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Ročník 20/číslo 16/31. května 2013

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

25 000 VÝTISKŮ

řili

WWW.NOVINYECHO.CZ

OKNA A DVEŘE
slevy

až

49%

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře ﬁrmy Porta Dre Invado.
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

Přijďte si šlápnout!
Na Dětském dopravním hřišti v Náchodě (v případě špatného počasí pod
střechou tamního zimního stadionu) se 8. června uskuteční 2. Mezinárodní
sraz šlapacích vozítek. Bližší informace o možnosti zúčastnit se
i s vlastním šlapacím autíčkem najdete vy – a zejména
vaše ratolesti na adrese www.moskvice.adamek.cz
Připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé, jízdy
zručnosti, doprovodné akce, výstava
historických „skutečných vozidel“ vozidel atd.

LIBERECKÁ
OBALOVNA s.r.o.
Přijme pro provozovnu
Červený Kostelec

PROVOZNÍHO
ELEKTRIKÁŘE
pro obsluhu technologické
linky /obalovny/
Požadavky: SŠ/vyučen
v oboru, §6 NN vyhl.č.50/78
Sb., znalost práce na PC,
zkušenosti s údržbou elektrozařízení, řidičský průkaz
skup.“C“ výhodou
Nabízíme: zaměstnání se
slušným ohodnocením
Písemné nabídky na e-mail:
pavel.krivda@eurovia.cz
zdenek.zeman@eurovia.cz
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Letní areál ve Vršovce
Vám nabízí bohatý
program…..

Pátek 31.5. od 19h

VAŠE PODNIKÁNÍ
NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!

ROCK NIGHT
- zahrají kapely Tři sestry
Banditos, Divokej Bill revival, Jo!SKA a Čí je to vina?
K tomu zde bude probíhat
prezentace hry kubb pro
veřejnost, bude připraveno
bohaté občerstvení, dobroty
z udírny, opékání atd.
Areál a občerstvení bude
otevřeno od 17h.

Tel. 602 103 775

SLEVOVÝ KUPÓN platnost do 18. 7. 2013

Jen pro čtenáře Echa nyní akční ceny salonu Marety
Trvalá depilace nové generace - nejnovější E-ligh technologie
Nyní v akční ceně od 250,- Kč, pův. cena 600,- Kč
Certifikovaná neinvazivní kryolipolýza
- nejúčinější metoda hubnutí a tvarování problematických částí těla
Nyní v akční ceně 489,- Kč ZA JEDNO OŠETŘENÍ, pův. cena 6990,- Kč
Radiofrekvenční liftink obličeje
Účinná metoda vyhlazování vrásek, zlepšení elasticity pokožky a celkové omlazení pleti
Nyní v akční ceně 488,- KČ ZA JEDNO OŠETŘENÍ, pův. cena 1990,- Kč
Bělení zubů přístrojem LED lampa MW 03
- nová ionizující technologie, bez narušení zubní skloviny
Nyní v akční ceně 1750,- Kč, pův. cena 3500,- Kč

Přiveďte svoji kamarádku a získejte bonus 100 Kč na další ošetření v našich salonech
Studia Marety:
Nové Město n. Met. 734 816 777, Hradec Králové 732 535 375, Velichovky K-Triumf 731 963 801

info@marety.cz

www.marety.cz
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VZPOMÍNÁME
Dne 25.května 2013 jsme vzpomenuli 2.výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Lubomír Schrötter
z Velkého Dřevíče.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Syn Radek s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 31. května uplynulo 10 let od okamžiku,
kdy nás navždy opustila

paní Hana Čtvrtečková
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
syn Radek, dcera Marcela s manželem
a všechna vnoučata

e-mail: echo@novinyecho.cz

Bio
Ponrepo
Muzeum magie v Jaroměři by
rádo oživilo vzpomínku na legendárního průkopníka kinematografie
Viktora Ponrepa (původním jménem Dismase Šlambora), který byl
prvním majitelem kina v Čechách
(slavné Bio Ponrepo). V době, kdy
však kino především kočovalo jako
„divadlo živých fotografií“, zajížděl
s ním Viktor Ponrepo často i do Jaroměře . A právě z toho důvodu se
zrodila idea vybudovat při Muzeu
magie v Jaroměři letní stylové kino
pojmenované, jak jinak, než Bio
Ponrepo.
8æQHFKFHWHEëWViPVDPD"
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Agentura IRENA
„ve dvou se to lépe táhne“

VZPOMÍNKA
Ve pátek 31. 5. 2013 vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný a milující manžel,
tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
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manželka Anna, dcery Zuzka,
Petra a Ivana s rodinami

1LNGRQHFKFHEëWViP

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ NA EKOL. LIKVIDACI

VZPOMÍNKA
Dne 5.června 2013 uplyne 5 smutných let,
co nás opustil můj drahý manžel,

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

pan Zdeněk Slavík.
S úctou a láskou vzpomíná na jeho laskavé srdce
manželka Anna, synové Zdeněk a Pavel,
snacha a vnučky Ivetka a Pavlínka.

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD. TEL. 491459209, 604276771
WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Dobrý
nápad
VZPOMÍNKA
Dne 22. 11. 2012 nás opustila

paní

Marie Polcová – Frintová,

velké trpitelka, žena dobrého srdce a do poslední
chvilky zdravého rozumu.
Vzpomínají přítel Václav a ostatní přátelé.

Sdružování plateb je trendem,
který usnadňuje zaplacení různých
poplatků v jeden okamžik. Nyní
se broumovská radnice zaobírá
monitoringem případného zájmu
tamních občanů o dobrý nápad,
totiž o možnost placení poplatků
vybíraných městem prostřednictvím SIPO. Konkrétně by se jednalo o platby za komunální odpad
a poplatek za psy.

Vypouštění rybiček do jezírka v MŠ Komenského
aneb

„Kšá, rybičky, do vodičky!
Všichni kluci a holky z naší mateřské školy se nemohli dočkat, až se
v jezírku na školní zahradě kromě
vodoměrek objeví také jeho původní obyvatelé – rybičky. Po dlouhé
cestě z Ohnišova od paní zahradnice Smolové, kde rybky zimovaly,
přišel okamžik, kdy se šest oranžových a jedna zlatá rybka vrátily
do svého domova. Paní ředitelka
zopakovala dětem, jak se mají chovat v okolí jezírka a potom rybky
za potlesku přihlížejících vypustila
do vody. To bylo radosti! Ryby se
vesele mrskaly ve vodě a na obličejích dětí se objevil úsměv… a o ten
nám jde!P.S.: Zlatá rybka plní přání
– nevěříte? Přijďte se podívat.

Tel./Fax: 491 424 522
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Rodinný dům v klidné části St.
Města s výhledem na Bražec.
Oplocená zahrada, okrasná skalka.
Disp: veranda, chodba, soc. zařízení,
kuchyň a tři místnosti se vstupem
na terasu. Cena: 1 990 000,- Kč

Rodinný dům v Náchodě Pod Montací, zahrada, garáž, skleník, klidné místo ...................2 390 000,- Kč
Pozemek se zděnou chatkou v Náchodě pod Vyhlídkou, možnost výstavby .....................1 380 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................450 000,- Kč

Z BABIČČINA
RECEPTÁŘE
Dnes nabízíme

BRAMBORAČKA DO JEDNOHO HRNCE
Polévku – bramboračku - vaří asi každá hospodyňka. Ale ne všechny ji
děláme stejně. Babička Boženka vše zvládla v jednom hrnci, takže minimalizovala špinavé nádobí  . A to je rozhodně fajn.
Připravíme si následující ingredience na 4 porce: 1 větší cibule, 1,5 lžíce
sádla, 2 lžíce hladké mouky, sůl, pepř, majoránku, 2-3 stroužky česneku, 2-3
brambory, houby - nejlépe čerstvé, 1 menší mrkev a petržel, nakonec je dobrá
i čerstvá bylinka (petrželka, pažitka).
Nakrájenou cibuli orestujeme na sádle dozlatova, přidáme mouku a uděláme tmavší jíšku, kterou zalijeme studenou vodou, nebo můžeme uvařit
uzený bůček a zalít vývarem z něj. To babička dělávala často po zabijačce,
když vyudili maso. Vše necháme povařit asi 20 minut a přidáme na kostky
nakrájené očištěné brambory, mrkev, petržel a čerstvé houby. Osolíme, opepříme a necháme vařit do změknutí. Dochutíme utřeným česnekem se solí,
majoránkou a pepřem. Když babička použila vývar z uzeného masa, tak tam
kousek masa samozřejmě také nakrájela, ale ne všechno! Zbytek jsme snědli
nejčastěji s hořčicí a chlebem. Nesmíme zapomenout ani na čerstvý chléb,
který nesměl k bramboračce chybět. Babička ho totiž pekla sama a říkala mu“Boží dar“.
Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

