Příští Echo vychází 28. června 2013
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Police slaví
Police nad Metují si v letošním
roce připomíná 760 let od první písemné zmínky o tomto sídle. Oslavy
proběhnou pod společným speciálním logem (viz. obrázek), které vytvořil učitel výtvarného oboru zdejší
ZUŠ pan Jaroslav Soumar.

www.

OKNA A DVEŘE
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Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

KOUPÍM POLE
kdekoliv na
Náchodsku za
odhadní cenu,
1 ha a více,
nejlépe
3,- kč až 6,- kč
za 1 m2.

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

Tel.:
604 287 347

SLEVOVÝ KUPÓN platnost do 31. 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

Pro velký
z
opakujem ájem
e akci

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 25.června 2013 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav Bareš
z Nového Města nad Metují
Stále vzpomínají maminka Jana, manželka,
dcery Markéta a Andrea, vnučka Karolínka

VZPOMÍNÁME
Dne 11. 6. 2013 uplynulo deset smutných let,kdy nás navždy
opustila naše drahá dcera, manželka, maminka a babička,

e-mail: echo@novinyecho.cz

Lennonova
stezka
Frontman kapely Beatles stále inspiruje celý svět a ani náš region není
výjimkou. Českoskaličtí radní například odsouhlasili záměr stezky Johna
Lennona a zavázali se k vyznačení
a propagaci této trasy. Vše má souvislost s nedávným znovuodhalením památníku Johnu Lennonovi u Č. Skalice. A co by vás mohlo napadnout,
až si stezku jednou projdete? To, co
zní v hudbě Beatles a to co se prolínalo i do životů členů kapely: Mír,
nenásilí, svoboda, orientální filozofie,
pacifismus etc.

paní Helena Čisárová z Náchoda.
Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami

Setkání měst a obcí majících
v názvu Kostelec se v letošním
roce uskuteční 22. června v Kostelci nad Labem. Z našeho regionu
se na sjezd Kostelečáků, Kosteláků
a Kostelanů opět vypraví delegace
z Červeného Kostelce. Setkání zahájilo tradici již v roce 1992.

Kupte banány, změřte děti a vyražte!
„Minifesťák vypukne v Nováči“
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují a novoměstský Aeroklub vás zvou na druhý ročník akce Minifesťák. Záležitost se koná 22. června od 12.30 hod.na novoměstském letišti a tak se můžete těšit i na ukázky
letecké techniky i dovedností parašutistů. Připraven je i program pro děti
a čeká na vás i soutěž ve vaření kotlíkového guláše nad ohněm. Hudební
produkce začne vibrovat povětřím od 16 hodin. Zahrají například Vaťák
(Kabát revival), U2 revival a další tělesa. Základní vstupné pro dospělého
je 200,-Kč, děti do výšky dvou banánových krabic zdarma – jinak do 15 let
za 50,-Kč. V ceně limo či pivo zdarma. Svoz z Nového Města nad Metují
a zpět zajištěn od 12.22 do 24.00 hod.

Pořádají dne 16. června 2013 od 12:30 hod
v areálu sokolovny

IX. ročník
Velké ceny Nového Města nad Metují
v olympijsko-athénském šplhu
Uvidíte závody žen a dívek ve šplhu na 3 m laně, závody
dorostenců a příchozích na 4,5 m laně a extremní závody
na 14 m laně. Začátek hlavního závodu je ve 14 hodin.
Srdečně zveme
Za organizátory: Ing. Martin Mach
Starosta T.J. Sokol Nové Město n/Met.

Menší RD se zahradou, garáží
a dílnou v N. Městě nad Metují – Spy.
V 1.NP vstupní chodba, obytná kuchyň,
obývací pokoj, ložnice, koupelna,
samostatné WC, komora. V podkroví obytná místnost a velká půda.
Cena: 1 090 000,- Kč

info: 777 602 884
www.realityeu.cz

Rodinný dům s bazénem v příjemné lokalitě ve Velkém Dřevíčí ul. Na louce.....................2 390 000,- Kč
RD v Náchodě – Starém Městě, zahrada, venkovní krb, udírna, garáž ...........................1 990 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě Pod Montací, zahrada, garáž, skleník, klidné místo ...................2 390 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě nad Metují – Krčín, zahrada, bazén, pergola .................5 500 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci v Otovicích u Broumova, zahrada, garáž ...........................1 499 000,- Kč

Z BABIČČINA
RECEPTÁŘE
Dnes nabízíme

HRUŠKOVOU POLÉVKU

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

Stany, spacáky,
kempingový nábytek a čluny
za nejlepší ceny s tříletou zárukou !

