtvrť Třešinky. Ihned volný. 
RK nevolat! Tel. 608 552 322
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
608 245 634
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou 
- klidné místo za  divadlem. TEL.:608 748  934 
volejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Pronajmu modernizovaný rodinný domek 
v Náchodě - se zahradou a garáží - od 5/2013. 
Možný pozdější prodej. Tel. 731  033  040 - 
po 18 hod.

* Prodám dvě obytné buňky (větší pro 4 oso-
by, menší pro 3 osoby) v ATC Rozkoš u České 
Skalice, plně vybavené, kuchyňka s  nádobím, 
trouba, mikrovlnka, lednička s mražáčkem, ro-
hová lavice, vhodné pro rybáře či rodinu s dět-
mi atd. Tel. 606 303 074
* PRODÁM CHALUPU k  celoročnímu obý-
vání v  obci Vysoká Srbská. ZP 82 m2, plocha 
pozemku 662m2. Tel. 602 177 905

* Pronajmu plně vybavený samostatný ro-
dinný dům v Náchodě na Brance na krás-
ném klidném místě přímo pod lesem. DSL 
internet, HD SAT, krb, pergola s  grilem 
na  pozemku, garáž, topení na  dřevoplyn 
nebo elektřinu. Pouze slušným lidem. Nut-
no vidět. Cena k jednání 10.000 Kč + ener-
gie. Volný cca za měsíc. Kauce dle dohody. 
RK nevolat! info: 774 180 060

* Prodej 2 objektů zařízených pro opravu aut 
včetně pozemků v  Náchodě. Minimální cena 
1,8 mil. Kč. RK nevolat. Tel.607 57 99 90
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné mís-
to. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.: 
724 214 538

* Pronajmu nebytové prostory, 3 výlohy, par-
kování v Náchodě - Volovnice. Tel. 777 602 884. 
Cena: 12 000,- Kč/měs. + služby
* Pronajmu prostorné obchodní prostory 
s  výlohou a  zázemím o  celkové výměře 170 
má. Tel. 777 602 884. Cena: 39 000,-Kč/měs. + 
služby
* Pronajmu levně, dlouhodobě nebytové 
prostory v centru Nového Města n.M (bývalý 
masážní salon SAWAN). Cena dohodou. Volné 
od 1.4.2013. TEL.:777 842 483
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za  4000Kč 65,7m2 za  4200Kč Přízemí 
65 m2 za 3500Kč 260 m2 za 11500Kč. Jedná se 
o prostory na lukrativním místě v Jaroměři cca 
100m od  Tesca, které byly užívány jako dílny 
(možno přebudovat na  obchodní prostory). 
V I.patře se nacházejí kanceláře o různých plo-
chách. 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 pří-
slušenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíč-
ně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
S  VÝLOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ ;VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, 
KONTAKTNÍ KANCELÁŘ APOD;NÁJEMNÉ 
3.000,-Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁ-
LOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.

* Pronajmu dlouhodobě byt v OV 2+1 54 m2 

v Náchodě Bělovsi. Nová plast.okna a koupel-
na. Nájem 3500,-Kč + inkaso. Kauce 24  000,-
Kč. Volný ihned. TEL.:607 951 833
* Pronajmu byt 1+1, Náchod, Kladská 1523, 
1. patro, 38,5 m2, dům zateplen, nájem 3.500 
+ 2000 zálohy, kauce, volné od  1.4.2013. Tel. 
777 606 801

* Koupím garsonku v  Náchodě na  Kar-
lově kopci. Pouze os.vl. Nejsem RK. Tel.
721 350 391