GMS Racing team
- Portugalsko, Španělsko
Portugalsko
Oslavou odjel Miloš Beneš opravit
s mechaniky Osellu FA30 do domovské dílny. Bylo reálné, že se výměna
poškozených dílů do neděle podaří
a Miloš Beneš by odjel alespoň nedělní závod. Originál díly ale přesně nepasovaly a bylo nutné udělat mnoho
úprav tak, aby se odjelo včas na závod
do Portugalska a nedělní závod se
v Náměšti nestihl.Cestou do Portugalska GMS Racing team přibrzdil u Petra
Vítka, kterému vypověděl ve Španělsku
motor u jeho transportní techniky.
To samé se stalo GMS Racing teamu
v Portugalsku. Ve čtvrtek v 21 hodin
přestal fungovat Po návštěvě svodidel v druhé sobotní tréninkové jízdě
v Mistrovství České republiky v Náměšti nad motor v jeho transportním
Fordu 100 km od cíle cesty. A začalo
telefonování a shánění odtahu. Vše se
za pomoci organizátorů závodu v Portugalsku podařilo a GMS Racing team
byl v 5 hodin ráno v parkovišti závodních strojů. Transportní technika se
odvezla do servisu Ford. A jako jediné
možné řešení byla kompletní výměna
motoru za nový. Trať ve Španělsku je
rychlá. Piloti zde dosahují 240 km/
hod. a průměrná rychlost je okolo 160/
hod. V sobotu se jely dvě tréninkové
a dvě závodní jízdy. Ve všech jízdách se
Miloš Beneš umístil na 2. místě v ab-

solutním pořadí za Faggiolim. S dostatečným náskokem na třetího Otakara Krámského nastupoval pak Miloš
do třetí nedělní závodní jízdy. Absolutní pořadí:1.Faggioli, 2.Beneš, 3.Krámský, 4.Vilariňo, 5.Demuth, 6.Bormolini

Španělsko
Ve Španělsku přivítal týmy déšť
a Miloš Beneš měl s sebou po zničení
dvou disků v Náměšti omezené množství mokrých pneu. Kdo by předpokládal, že bude ve slunném Španělsku dva
dny pršet s přechody na průtrže mračen a na nejvyšších kopcích bude ještě
sníh.To vše ovlivnilo umístění Miloše
Beneše v Portugalsku. V první sobotní závodní jízdě byl Miloš na 4. místě
v absolutním pořadí. V nedělní druhé
závodní jízdě pak na 3. místě a ve třetí jízdě na 4. místě. V součtu dvou
nejrychlejších jízd pak Miloš Beneš
skončil na 4. místě v absolutním pořadí
a připsal si 12 bodů do průběžné klasifikace ME. Šestý v pořadí Fausto Bormolini si připsal 12,5 bodu a je o 1,5
bodu před Milošem.
Absolutní pořadí Rampa da Falperra
2013: 1.Faggioli, 2.Ducomun, 3.Volluz,
4.Beneš
Průběžné pořadí ME:1. Faggioli, 2.Bormolini, 3.Beneš
text: rs foto: daniel ferreira
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e-mail: echo@novinyecho.cz

I s Boží pomocí...

Okénko
energetického poradce XXI.
Milý čtenáři mého sloupku,
vím, že je to přímo hrozné, ale právě v období před letními měsíci je důležité se začít zajímat jaké ceny plynu
budu mít ne zimní topnou sezónu. Je to
hlavně z toho důvodu, že pokud budete
chtít přejít s dodávkami plynu k jinému
dodavateli a máte smlouvu se stávajícím
dodavatelem ne dobu neurčitou, tak
nejbližší termín přechodu k novému
dodavateli je teď k 1. 10. 2013 a to už
začíná topná sezóna. Stává se často, že
k nám do poradenské kanceláře zavítají
noví zákazníci těsně před zimou a chtějí
přejít na zimu k nějakému levnějšímu
dodavateli a my jim s lítostí musíme
oznámit, že nejbližší termín přechodu je
skoro až na konci zimní sezóny.
Při zvažování jak a u koho ušetřit
za dodávku plynu mějte vždy na paměti,
že cena , kterou lze ovlivnit má dvě složky: 1. Cena za dodaný plyn – obvykle
udávaná v Kč za kWh nebo MWh a 2.
Měsíční plat ( případně kapacitní složka ceny ) – vždy udávaný v Kč za měsíc.
Dále, pokud si zařizujete přechod
sami, tak dbejte na dvě zásady:
1) Pokud je cena plynu vázána na běžné ceníky, tak trvejte na smlouvě
na dobu neurčitou
2) Pokud Vás někdo láká na dobrou
konkrétní cenu plynu, tak si tuto
cenu nechte napsat přímo do smlouvy
a od kdy do kdy bude platit.

Píši to hlavně proto, a to jste si jistě
sami všimli, že v tomto předletním období je aktivita všelijakých dodavatelů
plynu velmi vysoká. Bohužel je u některých zvykem, že zlevňují na léto, aby
vypadali dobře a nic je to nestálo a pak
zdražují na zimu, „ale to už ptáčky lapili“. Musíme si na rovinu říci, že logickým
obchodním a ideálním cílem všech dodavatelů je Vás zákazníky „ulovit na co
nejdelší dobu“ a v co nejdražších cenách.
Není nic jednoduššího než uděláte
jakýkoliv nevratný krok se u nás zdarma poradit. Naše kancelář vytváří dost
velký tlak na to, aby dodavatelé skutečně
v praxi používali tzv. etický kodex.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem
našim stálým i velkému množství nových klientů z řad domácností, kteří
se zúčastnili individuální poptávky
na cenu plynu na rok 2014 ( tzv. aukce).
Výsledek předčil naše očekávání
a mohu s hrdostí říci, že jsme snížili
výdaje za plyn u těchto domácností
o více jak 1.200 000Kč za rok.
Protože zájem o naše služby neutuchá ba velmi narůstá, zvažujeme pro
nové klienty ještě vypsání 2. kola tzv.
aukce na cenu plynu a to v letních měsících.
Příště si povíme něco o cenách elektřiny.
Děkuji Vám a přeji Vám úspěšný týden.

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

Obnově kostela sv.Markéty v Šonově na Broumovsku se dostalo
i požehnání od správce broumovské farnosti Martina Lanžiho. Obnova svatostánku se bude týkat
oprav střechy, krovu a dveří. Kostel
Sv.Markéty v Šonově patří do skupiny tzv. broumovských kostelů,
která byla v 17. století vybudována
podle plánů architektů Dientzenhoferů.

Tel./Fax: 491 424 522

COCTAIL BAR & RESTAURANT NÁCHOD
Naše nabídka:
- polední menu
– minutková kuchyně
– velký sortiment
míchaných nápojů

ul.Komenského
Otevírací doba:
po – čt 11.00 – 22.00,
pa 11.00 – 24.00,
so 17.00 – 24.00,
ne ZAVŘENO

REZERVACE : 602 133 170

Mladí výtvarníci z Velkého Poříčí ověnčeni úspěchy
V dubnu tohoto roku se mladí
výtvarníci ze 3. a 4. ročníku oboru
Propagační design Střední školy
propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí zapojili do soutěže
Současný Izrael. Letošní maturantka Anežka Chvojková získala ve výtvarné disciplíně této
soutěže 2. místo a zároveň velké
překvapení – prázdninový zájezd
do Izraele! Další věcné ceny si
odnesli reprezentanti školy Filip
Nádvorník, Karolína Šimková,
Alžběta Ročárková a Jana Svobodová.
(red)

Pěvecký bonbónek v České Skalici
– špičkový vokální sbor Sofia Vokalensemble (Stockholm - Švédsko) vystoupí v kostele Nane-

bevzetí Panny Marie. Sbor Sofia
Vokalensemble založil v roce 1995
Bengt Ollén (*1953). Naplňuje svo-

protože sociální síť Twitter není
u nás zdaleka tak populární jako
například Facebook. Twitter, označovaný někdy jako „SMS internetu“,
byl založen v roce 2006 a v češtině
funguje až od roku 2012.