KDE ?

V Albisportu !
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Projekt „Česko
mluví
o vzdělávání“

T.J. Sokol Nové Město nad Metují
a Město Nové Město nad Metují
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Očištěné hrušky babička nakrájela na kostky, zalila vodou, přidala 1-2
hřebíčky, cukr, sůl, zakápla citronem, aby nezhnědly a uvedla k varu. Poté
v mléce rozmíchala žloutky. Když byly hrušky měkké, tak přidala mléko se
žloutky, vše přivedla k varu a dala stranou. Pozor, polévka se nesmí vařit,
aby se žloutky nesrazily! Nakonec směs zjemnila smetanou. Podle potřeby
dochutila cukrem a citronovou šťávou. Polévka je velmi osvěžující. Může
se podávat vlažná nebo zcela studená. Dobrou chuť 

Nové autobusy
Dopravní společnost CDS Náchod s.r.o. nasadila na regionální
linky nové trio nízkopodlažních
autobusů SOR. Cestující veřejnost
se může připravit na příjemné cestování s těmito vozy. Nechybí v nich
nejen klimatizace, ale například ani
speciální rampa usnadňující nástup
pro imobilní občany či maminky
s kočárky.

str.

Hrušky většinou používáme do ovocných salátů nebo do buchet. Tentokrát uděláme výjimku a uvaříme si hruškovou polévku. Budeme potřebovat
2-3 větší hrušky, 0,5 l vody, 1 dcl mléka, 1 dcl smetany, špetku soli, 2 žloutky,
1 polívkovou lžíci cukru, citron a hřebíček.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi

Kostelce
v Kostelci

Tel./Fax: 491 424 522

V pátek 31. 5. 2013 se třída
5.C ZŠ Komenského v Náchodě
zapojila do celorepublikového
projektu „Česko mluví o vzdělávání „. Projekt je určen pro
rodiče a širokou veřejnost a má
ukázat, jakými všemi možnými
způsoby, metodami a formami
se lze vzdělávat. Společně s dětmi se do výuky zapojili i rodiče,
prarodiče a další dospělí, kteří
tak měli možnost prověřit své
znalosti z matematiky a vlastivědy.
(red)

Po stopách bojů
Již po osmatřicáté vás zve TJ
Sokol Starkoč na dálkový pochod
„Po stopách bojů z války roku
1866“. V sobotu 22. června 2013 se
bude průběžně vyrážet mezi šestou
a půl jedenáctou hodinou na pěší
a cyklo trasy z vlakového nádraží
ve Starkoči. Pro turisty budou připraveny čtyři pěší trasy na 9, 15, 25
a 50 km a čtyři cyklotrasy pro horská a silniční kola na 33 a 66 km.
Trasy povedou atraktivními místy
našeho okresu přes Peklo, Ratibořice, Václavice, Červený Kostelec,

Náchod, či Českou Skalici a v okolí
přehrady Rozkoš. V cíli pochodu
na koupališti ve Starkoči, obdrží každý účastník krásný diplom
a opečenou klobásu. Dále budou
vyhodnoceni nejmladší, nejstarší
a nejvzdálenější účastníci pochodu
a nejpočetnější kolektiv. Novinkou
bude možnost zakoupení turistické
vizitky pochodu. Využijte 22. června velmi výhodného vlakového
spojení do Starkoče a zpět za příznivé skupinové slevy.
Jaroslav Rufer