* Prodám byt 4+1 v  OV po  komplet. rekon-
strukci na  Běloveské ul. v  Náchodě. TEL.:
605 506 245 večer
* Pronajmu zařízenou garsonku - 27 m2 - 
v  centru NA, u  náměstí TGM, vše nové, ná-
jem 3500,-Kč, záloha + energie - 1200,-Kč, tel. 
777 737 127
* Pronajmu pěkný slunečný 1+kk v Hronově, 
blízko centra v klidné ulici. K dispozici sušárna, 
sklep, dvůr. 3500,-Kč + energie. Volné od 1. 4. 
2013. TEL.:777 595 888
* Pronajmu byt 50 m2, v  přízemí RD, 2 km 
od  Nového Města n.M.. RK NEVOLAT. 
TEL.:602 875 447
* Prodám nebo pronajmu byt 2+kk v  OV 
na ulici Běloveské v Náchodě. Byt po komplet-
ní rekonstrukci, nová kuchyně včetně sporáku, 
nová koupelna, podlahy, plastová okna. Na byt 
je uzavřená hypotéka s měsíční splátkou 2160,-
Kč. Převod hypotéky plus doplatek. K  bytu je 
možno prodat i garáž v Bělovsi nebo prodej ga-
ráže samostaně i bytu. TEL.:736 222 449
* Pronajmu byt 62 m2 - v centru Náchoda. Byt 
po  celkové GO se nachází ve  zděném zatepl. 
domě, nová plast. okna, přízemí, balkon, cena 
4500,-Kč, kauce dohodou, tel. 702  018  628, 
731 44 13 79
* Pronajmu byt v  Hronově 3+1. TEL.:
736 537 033
* Prodám byt 2+1 v OV,v Polici n.M., cihlový, 
slunný, plast. okna, klidné místo, 50 m od  ná-
městí, nová střecha, udržovaný, 2 sklepy,tel. 
606 303 074
* PRODÁM byt 4+1 v OV v Náchodě na Plho-
vě po úplné rekonstrukci. Cena 1.300.000,- Kč. 
Tel. 724 547 778.
* 4 členná rodina hledá pronájem vybaveného 
bytu nebo domu v klidné lokalitě v Náchodě, 
nebo okolí. Ideálně 4+1 nebo alespoň 3+1. Jsme 
pořádkumilovní slušní lídé, nekuřáci a  máme 
rádi svůj klid a soukromí. Možný začátek pro-
nájmu pravděpodobně květen, ale záleží na na-
bídce. Volejte na 733 698 201 nebo pište na eva.
klusakova@live.com
* Prodám byt 3+1 v  OV 81 m2 v  Dobrušce 
v  cihlovém domě, 2.patro, plast. okna. Cena 
930 tis.Kč. Možno i s garáží. TEL.:731 586 468
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích u Náchoda 
a 1+1 v Náchodě, povinná kauce, volné ihned. 
TEL.:608 869 885
* Pronájem bytu 3+1- nájemné 5000 + služ-
by 2000 a 2+kk - nájemné 4800 + služby 1800 
v  centru města Náchod u  Okresního soudu. 
Ulice Palachova 1457. Elektriku si platí sám ná-
jemce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě neda-
leko centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného 
domu, má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, 
nová topidla, nové rozvody plynu. Je vybaven 
kuchyňskou linkou se sporákem. K  bytu patří 
i  půda a  sklep. Veškerá občanská vybavenost 
v  dosahu 5 minut chůze. Parkování před do-
mem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. 
Tel. 723745040.
* Pronajmu garzonku v Hronově, přízemí. Tel 
608 66 77 30
* PRONAJMU BYT 2+1, PO REKONSTRUK-
CI, NOVÁ KOUPELNA, KUCH.LINKA S VE-
STAV. SPOTŘEBIČI V  CIHLOVÉM DOMĚ 
V HRONOVĚ, 200M OD NÁMĚSTÍ, NÁJEM-
NÉ 4.200,-Kč + 200,-Kč VODA + ELEKTŘINA  
INFO 777 302 483; 777 606 464
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3+1 v  České 
Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 
72,09 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez slu-
žeb), jistina Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na  Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nut-
né dílčí opravy bytu. Cena 300 tis.Kč. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v  České Skalici, 
3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Prodám byt 2+kk 40m2, cihla v OV v Nácho-
dě v Nerudově ul.Nová kuchyň, plynový kotel, 
topení a  plastová okna. Měsíční provozní ná-
klady do 3tis. Kč. Při rychlém jednání sleva. RK 
NEVOLAT!!! tel. 777 084 912