Co bylo dříve, než je
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Libuše Konvalinkové
CO BYLO DŘÍVE?
Vystudovala jsem obchodní školu se zaměřením na vnitřní obchod.
Po mateřské dovolené jsem řídila
obchodní oddělení s potravinami,
velkoobchod s výpočetní technikou
a mám mnohaletou praxi na různých
pozicích v obchodním řetězci, kterou
jsem ukončila na pozici district manager.

A TEĎKA?
Na podzim loňského roku jsem
přijala nabídku na vedení závodu
v Náchodě od společnosti Amulet logistic, a.s. Těšila jsem se na spolupráci
se zaměstnanci se zdravotním omezením, že pro ně budu vytvářet nové
pozice a tvořit benefity za vykonanou
práci. Ráda pomáhám komukoli, kdo
to potřebuje, a to je také důvod, proč
mě tato práce tolik naplňuje. Samozřejmě, jedná se o práci „s lidským
faktorem“, který je vždy nepředvídatelný. Vždy mě však těší, když mohu
pracovat s mladými lidmi a předávat
jim zkušenosti. A když pak vidíte, jak
profesně rostou, to už je radost dvojnásobná. A kdy mě práce s lidmi štve?

Když se potkám s lidskou hloupostí
a závistí. V podnikatelském sektoru,
jehož jsem součástí, se vždy hledá
řešení problémů. Mám na to i svoje motto: „Neříkej, proč to nejde, ale
co uděláš proto, aby to šlo?“ A zpětná kontrola toho, co děláte a jak se
při tom chováte? Tady si říkám, že
se budu chovat vždy tak, abych se
mohla podívat svým dětem do očí...“
Vzhledem k tomu, že u nás pracují zaměstnanci se zdravotním omezením,
musíme spojovat podnikatelské principy a zásady s maximální citlivostí
a vstřícností. Vždy se snažíme se zákazníky vybrat pro naše zaměstnance takovou výrobu, abychom dosáhli
oboustranné spokojenosti. Zaměstnance motivuje, když jsou schopni plnit normy na základě dobře vybrané
zakázky k jejich zdravotním možnostem. A jak jsem vždy ráda odpočívala
po práci? (s úsměvem) Platí to dříve
i teďka: s pěknou knížkou, s rodinou,
na zahradě nebo i na pláži u moře.

AMULET logistic, a.s.
Kladská 112, Náchod
www.amuletcz.cz
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Kostelec na Twitteru
Červený Kostelec je nově dostupný i na sociální síti a mikroblogu
Twitter. Stačí se přihlásit na profil
tvarem „@cervenykostelec“ a můžete „twitrovat“. Od Červenokostelečanů je to průkopnický počin,
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ji vizi sboru, který prostřednictvím
objevování a interpretace umělecky
nejnáročnějších skladeb a ojedinělých aranží nabízí posluchačům
neočekávané a nezapomenutelné
hudební zkušenosti. Repertoár
souboru zahrnuje jak skladatele
staré hudby např. J. S. Bacha, tak
zejména hudby moderní (Poulenc,
Pärt, Schnittke apod.). Festivalový
koncert tohoto vynikajícího sboru se koná v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v České Skalici –
Malé Skalici v sobotu 15. června
od 19:00 hodin. Předprodej vstupenek od 1.6.2013 v Regionálním
informačním centru v České Skalici, třída T. G. Masaryka 33, tel.:
491 453 870, e-mail: infocentrum@
ceskaskalice.cz

Náchodské gymnastky soutěžily v Jaroměři
V neděli soutěžily náchodské
gymnastky poslední závod v kvalifikaci všestrannosti a to ve sportovní
gymnastice. Závod se konal na atletickém stadionu v Jaroměři.
Z náchodského Sokola se zúčastnilo celkem 18 závodnic a závodníků. Za účasti celkem 265 soutěžících
si nevedli špatně a zajistili si tak
doposud nejvíce postupových míst
na přebory ČR ČOS ve všestrannosti. Do Brna na přebory mladšího
žactva postupuje Nikola Chvojková, když vyhrála závody v plavání
a ve sportovní gymnastice, 4. místo
ve šplhu a 8. místo v atletice.
Ve starších žákyních si 5. místem
v atletice zajistila s velikým náskokem, celkem 500 bodů, postup zajistila Pavlína Vejrková před svoji
oddílovou koleginí Aničkou Hurdálkovou, která si postup na přebory ČR vybojovala poprvé. Kategorii
dorostenek zcela ovládla Adéla Zákravská, která zvítězila jak v atletice,
tak i v gymnastice a stříbro získala
v plavání. Postupuje také náskokem
500 bodů před náchodskou sokolkou
Lucií Havlíčkovou. V kategorii žen
se postup stal též záležitostí náchodských děvčat, kdy Eliška Vondráčko-

vá byla v atletice druhá za atletkou
Romanou Brumlichovou z Hronova
a postupuje tak jako první následována náchodskou Michaelou Adamu.
Za zmínku stojí výkony těch nejmladších. V kategorii šestiletých
dívek zvítězila Barunka Ficencová
a šesté místo obsadila Lucka Řehůřková. Výkony obou závodnic slibují
do budoucna, že se zařadí také mezi
velmi dobré vícebojařky.

Do Brna tedy odjede s trenérkou
Mílou Vejrkovou Nikola Chvojková a na Prahu 14. června odjedou
Pavlína Vejrková a Anna Hurdálková v kategorii žákyně, dorostenky Adéla Zákravská a Lucie
Havlíčková a ženy Vondráčková
a Adamu, kam odjedou s trenérem
Danem Vejrkem a rozhodčí Mílou
Vejrkovou.
Dop.

ECHO
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Když Amulet není jen talisman pro štěstí...
Význam slova amulet znamená
předmět, který u sebe nosíme, chrání
nás a přináší štěstí. Podobné atributy přenesla do svojí firemní filozofie
i společnost AMULET logistic, a.s.
(se sídlem Kladská 112, Náchod),
jenž je nástupnickou společností dnes
již bývalé Amulet – chráněné dílny
s.r.o. Jedná se o českou společnost,
která spolupracuje s předními firmami ve sféře automobilového průmyslu, výroby hraček či gumárenství.
Ve všech svých aktivitách společnost
nabízí uplatnění zdravotně postiženým lidem v prostředí chráněných
pracovních míst. Řečí čísel tato nabídka znamená, že ze současných 600
zaměstnanců společnosti AMULET
logistic, a.s. je 75 % zdravotně postižených osob.

Výroba i výzkum
Společnost poskytuje služby na celém území České republiky s výrobními centry v severních, středních
a východních Čechách. Náš region se
konkrétně prolíná s divizí výrobních
služeb východ a zahrnuje například
provozovny v Náchodě, Trutnově,
Červeném Kostelci, Velkém Poříčí
či Litomyšli. Hlavními partnery této
divize jsou renomované společnosti
Saar Gummi Czech s.r.o., SICO Rubena, LEGO production s.r.o., HAUK
s.r.o, TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o.,
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
V náchodské provozovně společnosti probíhá finální úprava výrobků
a jejich vstupní a výstupní kontrola.

Probíhá zde i firemní vývojový a výzkumný program. Uplatnění nejmodernějších technologií ve společnosti AMULET logistic, a.s.
dosvědčuje zdejší výroba pomocí
technologie CNC, kdy se sofistikovaným řezacím nástrojem stává vodní
paprsek. Zaměstnanci Amuletu pracují i přímo ve výrobních závodech
zákazníků.

Nová pracovní místa
Rok 2012 byl pro společnost AMULET logistic, a.s. velmi úspěšný. Společnost získala nové zakázky, otevírala
nové provozy a tím mohla nabídnout
práci i více lidem. A rok 2013? V dubnu společnost otevřela dva nové
provozy v Královéhradeckém kraji.
V Polici nad Metují bylo vytvořeno 12

pracovních míst, stejný počet nových
zaměstnanců pojme kapacita provozovny v Červeném Kostelci. „V náchodské provozovně Amuletu narostla výroba pro dodavatele segmentů
pro automobilový průmysl proti roku
2012 o neuvěřitelných 120 %, velmi
dobře si vede výroba známých modelů značky LEGO“, uvádí konkrétní
úspěchy Amuletu z našeho nejbližšího
okolí ředitelka závodu Libuše Konvalinková.