Jarní pohár
TJ START NÁCHOD oddíl orientačního běhu uspořádal dne 22.
5. opět závod v orientačním běhu
pro náchodské školy i veřejnost.
Připraveny byly dvě tratě pro žáky
4.a 5.tříd a rodiče s dětmi a pro žáky
6. a 7. tříd a veřejnost.
Vítězem kategorie žáků 4.-5. tříd
se stala dvojice žáků Filip Šimek
a Michal Krtička ze ZŠ Komenského (na fotografii), kategorie žáků
6.-7. tříd pak dvojice studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě Tomáš
Křivda a Daniel Vaňát.
(red)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Olda Brych - dvojnásobný mistr ČR

Okénko
energetického poradce XXIII.
Milí čtenáři,
dovolte, abych před prázdninami,
kdy vrcholí aktivity různých prodejců plynu a elektřiny, Vám zopakoval
několik zásad, kterých byste se měli
držet než podepíšete jakoukoliv
smlouvu na dodávku energií.
1) Zeptejte se na jak dlouhou dobu
uzavírána smlouva.
2) Zeptejte se od kdy je smlouva
platná a od kdy je účinná.
3) Zeptejte se kdy a za jakých podmínek lze smlouvu ukončit.
4) Zeptejte se na cenu za MWh
a měsíční plat, případně další služby.
5) Zeptejte se jak a od kdy bude
ukončena vaše stávající smlouva
na energie.
6) Vše si nechte pečlivě ukázat na smlouvě, ve všeobecných
smluvních podmínkách a v cenících!!!
7) Nechte si čas na rozmyšlenou
a poraďte se alespoň se svými blízkými, či sousedy.

8) Nejlepší je samozřejmě poradit
se s odborníky, stojí to jen váš čas,
nic víc…
Na závěr mi dovolte několik informací o nejbližší činnosti naší
kanceláře:
A) Do konce června budeme poptávat cenu plynu pro naše klienty z řad
bytových družstvech, společenství
vlastníků jednotek a majitelů velkých obytných objektů na rok 2014.
Předpokládaný objem v maloodběrech 15 až 20.000MWh plynu.
B) V červenci bude poptávat cenu
plynu pro firmy a živnosti ( maloodběry, soubory maloodběrů a středoodběry) v celkovém objemu přes
20.000 MWh na rok 2014.
C) V srpnu 2013 vzhledem k velkému zájmu domácností budeme
poptávat cenu plynu na rok 2014.
Předpokládáme účast dalších min.
nových sto domácností s objemem
přes 2.500 MWh plynu.
Hezký týden Vám přeje

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

Oznamuji velice příjemnou
zprávu: Olda Brych - roč. 1982 se
stal dvojnásobným mistrem ČR
v atletice mužů na 100m i 200m
spastiků,tělesně postižených.
Mistrovství se konalo v neděli
9.6.2013 v Bílině. Je to další úspěch
atletické tréninkové skupiny z Náchoda. Olda zaběhl 100m úsek
za 14,14 sec. / v rozběhu 13,47 sec./
a vítězných 200m běžel za 28,02
sec. Ještě ve skoku do dálky skončil
třetí výkonem 458 cm.
Jiří Vondřejc - trenér
foto s Oldou Brychem - první zleva,
v přípravě před Mistrovstvím ČR
spastiků-tělesně postižených.

Hvězdy
v Jaroměři?
V noci na obloze a 26. června
od 17 hodin i na tamním zimním
stadionu. Ke druhé jmenované
možnosti dodáváme, že se bude
jednat o hokejové hvězdy, mezi
kterými se obzvláště vyjímá Jan
Hrdina, bývalý hráč Pittsburghu.
Návštěva hvězd bude spojena
i s hvězdnou autogramiádou.

Máte narozeniny či svátek?

U nás to máte za půlku!
Squash centrum Náchod (Házenkářská hala Hamra) přichází se stále novými bonusy a motivačními
projekty. Jedním z těch posledních je nabídka pro
hráče, kteří mají v konkrétní den narozeniny či svátek. Mohou totiž
počítat s 50 % slevou při pronájmu kurtu na ricochet či squash. A pokud si oslavenec chce přivést zároveň i diváky? Není problém. Pro ty
menší, které ještě nebaví fandit tatínkovi či mamince, je k dispozici
i služba hlídání dětí.