* Sháním rod. domek Náchodsko, Jaroměřsko. 
Tel: 774 777 073
* PRODÁM RODINNÝ DŮM V  BOROVÉ 
U  NÁCHODA. IHNED K  NASTĚHOVÁNÍ. 
NUTNO DODĚLAT PŘÍSTŘEŠÍ PŘED DO-
MEM. TEL.: 776 019 318

*Prodám krásný slunný pozemek v  Hro-
nově. Tel.:731 519 542

* Koupím chalupu nebo domek na  klidném 
místě, nejlépe na  vesnici na  Náchodsku. Tel. 
739 486 403
* Nabídněte chatu, chalupu n. byt v Úpici, Č. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072

* Pronajmeme prodejnu 100 m2 v  Běloveské 
ul. Náchod. Tel. 604 203 001
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě 
v  I.patře se samostatným vchodem. Investice 
do  zařízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám prosklené dvoukřídlové ocelo-
vé vstupní dveře, rám z  jeklu 40x40, práh 
20x40 mm. Vnější rozměr v  226, š. 183 cm. 
Dveře jsou po celkové údržbě osazenými hliní-
kovými lištami. Cena 1000 Kč. tel. 491 420 638, 
608 426 887
* Prodám garážová vrata, dvoukřídlá, z  pa-
lubek, zateplená, včetně rámu. Cena dohodou. 
Tel. 602 103 775
* Prodám starší elektrický průtokový ohří-
vač s  malým zásobníkem, zachovalý, a  malou 
zářivku na  kuch. linku. Cena dohodou. Tel 
602 103 775
* Prodám sedací soupravu (gauč + 2 ks křeslo), 
kombinace dřevo, béžové čalounění s květino-
vým vzorem. Cena 3.000 kč. tel. 723 588 711
* Prodám kočárek pro dvojčata zn. DorJan 
Dany Sport Twin, šíře 78 cm, v plné výbavě tj. 
dvě hluboké korby, 2 sport. sedačky, 2 vajíčka, 
adaptér, taška na  rukojeť, pláštěnka, 2 nánož-
níky. V  perfektním stavu. Cena dohodou. Tel. 
777 322 534
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200Kč 
www.levnelihne.cz, tel. 733 483 672
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k  obnově a  zakládání 
nových trávníků, do skleníků a výsadbě. Cena 
470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962

* Vyučená kuchařka-servírka s  praxí 
v  oboru hledá práci na  půl úvazku nebo 
brigádně v okolí Broumova .Tel.731 260 605

* Hledám spolužáky z  učňovské školy 
v  Hradci Králové, z  let 1959-19962. A  vy-
učili se malířem pokojů a lakýrníkem. Vla-
dimír Řezníček. Mobil: 733 418 377 e-mail: 
ladinekrez@seznam.cz
* Doučím RUŠTINU a  NĚMČINU - Nové 
Město n. M. Tel. 606 847 418

* Hledáme houslistu či houslistku pro 
kapelu Divokej Bill revival. Zkušebna je 
ve  Studnicích u  Náchoda.Štace a  více info 
na stránkách www.divokejbillrevival.cz Kon-
takt: 604 647 371, mail: sepsepl@seznam.cz

* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO 
JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY I  POKROČI-
LÉ V POLICI NAD METUJÍ. Tel. 776 156 668
* Nabízíme přivýdělek - brigádu, roznos letáků 
do domovních schránek ve vašem okolí. Odmě-
na je vyplácena týdně. Tel.:723 917 250