Firemní ombudsman
V Amuletu už dávno vědí, že
za prosperitou společnosti vždy stojí
spokojení zaměstnanci. Proto společnost vytvořila v rámci své struktury
speciální odbor – Odbor ombudsmana pracovně právních vztahů. „Mým

úkolem není jen čekat, až ke mně
stížnosti doputují, ale především preventivně vyhledávat ty, kteří pomoc
potřebují a neumí o to požádat. Společnost Amulet tím vysílá jasný signál:
pečujeme o své zaměstnance a dáváme jim možnost, aby bez obav řešili
všechny problémy pracovně – právních vztahů“, říká historicky první
ombudsman této společnosti Ing. Tomáš Vašina.

Zaměstnání u Amuletu
I když ekonomové předkládají stále nové důkazy o tom, že recese české
ekonomiky není u konce, v Amuletu se krize nebojí. Argumentem pro
tuto odvahu jsou dobré hospodářské
výsledky, schopnost získávat další zakázky a vytvářet nová pracovní místa.
A co je důležité, stále platí, že společnost AMULET logistic, a.s. zaměstnává osoby se zdravotním postižením,
i když byl pojem chráněná dílna ze
zákonných norem z formálních důvodů vyjmut. Lidé, kteří mají zdravotní
postižení, ale stále mají chuť pracovat,
mohou s ochrannou silou Amuletu
stále počítat! Čeká je zde osobní přístup, přidělování práce dle aktuálních
možností konkrétního zaměstnance,
5 týdnů placené dovolené, pestré firemní benefity i vlastní ombudsman.
Nespoléhejte jen na malé amulety,
talismany pro štěstí. AMULET logistic, a.s. Zjištěno, potvrzeno, ověřeno:
tenhle talisman opravdu pomáhá!
www.amuletcz.cz
(ECHO - pi)
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Velká letní soutěž o 10 cen
v celkové hodnotě 61 240,- Kč
bude probíhat od 1. 6. do 31. 8. 2013
Kupte si v naší agentuře zájezd a tipněte si, kolik osob si zakoupí
dovolenou nebo letenku v době konání soutěže v cestovní agentuře
A-Z Travel Marcela Drašnarová a Venus tour, s.r.o.
Deset nejpřesněji tipujících účastníků soutěže získá podle pořadí
úspěšnosti následující ceny:
1.cena – dárkový poukaz v hodnotě 20 000,- Kč na zájezd, CK Exim tours a.s.
2.cena – autobusový víkend v Paříži pro 2 osoby se snídaní, CK Čedok a.s.
3.cena – relaxační pobyt na 6 nocí pro 2 osoby s polopenzí v hotelu Centrál, Klatovy,
CK Atis a.s.
4.cena – ubytování ve studiu pro 2 osoby Vila Višnja, Chorvatsko, CK Diana
Group-tour s.r.o.
5.cena – ubytování v mobilhomu pro 2 osoby, kemp Riva Muova, Itálie, CK Victoria
6.cena – dárkový poukaz v hodnotě 4 000,- Kč
7.cena – dárkový poukaz v hodnotě 3 500,- Kč
8.cena – dárkový poukaz v hodnotě 3 000,- Kč
9.cena – dárkový poukaz v hodnotě 2 500,- Kč
10.cena – dárkový poukaz v hodnotě 2 000,- Kč
Podmínky a bližší informace Vám rádi sdělíme na adresách:
A-Z Travel Marcela Drašnarová
Palackého 71, Náchod, 491 423 688,
491 420 196, 702 050 705
Komenského 72, Nové Město nad
Metují, 491 424 889, 602 112 304
www.aztravel.cz, www.aztravelnm.cz

Squash
centrum
Náchod
(Servis raket, zútulněné sprchy,
studentské permanentky atd.)

Kdo je připraven,
není překvapen!
Počítejte s novou kvalitou
www.squash-centrum.unas.cz

tel.: 602 886 577

Venus tour, s.r.o.
Palackého 71, Náchod, 491 433 781,
603 116 139
www.venustour.cz

Úpický poklad
Každý region má většinou i svůj
poklad – a tím nemáme na mysli poklad pohádkový, ale veskrze
reálný. Také region Úpicka má
od roku 1972 poklad stříbrných
mincí, který byl detailněji zkoumán i v nedávném roce. Jedná se
o nález 500 kusů stříbrných mincí
z období od 14. do 16. století. Poklad Úpicka je nyní uložen v numizmatickém depozitáři Muzea
východních Čech v Hradci Králové. Odborníci soudí, že mince
byly ukryty někdy před rokem
1510.
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Vypisuje výběrové řízení na pozici

FINANČNÍ SPECIALISTA
Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání (ekonomický směr
výhodou)
- praxe ve finančním sektoru výhodou
- dobré komunikační schopnosti
- příjemné vystupování
- trestní bezúhonnost

Nabízíme:
- zázemí mezinárodní společnosti
- komplexní úvodní vzdělávací
program zdarma
- fixní příjem po dobu zapracování
(10.000,--Kč/měs.)
- průběžné vzdělávání v obchodních
dovednostech a účast na
konferencích
- pravidelnou podporu nadřízeného
- garanci přidělení klientského kmene

Své životopisy s motivačním dopisem zasílejte na adresu:
ovaneckova@obchod.rsts.cz, nejpozději do 30. 06. 2013, nebo volejte
na telefon 739 446 971 – Olga Vaněčková DiS., agenturní ředitel Náchod

POTăEBUJETE VYPLATIT EXEKUCE

NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?
OBRAčTE SE NA NÁS!

• bez registrđ
• bez poplatkđ pĄedem
• odhad zdarma
tel.
te
tel
el. 774 061 137,
137 777 06
061
61 1131, 491 417 180 www.cfservis.cz
Jsmee pĄímí poskytovatelé
poskytovate a zároveú zprostĄedkovatelé více våĄitelđ.

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.
tel./fax: 491 428 440

www.RPGASTRO.cz
Jednorázové nádobí, obaly, svíčky, dekorace,
korace, hygiena
Tác na gril ALU 34,4x22,4 cm
5 ks za 21,98 Kč bez DPH (26,60 Kč s DPH)





Papírové tácky 13x20 cm
MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

25 ks za 12,73 Kč bez DPH (15,40 Kč s DPH)
100 ks za 32,98 Kč bez DPH (39,90 Kč s DPH)

Náchod a okolí do 12-ti km rozvoz zdarma
d

Info@rpgastro.cz

ny
ce

PH
.D
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Podnikatelé všech ob
PŮJČTE SI !
Volejte ZDARMA

800 808 809

www.potrebuji-penize.cz

STAVEBNÍ FIRMA nabízí
Kompletní stavby • základy • základní desky • hrubé stavby • omítky •
betony • stropy • opravy stavební •
zámkové dlažby • obruby • oplocení
• okrasné zídky z kb.bloků • opěrné
zídky ze ztraceného bednění • demoliční práce • terénní úpravy

Tel. 608 211 148
NOVÉ

Náchod
t Last Minute
t First Minute
t Exotika
t Eurovíkendy
cestovní kancelář
Poděbradova 211, 547 01 Náchod
tel.491-426 922, 606-073615
www.invia.cz
sona@sonatour.cz

Tel. 777 60 33 99
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SEZNÁMENÍ
* Najdu intelig. muže 52/168/69. SŠ. TEL.:
728 768 549
* 40 - letý rocker (175/83) hledá ženu z Náchoda
nebo blízkého okolí. Pěkný vztah. Tel. 721 655 611

BYTY
* Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 s balkonem
I. kategorie v Náchodě. Dům zateplen, plastová okna. Parkování u domu. Volný ihned. Tel.:
604 532 387
* Pronajmu garsonku 1+KK Nové Město n.M, 4P-výtah, cena dohodou. Tel.608 223 669
* Prodám slunečný DB 3+1 ve 2.NP s výhledem na Náchod. Cena, včetně zařízení,
799 000,- Kč. Spěchá. Tel. 606 607 260
* Pronajmu byt v os. vlastnictví 1+1 u nemocnice, 2 patro. Kuchyň, ob. pokoj, chodba, koupelna, záchod, komora, sklep, výtah. 43 m2. Nájem
3.900 měsíčně + zálohy na energie + vratná kauce.
Volný ihned, perfektní stav. Kontakt: petra.qqq@
seznam.cz.
* Pronajmu slunný byt 1+1, 40m2, Náchod Branka, nájem 3200,- + 2200,- energie. Tel: 739 544 535.
* Dlouhodobě pronajmu zděný 2+1 poblíž centra
Náchoda. Tel.:603 165 026,suok@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Náchodě u nemocnice, ihned volný, 7,500,-měs., kauce dohodou.
Tel.731 604 276
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krásným výhledem v N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 777 602 884.
Cena: 949 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v Hronově nad Večerkou,
82m2, po rekonstrukci, elektrokotel, kuch. linka,
950 000 Kč, OV, cihla, 608 372 665
* Pronajmu byt 3+1 v centu Náchoda ul. Komenského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena:
6 000,- Kč/měs. + sl.
* Prodám světlý DB byt 2+1 v Náchodě na Plhově
ve 3.NP. Tel. 777 602 884. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám větší zděný byt 2+1 v Náchodě ul. Českých Bratří v osobním vlastnictví.Tel. 777 602 884.
Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v Náchodě ul. Raisova v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884. Cena:
849 000,- Kč
* Pron.dlouh. DB 1+1 s balk., 45m2, 2.NP
v NA sídl.u nem., nová plast.okna, nová kuchyň,
nová koup.+WC, zateplení. Náj.3.500Kč + inkaso +
el + kauce, tel. 608 903 070
* Pronájem bytu 3+1, 71m2 na Plhově. Balkon,
sklep, kolárna. Byt je v bezvadném stavu, slunný,
nezařízený. Ihned k dispozici. Nájem 4500,- + inkaso.TEL.:775 170 431. RK nevolat
* Prodám DB byt 3+1 ve 2.NP, v Hronově Riegrova ul.. Tel. 777 602 884. Cena: 849 000,- Kč
* Prodám byt 1+kk v os. vlastnictví po rekonstrukci v Náchodě. Tel. 777 602 884. Cena: 749 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 s garáží v Novém Městě
nad Metují - Malecí. Tel. 777 602 884. Cena:
1 490 000,- Kč
* Prodám DB byt 3+1 ve 4.NP v Hronově, Hostovského ulice. Tel. 777 602 884. Cena: 795 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v Hronově, 55m2, nově zateplený. Kuchyňská linka, plně vybavená.Byt komplet
po rekonstrukci. Možnost s garáží. Cena 5000Kč
nájem+ energie cca 2900Kč. Tel.: 723 593 505
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v Náchodě, 31
m2 s balkonem, 4NP, výtah, po rekonstrukci, částečně zařízený, vč. internetového připojení, parkovací
místa před vchodem. Nájem 3.500,- Kč + inkaso +
vratná kauce. Volný od 1.6.2013. Tel: 774 547 565.
* Pronájem zateplených bytů 1+1 (se službami cca
5.500,-Kč) a 2+1 (7.500,-Kč) v Č.Skalici, kauce 2
nájmy, tel. 602 204 002.
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, zateplený. Náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + kauce,
tel.608 903 070
* Pron. dlouh. byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.okna,
v nově zrek.domě v NA poblíž centra. Náj.+zál.
5.550Kč + kauce, tel.: 608 903 070
* Pron. dlouhod. garsonku s terasou, 27m2 v 1.NP,
Náchod na Lipí - naproti hospodě, pl.okna, zateplení, nájemné + inkaso 4.500,-Kč, kauce 13.500,-Kč,
tel.:608 90 30 60.
* Pron.dlouh.byt 1+1 v os.vl., 31m2, 1 NP, v NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, zateplení. park
u domu, náj. 3.500Kč + voda + el. + plyn + kauce,
tel.608 903 070
* Pronajmu případně prodám novější byt 2+1
ve Velkém Poříčí na náměstí, výstavba v r.1999,
plovoucí podlahy, včetně kuchyňské linky, internet, balkon, sklep, parkování u domu, volný
od 1.6.2013. Cena dohodou. Tel. 777 835 205
* Pronajmu byt 2,5+1, balkon, v cihlovém domě
v centru Náchoda. Volný od 1.7.2013. Kauce
10 000,-Kč. TEL.:737 211 973
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchodě - Starém Městě - v 8. patře panelového domu. Další informace
na tel. čísle: 728 783 624
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s balkonem na pěkném klidném místě v Náchodě
na Brance, 77 m2, zděný, 3.patro, nová plast. okna.
Ihned volný. Kauce nutná. TEL.:732 167 291
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v RD v klidné
části Náchoda. TEL.: 603 221 363
* Pronajmu byt v Červeném Kostelci 1+1 cca 50
m2 v centru, nájem 4000,-Kč + inkaso, kauce 12 tis.
Kč. TEL.:604 774 115
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí,
Na Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nutné opravy bytu. Cena 250 tis.Kč. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v České Skalici, 3+1,
Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 m2. Cena
Kč 650 tisíc. Info: 733 131 189.
* Pronajmu byt v Červeném Kostelci 1+kk, nájem
4.320 Kč + kauce 9.000 Kč, zateplená fasáda, plastová okna, tel. 774 28 38 28

* Pronajmu byt 1+1 - 45 m , v Hronově, k bytu
patří kůlna, sklep a půda, tel. 777 603 632
* Pronajmu byt 2+1 na sídlišti v Polici nad Met.
Tel. 777 603 562
* Pronajmu rodinný dům v Novém Městě n.M.
u obory. Okraj města v přírodě. Hezké místo. Cena
za pronájem 8.500 Kč. Tel. 730 173 572
* Pronajmu byt 1+kk cca 40m2 v Náchodě, sídl.
u nem., celkové náklady 5000,-Kč. Vratná kauce 10
tis.Kč. TEL.:604 437 128
* Prodám DB 3+1 v 5.podlaží o výměře 75 m2
v Broumově na Spořilově. Nová plast.okna,
zateplená fasáda a nové stoupačky. Cena dohodou. Možno koupit i zahradu (982 m2). TEL.:
604 970 714
* Prodáme slunný byt 3+1 v Polici n.M., 3.NP,
krásný výhled, bez výtahu. Dům zateplen, nová
střecha. V bytě nová plast.okna, prosotorná modernizovaná kuchyň, sklep. K nastěhování srpen
2013, cena 980 tis.Kč, bez RK. Možný prodej garáže
na sídlišti. TEL.: 724 603 801
* Prodám družst. byt 2+1 na Plhově v Náchodě,
nová okna, stoupačky, výtahy, zrekonstruovaný,
2.p., slunný, cena dohodou, rychlé jednání sleva.
Tel. 776 079 292 RK nevolat.
* Nabízím pronájem nového exkluzivního
bytu 3+KK v centru Náchoda. 74m2 + velký
balkon za 8 500 Kč. Byt bude vybaven novou
podlahovou krytinou, všemi dveřmi a osvětlením, novou kuchyňskou linkou. Za příplatek
lze dohodnout nadstandardní kvalitu dle vlastního přání nájemce. K bytu také náleží sklepní
kóje. Parkoviště před domem nebo možno pronajmout garážové stání uvnitř domu. Kontakt
na e-mail: novebyty11@gmail.com nebo mob.
776 855 749
* Pronajmu byt 3+1 na sídlišti U nemocnice v Náchodě, nájem 8000,-+ elektřina, kauce 30000,-, volný od 1.6. Telefon 776 352 865
* Nabízím pronájem nových bytů 3+KK
v centru Náchoda. 58m2 za 6 800 Kč. Byty
vybaveny novou podlahovou krytinou, všemi
dveřmi a osvětlením, úplně zařízeným WC
a koupelnou, novou kuchyňskou linkou a sporákem na požádání. K bytu také náleží sklepní
kóje. Parkoviště před domem nebo možno pronajmout garážové stání uvnitř domu. Kontakt
na e-mail: novebyty11@gmail.com nebo mob.
776 855 749.
* Nabízím pronájem nových bytů 2+KK
v centru Náchoda. 40 až 43 m2, nájem 5 000
až 5 400 Kč. Byty vybaveny novou podlahovou
krytinou, všemi dveřmi a osvětlením, úplně zařízeným WC a koupelnou, novou kuchyňskou
linkou a sporákem na požádání. K bytu také
náleží sklepní kóje. Parkoviště před domem
nebo možno pronajmout garážové stání uvnitř
domu. Kontakt na e-mail: novebyty11@gmail.
com nebo mob. 776 855 749
* Prodám DB 1+1 42 m2 v Hronově po rekonstrukci, velice pěkné a levné bydlení. Cena dohodou. TEL.:734 485 776
* Pronajmu 3+1 poblíž centra Náchoda, nájem
8.000 kč + kauce. Volný od 1.6. dlouhodobě. Tel.
733 342 757
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ V HRONOVĚ
A VELKÉM DŘEVÍČI. Byt 1+1 cena 3.400,- + inkaso, byt 2+1 cena 3.900,-+ inkaso. Kauce nutná.
Tel. 602 133 173, Email renestarkov@seznam. cz
* Prodám byt 3+1, družstevní, na okraji sídliště
u nemocnice. Dům po rekonstrukci. Okna a balkon směrem na louku k řece. Předělaná kuchyň,
koupelna, předsíň. Z části zařízeno nábytkem. tlf:
777 149 779, Cena 850 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 v Studnicích u Náchoda
a 1+1 v Náchodě. Povinná kauce, volné ihned .
TEL.:608 869 885
* Prodám byt 2+kk 40 m2 cihla v OV, v Náchodě,
Nerudova ul., nová kuchyň, plyn. kotel s topením,
plastová okna. Měsíční minimální provozní náklady do 3000 Kč/ na 3 os. Při rychlém jednání sleva.
Tel. 777 084 912
* Pronajmu byt 3+1 v Hronově. TEL.:736 537 033
* Prodám byt 3+1 ve zděném domě (ul. Českoskalická, Náchod) v OV.Tel.776 06 04 92
* Prodám 2+kk poblíž centra Náchoda 40 m2,
cena 450 tis.Kč. TEL.:605 450 384
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Prodám družstevní byt 3+1 v 1. podlaží v Hronově, zděný, plastová okna, volný ihned, cena
900.000 Kč. tel. 776 882 498
* Pronajmu garsonku v klidné části Nového
Města n/Met. Dům je po rekonstrukci, zateplen,
plastová okna, výtah, možnost internetu. Nájemné
3600,-Kč + energie. Kauce 15 000,-Kč. Volná ihned.
tel. 608 323 373