* Najmu vaši ornou půdu za dobrou cenu. 
tel.: 774 850 287

* Přijmeme 5 šikovných lidí na pozici konzul-
tant. Životopis zasílejte na  email: centrumko-
pretina@seznam.cz

* Koupím housle, violu, cello, basu i  staré 
a pošk. TEL.:604 737 990
* Koupím knihy Verna, May a  jiné dobro-
družné nejlépe do 1948. TEL.:722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky, Čína, Československo a jiné. Dále sta-
ré 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  hotové. 
TEL.:724 020 858
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím různé věci z Číny a dálného výcho-
du z 50.-60. let, knihy, plakáty, obrazy a různé 
dekorační předměty. Tel. 773 911 683
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Sběratel koupí do  své sbírky pivní tác-
ky a  etikety, možno i  celou pozůstalost. Tel. 
606 115 393

* Prodám pro Fabia (2. generace) čtyři origi-
nál plechové disky se zimním obutím Matador 
Nordica 165/70 R14 81; pneu vhodné na doje-
tí v  letních sezonách nebo na 1 zimní sezonu: 
cena za komplet 3900,-Kč; Prodám 2 ks ojetých 
letních pneu Goodyear Excellence 205/55 R16 
91V; vhodné na 1 sezonu; cena za pár: 990,-Kč; 
TELEFON 602 140 859

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

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

TEL.:606 270 421

HLEDÁME TECHNOLOGA 
do elektrotechnické výroby. 

Místo práce Nové Město n/Met.. 

Znalost NJ výhodou. Zájemci

volejte +420 776 802 256

AUTODOPRAVA
Místní i zahraniční

Nákladním autem Mercedes Atego, 6,6 
tun, 40 m3 (7x2,5x2,2 m), náklad pojištěn 

na 30.000 EUR. Nabízíme jednorázové 
i dlouhodobé přepravní kapacity.

Tel. 0048 603 893 189 (Kudowa Zdrój)

Nevíte si rady se svými dluhy?

Přerůstají Vám přes hlavu?

Budeme za Vás jednat s věřiteli 

nebo Vám pomůžeme 

s oddlužením.

Tel.: 606 627 807

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

LIQUIDY DEKANG A  LIQUA

AKCE 10 ml za 99,- Kč
Velký výběr přes 550 druhů 

(10 ml a 300 ml)
E-cigarety, atomizéry, baterie a další

Tabák u KB v Náchodě

ZAVEDENÉ NUTRIČNÍ CENTRUM 
přijme 3 nové spolupracovníky. 
Tel.+420 773 654 798

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úpravy terénů i zednické práce

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Do zavedeného kadeřnictví 
v Polici n.Met. přijmeme 

kosmetičku nebo masérku.
Tel. 777 567 984

* Prodám ŠKODA Octavia Combi 1.6 75kW, 
r.v.1998, najeto 204 tis.km, STK 1/2015, šedá 
metalíza, el. okna a  zrcátka, tažné zařízení. 
Cena 33 tis.Kč. TEL.:723 039 280
* Prodám VOLVO V 40 Combi, tmavozelený, 
RV 1996, benzin 2,0, EKO daň zaplacená, TK 
12/2014, najeto 245 tis.km, cena 28tis. Při rych-
lém jednání sleva! Tel.: 773 959 758

* Čivava - daruji za cenu očkování starší fenku 
do  klidné rodiny, nebo důchodci. Vychovaná, 
velice milá. Tel. 603 206 743 

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NÁCHODSKO
776 353 038
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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.

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

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

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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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      PRODÁM 

    TREZOR 

      60x70x60, 
       váha 800 kg,   

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

Tel. 602 145 222

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

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

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

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
250,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.dvere.inu.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ BĚLOVES
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, 

který se bude konat dne 17.4.2013
v době od 8.30 – 15.00 hod.