NEMOVITOSTI
* Prodám stavební pozemek v Polici nad Metují- Slunečná ul. o výměře 742m2. Inženýrské sítě
na hranici pozemku. Tel.605 590 073
* Prodám rodinný domek 6 +1 kompletní fotodokumentace http://yohanka.rajce.idnes.cz/ cena
dohodou tel. 777 075 908
* Koupím RD, nebo chalupu k celoroční rekreaci,
pozemek výhodou. Za nabídky předem děkuji. Tel
739 500 530
* Prodám kompletně zasíťovanou stavební parcelu 600m2, na krásném klidném místě poblíž centra
Náchoda. Cena: 340.000,-Kč. Tel: 737 786 812
* Prodám garáž v Hronově. Čistá a suchá. Vhodná i jako dílna nebo sklad. Cena dohodou. Tel.:
777 133 123
* Prodám pozemek na k.ú. Provodov - Šonov
o výměře 7652 m2 . Cena: nejvyšší nabídce nebo výměnou za byt v Praze. Zn.: dosud zem. půd. Fond.
TEL.:606 951 546

Tel./Fax: 491 424 522

SPECIALISTA
NA PRODEJ
A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ
www.realitykralovska.cz

mobil: 602 440 178
* Prodám stavební, zasíťovanou parcelu cca 1600
m2, ve Václavicích u Náchoda, s krásným výhledem
na Rozkoš, cena 1 500 000,-Kč. Tel. 721 482 246
* Prodám pozemek vhodný ke stavbě RD o rozloze 1200 m2, na hranici pozemku el., plyn,
voda. Lokalita Police n.M. Velká Ledhuj. TEL.:
737 157 690
* Prodám RD v Červeném Kostelci, cena 2,3 mil.
Kč. RK NEVOLAT. TEL.:602 775 350
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám parcelu v zahradní kolonii ve Starém
Městě, ul. V Kalhotách, voda a el.zavedeny, podsklepení pod chatou, výměra 383 m2, cena dohodou. RK NEVOLAT. TEL.:602 851 650
* Prodám zahradu na klidném a pěkném místě
o výměře 982 m2, v ul.Komenského v Broumově, 250 m od centra, vhodné pro rodinu s dětmi.
Za odhadní cenu. TEL.:604 970 714
* Prodám rodinný domek 1+3 v lokalitě Plhov, včetně podsklepené garáže. Cena dohodou.
TEL.:491 423 939 mezi 18-19 hodinou

* Prodám rodinný řadový dům v České Skalici po rekonstrukci. Cena 2 380 000,-- Kč Tel.
774 525 481
* Prodám menší zahrádku na klidném místě
v Náchodě za koupalištěm na oploceném pozemku 332 m2 je zahradní domek a nová pergola,
voda, elekřina. Info a foto na : www.fum.ic.cz, TEL.:
608 519 908, cena 299 000,-Kč
* Prodám stavební pozemek se stavebním materiálem Česká Čermá. Výměra pozemku 530
m2 v centru obce (klidná a krásná poloha). Inž.
sítě na hranici pozemku. Stavební materiál: Heluz ke stavbě celkové hrubé stavby RD v hodnotě
220 000,-Kč (možnost prodeje i část materiálu) Celková cena dle dohody. Tel. 776 637 636
* Prodám pozemek vhodný k rekreaci v Dolní
Radechová více informací na tel. 721 425 079
* Prodám sad na Bezděkově, výměra 1.200 m2,
nutno vidět. Tel. 607 574 084
* Prodám RD, Náchod - Třešinky, 3+1 - možno
úprava na 4+1, s garáží, zahradou.Dobrý stav. tel.
605 477 866, RK nevolat!
* Prodám stavební pozemek ve Velkém Poříčí
600,-Kč/m2. Mob: 605 437 524
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 973 volejte
do 20.hodiny, RK NEVOLAT!

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu obchodní prostory v Náchodě na Volovnici o výměře 90m2. Tel. 777 602 884. Cena:
12 000,- Kč/měs.
* Hledáme kancelář na Kamenici v Náchodě, tel.
721 146 244.
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně
poblíž centra, + WC, v nově zrek. domě v NA.
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + vody + topení +
kauce., tel. 608 903 070.
* Pronajmu (prodám) zaběhlou prodejnu ve Velkém Poříčí. Info na: 491 482 713, 775 957 700
po 16.hodině.
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici.
Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, jiných obchodních služeb nebo pohybových
aktivit jako cvičení, fitcentrum a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře
se samostatným vchodem. Investice do zařízení
a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750
v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ,
170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, 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 + ZÁLOHY;
INFO 777 302 483, 777 606 464
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* Prodám řadový RD v Novém Městě n.Metují
Na Františku. tel.:737 511 852, RK NEVOLAT
* Koupím rodinný dům, chalupu na trvalé bydlení v Novém Městě nad Metují nebo okolí do 7km.
tel.722 379 559
* Nedokončená novostavba většího RD 3km
od Náchoda. 1. NP: vstup, hala se schodištěm, jídelna s kuchyní, menší pokoj, WC, koupelna, garáž,
2. NP - plánováno: hala, 2x ložnice + se samostatným přístupem 2x pokoj, kuchyně, koupelna, WC.
RD je napojen na obec. vodovod, el. 230/4000V.
Plyn a kanalizace u domu. Celková plocha pozemku je 889 m2. Po dokončení příjemné bydlení vhodné pro větší rodinu.V ceně je projektová dokumentace. Tel.: 608 245 634
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku v ceně
do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 604 336 337

str.

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHODNÉ PRO
PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, KONTAKTNÍ
KANCELÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 3.000,-Kč. INFO
777 302 483, 777 606 464
* Pronájem zařízené provoz. PEDIKÚRA, centrum Úpice. Vhodné i pro služby,kancelář. Přízemí.
Dům po rekonstrukci, zateplení. Zahrnuje: provozovnu, čekárnu, předsíň a sociální zařízení se sprchou. V provozovně umývadlo i vaničky. Plovoucí
podlaha, dlažba, úsporné topení, nová okna, žaluzie, parkování. TEL.: 602 439 107

PRODÁM
* Kuše a optika 1190Kč T.777 152 710
* Prodám bílé plné dveře 80 P mírně poškozené
za 180 Kč a 60 P za 150 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 602 103 775
* Prodám pánské kolo německé výroby s přehazovačkou, nebylo na něm ježděno. Cena 1.200 kč.
tel. 774 59 59 81
* Prodám štípačku na dřevo - 6 tun, zánovní, levně, tel. 602 959 862
* Prodám zachovalý výfuk na seno - s vlastním
elektromotorem + 10 m roura, spony a kolena. Dále
prodám 8 dílů středně težkých bran a brzděnou nápravu na pneu 10 x 15 z polského rozmetadla. Tel.
491 424 754
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - travní substrát, ideální k obnově a zakládání nových
trávníků, do skleníků a výsadbě, cena 470,- Kč/1
m3, dále dřevní štěpku, vhodnou na topení nebo
jako mulč na záhonky či zahradu, cena 350,-Kč/
m3. Dovoz zajištěn vozidlem Avia nebo LIAZ. TEL.:
775 959 962
* Prodám dětské kolo vel.rámu 18 (6 - 12 let),
18 převodů, pěkné, cena 1700,-Kč, Náchod. TEL.:
731 629 824
* Prodám cca 2m3 stavebního kamene. TEL.:
736 153 797
* Prodám parovysavač zn.BECK rok starý - málo
používaný. Cena 29.500,-Kč - možno i na splátky.
TEL.:739 315 156
* Prodám novou liheň pro drůbež, 2200Kč . Tel.
733 483 672
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci
volejte 720 581 277