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců MŠ Běloves

Motorest U Lípy 
ve Svinišťanech

Směr: Náchod – Česká Skalice 
– Svinišťany – Jaroměř

Vás srdečně zve 
dne 23. a 24.3.2013 na

BRAMBORÁKOVÉ HODY
různé úpravy bramboráků

speciality
Těšíme se na Vaši návštěvu

tel. 739 078 003
otevřeno so 10 - 22, 

 ne 10 - 21 hod.

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

Klempířství Rotter
Provádíme klempířské, 

natěračské a drobné 
pokrývačské práce.

Veškeré opravy střech 

a komínů.

Nátěry plechových střech včetně 
doplňků nejkvalitnějšími barvami 

za příznivé ceny. Montáž komínových 

klobouků, provedení nerez.

Přijedeme a poradíme ZDARMA.
Tel. 603 325 691

Výjimečný pozemek v Běstvinách 
u Nového Města nad Metují

Rovinatý pozemek 
je vhodný k výstav-
bě rodinného domu 
nebo rekreačního 
objektu o celkové 
ploše 2.136 m2. 

Pozemek je oplocen, má vlastní příjezdo-
vou komunikaci, je zasíťován a připraven 
k výstavbě. Na pozemku je již založený 
sad ovocných stromů, užitková zahrada 
a roste zde několik vzrostlých jehličnatých 
a listnatých stromů. Výjimečně úrodná, 
kvalitní půda.  Na pozemku je kolaudo-
vaná vrtaná studna s bohatým zdrojem 
vody, využitelným i pro stavbu. Nádherné, 
slunné a klidné místo. Přímý prodej. 

Cena 464,-Kč/m2. Tel.: 604 734 345

RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ

Prořez v blízkosti domů 
a el. vedení
Odvětvování a jiné úpravy
Ostatní služby dohodou

Tel.: 
605 435 350

bl

435 350

Nejlepší žáci v oboru tesař 

jsou již po čtvrté ve Střední 

škole řemeslné v Jaroměři
 Střední škola řemeslná v Jaromě-
ři uspořádala v pořadí již čtvrté kolo 
soutěže odborných dovedností žáků 
v  oboru tesař z  celých Čech.  Vy-
hlašovatelem této soutěže byl Cech 
klempířů, pokrývačů a tesařů. Sou-
těže se zúčastnilo celkem 30 sou-
těžících z 15 škol. V dvoučlenných 
družstvech žáci plnili dva úkoly. 
Nejprve odpovídali na  teoretický  
test v počítačové verzi a po té násle-
doval praktický úkol, který spočíval 
ve  zhotovení makety střešní kon-
strukce „pultové střechy s vikýřem“ 
s úžlabím – v časovém úseku deseti 
hodin. 
 Výsledky žáků zhodnotil tým od-
borníků na historické krovy a tesař-
ské konstrukce. Tato komise přidě-
lila body následovně: třetímu místu  
168 bodů a ty  získali žáci Dominik 
Franko a  Daniel Šafařík ze SOŠ 
a  SOU Hradec Králové, druhému 
místu  169 bodů a ty získali žáci Jan 
Rada a Jan Kukla ze SOU stavební-

ho Plzeň,  prvnímu místu přiděli-
la 174 body a  ty získali žáci Milan 
Klusoň a Antonín Berka ze Střední 
školy řemeslné Jaroměř.     
 K  tomuto nejlepšímu umístění 
tyto žáky dovedl učitel odborného 
výcviku pro obor tesař  Bc. Ladislav 
Kubias.
 Touto cestou děkuji všem mis-
trům, učitelům a ostatním  pracov-
níkům školy, kteří připravují žáky 
na  budoucí technická povolání. 
Děkujeme také všem sponzorům, 
kteří fi nančně a materiálově podpo-
řili tuto soutěž. Zejména zde vyzve-
dávám pomoc pana doktora Josefa 
Lorenze a  ing.  Jiřího Odvárky ze 
společnosti ALO Group s.r.o., kteří 
nejen že podpořili soutěž, ale za-
půjčili i Střední škole řemeslné v Ja-
roměři nářadí pro výuku v celkové 
výši půl miliónů korun.