KOUPÍM
* 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, hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím různé věci z Číny a dálného východu
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, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* Koupím knihy Verna, May a jiné dobrodružné
nejlépe do 1948. TEL.:722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní
známky, Čína, Československo a jiné. Dále staré
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bovden
od výrobců zn.ITES, KDN, IGRA,IGLA, OMNIA
a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové.
TEL.:724 020 858
* Sběratel koupí do své sbírky pivní tácky a etikety, možno i celou pozůstalost. Tel. 606 115 393

* Daruji neomezené množství hlíny, opukový
kopec, na vršku a bokách s ornou půdou. TEL.:
739 814 111
* Kdo udělá beton + izolaci na ploché střeše asi 30
m2 ve výšce 3 m. TEL.:777 023 432
* Lektorka AJ s dlouholetou praxí nabízí
výuku pro začátečníky i pokročilé a přípravu
na maturitní zkoušky. Individuální přístup.
Cena 150 Kč/vyuč. hod. Tel. 736 400 558
* Pro starší paní hledám občasnou ošetřovatelku
- důchodkyni. Náchod. TEL.:733 33 99 58
* Umíte prodávat? Zkuste to s něčím novým.
Tel.605 751 985
* Nátěry střech,okapů a žlabů. Spolehlivě, za solidní ceny. Tel.605 364 450
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domácností a domků i po malování a rekonstrukci,
drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, praní koberců. TEL.:737 564 496

AUTO - MOTO
* Prodám LANCIA Y 1.2, r.v.2001, tmavá modrá
metalíza, naj.87 tis.km, airbac, servo, centrál, el.okna, výborný stav, malá spotřeba - průměr 5 litrů,
bez dalších investic, plní EUR3 bez EKO daně, cena
32 tis.Kč. TEL.:774 935 200
* Prodám Fiat PUNTO r.v.2002, 3 dvéř., 1.9 Di, 6x
airbag, EURO 3, klima, el. okna, central, servo, CD,
klima, ABS, výborná spotřeba, naj. 118 km, černá
metalíza, Cena 44500 Kč. Tel. 777 104 584
* Prodám 4 ks Alu kola 5 1/2 Jx 13 H2, rozteče
4x100 mm, náboj 57 mm s letními pnematikami
Matador 165/70-R13. Vzorek min. 6 mm. Celkem
cena 6000,-Kč. TEL.:603 307 686
* Kvalitní autopotahy šité na zakázku vč.montáže. Zavolejte a přijeďte si vybrat materiál. TEL.:
606 299 945
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 1000,
Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Felicia
např. světla, nárazníky, díly motoru, plechové díly
- podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a jiné. TEL.:
777 590 755
* Prodám moped BABETA r.v.1993, menší oprava
nutná. cena dohodou. TEL.:724 062 248

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Daruji 3 roční RIČBEK, papírový a dále daruji
půlroční štěně pejska. rodinné důvody. Do dobrých
rukou nejlépe na zahradu k domečku. Oba psi mají
rádi děti. Tel. 774 28 38 28

RŮZNÉ
* Potřebujete posekat zahradu, nařezat nebo naštípat dřevo, něco natřít, drobné zednické práce,
kopání, bourání a jiné pomocné práce u domu
i na zahradě. Za rozumné ceny vše rychle a kvalitně. V týdnu i o víkendu přizpůsobíme se Vám! Pište
sms zavolám Vám zpět. 605 467 352

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
na roznášení letáků
a tiskovin ve vašem okolí.

TELEFON: 607 401 737
Až 1000,-Kč za starou pivní
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421
NÁCHODSKO
776 353 038

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

Firma MAVET CZ s.r.o.,
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie,

hledá

PRO KOOPERAČNÍ VÝROBU ŽIVNOSTNÍKA(Y) V OBLASTI
OBRÁBĚNÍ KOVŮ, HLAVNĚ V PROFESI FRÉZAŘ,
s vlastním technickým zázemím.
Zájemci o dlouhodobější spolupráci kontaktujte Ing. Šafránka,
tel.: 736 483 402, e-mail: martin.safranek@mavet.cz

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod-Lipí-Nové,úsporné RD,slunné místo,poz.800 m2......k jednání,Náchod-Nadstand. novostavba RD (6+kk),posilovna,tepelné vrty.......5,4 mil.Kč
Náchod-poblíž ul. Komenského-RD (4+1),kompl.rekonstr.....2,49 mil.Kč,Náchod-ul.Šafaříkova-Větší RD,garáž,klidná část,poz.523 m2 ......1,49 mil.Kč
N.Město n/M.-centrum-Dvougen.RD (4+kk a 3+1),garáž,terasa,v r.1987.kompl.rekon.,2010-nové topení s kotlem,zahrada .....2,99 mil.Kč k jednání
N.Město n/M.-Zděné byty 2+kk,OV,kompl.rekon.,zahrada,(terasa)...dohodou,N.Město-V Áleji-Nadst.zděný byt 3+1,72 m2,OV,garáž ..1.649.000,-Kč
N.Město n/M.-RD histor.část-u náměstí, poz.338 m2....995.000,-Kč,Č.Skalice-RD u náměstí (byt 7+1),obchod,herna-zisk z pronájmů ....2,99 mil.Kč
Dobruška-Prodej i pronájem výr.objektu (1285 m2) po rekonstr....dohodou,Nahořany u N.Města-Zděný byt 3+1,1NP,OV,zahrádka .....680.000,-Kč
Broumov-Spořilov-Větší byt 2+1 (62 m2) po rekonstrukci....579.000,-Kč,Bystré u Stárkova-Poloroubená styl.chalupa po rekonstr .....1.195.000,-Kč
Meziměstí-Zateplený byt 3+1 (83 m2),plast.okna,OV.....460.000,-Kč+Dvougener.RD s pozemky k výstavbě (0,75 ha),klidné místo......795.000,-Kč
Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota,k rekreaci i ubytování.......1,9 mil.Kč+RD s dvěma byty po 90 m2-možnost pronajímání .......2.590.000,-Kč
N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Č.Skalice,Roheničky,Bohuslavice,Provodov-Šonov-Atrakt.pozemky k výstavbě RD,klidná místa .....od 180,-Kč/m2
N.Město n/M, Náchod, N.Hrádek, Zákraví u N.Města n/M-Pěkné udrž.chaty s pozemky,slunné zahrady s porosty, klidná místa.......od 149.000,-Kč

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

AUTO-MOTO SERVIS

Tel./Fax: 491 424 522
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Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

v areálu Àrmy AUTOPRODEJ ROHAN

• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány
n.cz

z

ejroha
www.autoprod

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných sypkých
materiálů.

53

tel.: 491 453 4

ROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

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

Vytrháváme

ROZVOZ ZDARMA

kořeny.

TEL.: 602 145 222

TEL.: 777 590 755

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

PLOTY A BRÁNY

snadno a rychle

NÁVRHY – ZAMĚRENÍ – VÝROBA – MONTÁŽ

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

základní

POPLASTOVANÉ PLETENÉ
střední třída

KOVOVÉ VYPLŇOVÉ
maximální kvalita

STŘECHY

HLINÍKOVÉ BEZÚDRŽBOVÉ

Provedeme práce
pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

www.strechyflash.cz

Svazek obcí 1866 pořádá

e-mail: strechyflash@seznam.cz
tel: +420 608 345 132, 775 927 134

LETNÍ TÁBOR BOBŘI
NA RYBNÍCE MEDLOV

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz

Michal ŠKORPIL

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči
o klienta po uzavření této smlouvy.

servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu
Výběr v různých barvách

250,-Kč kliky

800,-Kč plné
1500,-Kč prosklené
www.dvere.inu.cz

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

(8 km od Nového Města
na Moravě)
Cena 3200,-Kč
včetně dopravy
Info na 606 636 640
zdenavysokov@seznam.cz

kontakt: Červený Kostelec

plotytp@seznam.cz
773 113 133

Na Strži 392

AUTOSERVIS
Michal Večeřa

(pod zimním stadionem)

547 01 Náchod

Opravy všech vozidel, výměny olejů,
diagnostika.
NOVĚ provádíme servis klimatizace
-opravy, dezinfekce, plnění
Mob. 608 437 188
e-mail: Info@autovecera.cz
www.autovecera.cz

Potřebujete peníze?