Zdeněk Vítek, zástupce 
ředitelky pro odborný výcvik
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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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Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

realitní kancelář nabízí:

TRIGA REALITY

Řadový rod. 
dům - Veli-

chovky. Za-
hrada 421m2, 
6+1, zateple-

ný, dřevěná trojitá okna, vytápění plyno-
vým kotlem nebo krbem, sauna, masážní 
vana, 2x garáž, bazén, posezení s grilem, 
udírna.              CENA: 2.499.000,-Kč

Rodinný dům  
4+kk s ga-
ráží s vraty 
na dálkové 
ovládání a se 

zahradou o výměře 637m2 v obci Rohe-

nice u Českého Meziříčí. Dům byl zko-
laudován v roce 2007, zastavěná plocha 
je 170m2.          CENA: 3,290.000,-Kč

Rodinný dům 
- Dolany 

u Jaroměře. 
Zastavěná část 
190m2 na sta-

vební parcele 639m2 a za stodolou je 
dalších 1253m2 (je v územním plánu 
obce).

CENA: 999.000,-Kč

C h a l u p a 
a roubenka 
ve Slatině 

nad Úpou 
– Končiny. 

Jedná se o komplex dvou nemovitostí 
propojených stodolou. Možnost odpro-
deje pozemků cca 5 ha.            

CENA: 1.590.000,-Kč

Zděná chata - Červený Kostelec 
„V Ráji“. Chata je podsklepena. Zasta-
věno 20 m2. Pozemky celkem 382 m2. 

CENA: 630.000,-Kč

Rodinný dům v Červeném Kostelci  
3+1 s možností podnikání v přízemí. 
Pozemky jsou  542m2. 

CENA: 2.699.000,-Kč

Prodej stavebního pozemku v Bezdě-

kově nad Metují. Inž. sítě na pozem-
ku. Celková výměra 618 m2.  

CENA: 179.000,-Kč

Dřevěná chata - Náchod - V Kalhotách. 
Elektřina 230/400V, voda veřejná, vytá-
pění krbem. Pozemky celkem 336 m2. 
Oploceno.             CENA: 469.000,-Kč

Družstevní byt 3+1 s lodžií - Náchod. 
Plastová okna,  7. Patro, jádro je uma-
kartové, ale udržované. 

CENA: 636.000,-Kč

Náměstí TGM, č. p. 82

Dvůr Králové n./L.

tel.: 774 777 072

tel.: 774 777 073 www.trigareality.cz

www.gatenachod.cz

UVAŽUJETE O NÁKUPU 

nebo PRODEJI NEMOVITOSTI
A NEVYHOVUJÍ VÁM SMLUVNÍ PODMÍNKY 

REALITNÍCH KANCELÁŘÍ?

Nabízíme zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí 
včetně zajištění právního a smluvního servisu za podmínek, 
které maximálně vychází vstříc Vašim potřebám.

PLÁNUJETE REKONSTRUKCI nebo VÝSTAVBU 

NOVÉHO RD A NEORIENTUJETE SE 

DOSTATEČNĚ V TÉTO PROBLEMATICE?

Zajišťujeme poradenství, přípravu, organizaci a vyhodnocení 
výběrového řízení, provádíme stavebně technický dozor.

Komplexní služby v zastupování  investora v celém procesu výstavby.

Více než třicet let profesionálních zkušeností ve stavebnictví.

Obraťte se na nás.


INHAUSpro s.r.o.

Černčice 142
549 01 Nové Město nad Metují

Tel.:+420 602 178 320
e-mail: inhauspro@seznam.cz

www.inhauspro.cz
IČ 28788443, DIČ CZ28788443
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