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

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

Spolehlivě

Prodej vchodových a interiérových dveří

28. 7. – 9. 8. 2013

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

Diskrétně

Dveře Janků

Zaváděcí ceny pro
prvních 10 zákazek

kompletní výrobky a služby
v oblasti otvorových výplní a plášťů

Mć poskytujeme
IVNÍCH DO
S
A
P
O
D
maximální slevy
A
OKN
U
D
R
A
D
N
A
T
ZA CENU S
ještě s nižší DPH!!
u
do konce roku jso
Pozor: objednávky
ma
zaměření a konzultace pro veškerou nabídku zdar

výroba, dodávky, montáže a zednické práce
okna, dveře: hliníkové, plastové, dřevohliníkové, dřevěné

zimní zahrady, fasádní systémy, vrata a rolety
17. listopadu, Červený Kostelec
email: aluproces@aluproces.cz

tel.: +420 773 113 133, 774 713 333
www.aluproces.cz

HYDROIZOLACE STAVEB
SVAŘOVANOU PVC FÓLIÍ
www.LTIZOLACE.cz
Tel.: 736 603 169 * info@ltizolace.cz
střechy * terasy * balkony * základové
desky * jezírka * bazény

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

Kudowa-Zdrój

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

tel. 0048 74 866 45 02

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

platnost do 10. 7. 2013 r.

KOMPLETNÍ ÚPRAVY
ZAHRAD 724 173 560

ECHO

www.novinyecho.cz

Gratulace
Dne 4. června 2013 oslaví
manželé Blanka a Karel
Herzánovi 65 let společného
života ve štěstí a lásce.
Blahopřejeme …
rodina Herzánova,
Horkelova a Kroupova

e-mail: echo@novinyecho.cz

Hotel ELKO
nekuřácká restaurace Náchod

VYUŽIJTE NÁŠ
SALONEK NA:
ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI
VIDEOPROJEKCE)
SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY,
OSLAVY,
SMUTEČNÍ HOSTINY

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Rádi Vám vyjdeme vstříc

Výstava Artemix

Kulturní komise obce Provodov – Šonov spolu se starostou obce Ing.
Josefem Kulkem přivítali dne 12. 5. 2013 v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Šonově 8 nových občánků.

Počátkem května proběhla
vernisáž první autorské výstavy
ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí s názvem ARTEMIX. Vystavujícími
byli žáci 3. ročníku oboru Propagační design Elena Pecenová a Filip Nádvorník, kteří představili
svou tvorbu z různých výtvarných
oborů. Patřila k nim počítačová
a ruční grafika, figurální kresba,
malba a fotografie, dokonce se zde
objevila i videoprodukce s animovaným filmem od Eleny Pecenové
s názvem Snová Paralela.
(red)

V jarní soutěžní sezóně Stepík sbírá úspěchy
V sobotu 4. 5. 2013 se v Hradci
Králové konalo poslední kolo soutěže v dětském a juniorském aerobiku
týmů Bohemia Aerobic Tour. Před
postupujícími týmy je závěrečné finále 16. června v Hradci Králové.
Všechny čtyři týmy děvčat ze Stepíku z Nového Města nad Metují v této
dlouhodobé soutěži potvrdily svoje
kvality a ve svých kategoriích porazily ostatní týmy. Do červnového finále
tak z 1. místa postupují: Neposedné
notičky (Komerční aerobik B, věková
kategorie 7 – 9 let), Kamelotky (Komerční aerobik B, 9 – 11 let), Diskohrátky (ATS, 14 – 16 let) a Fitness
Team (Fitness Týmy, 14 – 16 let).
V letošním roce se poprvé do soutěžení zapojila další skupina Stepíku,
tanečníci zumby. Tým Pink gang v kategorii Zumba Teamů 11 – 13 let postoupil do hradeckého finále. Skupinu

postupujících doplňují ještě Kuchtíci
ze Stepíku Česká Skalice v kategorii
Komerční aerobik A, 5 – 6 let.
V jarní sezóně sbírají úspěchy nejen soutěžící děti, ale také jejich tre-

nérka Jana Michelová, která v sobotu
4. 5. 2013 získala spolu se seniorskou
formací taneční školy KROK z Hradce Králové titul Mistra České republiky.
L. D.

Novinka v Babiččině údolí
Od května do konce září je pro návštěvníky v Babiččině údolí
k dispozici novinka, kterou připravilo „Posezení na mlejně“
s podporou Správy zámku Ratibořice.

„BABIČČIN KOŠÍK“
si návštěvníci mohou zapůjčit, i předem objednat,
ve dvoře Rudrova mlýna.
Košík, ke kterému Vám zapůjčíme i deku, si můžete naplnit vším,
na co máte chuť z nabízeného stylového občerstvení. Poté už
nezbývá, než vyrazit za piknikem na doporučená místa a užívat
si pohodu přímo v centru Babiččina údolí.
Bližší informace získáte na 736 270 480

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“
červen 2013
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům
orům programové
19, kde se sejdeme
čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819,
mech:
v červnu při následujících programech:
• čtvrtek 6. 6. od 14 hod.

„Pardubicko“,
film ze zájezdu připravil
a promítne p. M. Hlaváč;
• čtvrtek 13. 6. od 14 hod.

hudební odpoledne
- přijďte shlédnout a poslechnout
si muzikálové melodie

Tento zájezd je poslední akcí
před prázdninami. Užijte si letní
pohody v přírodě a společně se
v klubovně opět sejdeme v září.
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.

• čtvrtek 20. 6. od 14 hod.

Piškvorky již po šesté
V letošním roce jsme na naší ZŠ
v Komenského ulici v Náchodě pro
naše žáky uspořádali tradiční turnaj v piškvorkách. Letos proběhl již
jeho 6. ročník. Tento turnaj se těší
u žáků velké oblibě, každoročně se
ho účastní velký počet hráčů. V letošním ročníku se turnaje zúčastni-
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

lo celkem 104 soutěžících 2. stupně,
v kategorii 6. a 7. ročníků jich hrálo
72, z 8. a 9. ročníků jich soutěžilo
celkem 32. Soutěž probíhala v několika kolech půl roku, zúčastnění
byli nalosováni do skupin po 4 hráčích a vždy postupovali do dalšího
kola první dva ze skupiny. Tento
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H
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systém se několikrát opakoval, až
v každé kategorii zůstali poslední
čtyři hráči, kteří se utkali 7. května
ve finálovém kole, které odehráli
systémem „každý a každým“. A jak
turnaj dopadl? V kategorii 6. a 7.
tříd se vítězem stala Denisa Vojtasová z 6. D, na druhém pak skončil Filip Vojtas, na třetím Zuzana
Vlasáková, oba taktéž z 6. D, čtvrté
místo pak obsadila loňská vítězka
Bára Roztočilová ze 7. C. V kategorii 8. a 9. ročníků byli soutěžící velmi vyrovnaní, o vítězi rozhodovalo
skóre. Tím se stal Jiří D Drtina z 9.
D, na druhém místě skončil Patrik
Vojtěch z 8. D. Na dalších místech
pak skončili Ezdráš Ritschel z 8.
A a Karel Svoboda z 9. A. Všichni
soutěžící byli odměněni diplomy
a velmi pěknými cenami, na které
přispělo SRPDŠ při naší ZŠ.
Lenka Malá,
organizátorka soutěže

„Mamma mia“

Připomínka:

písničkami skupiny
hudební film s písničkam
ABBA, stojí za podívání.
pod

kdo má zájem o zájezd 18. září,
máme ještě několik volných
míst. V programu je prohlídka
hradu Bouzov, Konice, arboretum Bílá Lhota, Loštice-sýry..
Zájemci hlaste se po 19.h.na tel.
775242562 p. A.Polákové,
nebo vždy v pondělí a ve čtvrtek
odp. v klubovně Harmonie 2
/do 20. června/.

• středa 26. 6.
6

odjezd na tajný výlet
v 6 hod. z ul. Za Teplárnou.
Dopoledne bude za poznáním
zajímavých míst v našem kraji
a odpoledne se pobavíme
zpěvem i tancem při harmonice
s „FRČÍ“. Občerstvení bude zajištěno /pozdní oběd je v ceně/.

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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