Ochutnávka z novoměstského Hrnce smíchu
Náš redakční kolega Mirek Brát navštívil 35.ročník festivalu Novoměstský hrnec smíchu. A pro Vás, čtenáře, zjistil nějaké zajímavosti.

Nezávislost ve všech barvách

Aneta Krejčíková – herečka a zpěvačka

V sobotu 29. června se v Parku
A.Jiráska v Hronově (od 14 do 18
hod.) uskuteční akce Nezávislost
ve všech barvách. Den nezávislosti
je druhou společnou akcí, probíhající v rámci projektu Lotři na dobré Cestě, na kterém spolupracuje
dětský turistický a vodácký oddíl
Lotři z Hronova společně s Občanským sdružením Cesta Náchod,

které pečuje o osoby s hendikepem. Více informací o projektu
najdete na www.spolecnysvet.com.
Akci moderuje Tomáš Peterka.
Na programu jsou např. vystoupení dětí ze stacionáře Cesta a MŠ
a ZŠ J.Zemana (Náchod), ukázka
výcviku policejních psů, prezentace šermířské skupiny ARTAIR či
diskotéka v parku.

Chtěla bych zkusit všechny herecké žánry…

Poděkování

Sborník jako
pocta

Děkujeme touto cestou lékařům a sestrám ortopedického a rehabilitačního oddělení
Oblastní nemocnice Náchod
péči.
za vzornou p
Pan Jiříí Pokorný
Pokko
z Broum
Broumova
Pan Vlas
Vlastimil
T
rem
ml z Ná
Treml
Náchoda

Nakladatelství BOR vydalo sborník s názvem: Panu profesorovi
s úctou. Dílo je poctou práci středoškolského učitele Aleše Fetterse
u příležitosti jeho 80. narozenin.
Připomeňme, že A.Fetters je, mimo
jiné, autorem řady publikací věnovaných našemu regionu i zdejším
osobnostem literatury: Josefu Škvoreckému, Karlu Čapkovi a dalším.

Na ZŠ Komenského v Náchodě proběhl v květnu 2013 souboj O vládce
nebes v hodu papírovou vlaštovkou. Nejdelší hod o délce 15,9 m se podařil
Tomáši Řadovi. O druhé místo se utkali Jan Homolka a Michal Bubeníček.
Velké díky patří Sdružení rodičů a přátel školy za finanční podporu.
Monika Jelínková a Radka Vostřesová

Co se týká herectví, tak bych chtěla zkusit všechno, všechny žánry. (se
smíchem) Tedy ne najednou, ale postupně. Ale komedie, to je velmi těžký
žánr. Čím se momentálně zabývám? Jsou přede mnou tři projekty. První
je debut mladé začínající absolventky Famu. Dnes mě čeká první natáčecí den – noční natáčení. Potom mě čeká spolupráce s Petrem Vachlerem
na takovém dokumentárně – filozofickém díle. A třetí věc je projekt Modelky. Na to se velmi těším. Je to komedie. A je dost dobře možné, že se
tento film objeví příští rok i tady, na novoměstském festivalu. Mám hodně
práce a jsem tudíž Šťastný člověk. Co se mi vybaví, když se řekne Hrnec
smíchu? I moje krásné hodinky značky Prim navrhované Beatou Rajskou.
Jaké mám oblíbené komedie? Tak třeba Lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem. A z českých komedií určitě film Jak vytrhnout velrybě stoličku.

Florbalisti oslavili dvacítku
První červnový víkend patřil
v Jaroměři oslavám 20 let od založení místního florbalového oddílu. Program započal páteční přátelský zápas s týmem Forza Tatran
Střešovice plným legend, které
mají na svých bedrech nespočet
reprezentačních startů a ligových
titulů. Po celý víkend probíhala
výstava k historii jaroměřského
florbalu. Ten má bohatou historii, Jaroměř byla druhým městem

v České republice, kde se ukázal
florbal.
V sobotu byl na řadě program
pro bývalé a současné hráče oddílu,
kterých se sešlo na 60. Tyto oslavy
uzavřely jubilejní sezonu, která byla
nadmíru úspěšná a to i díky trenéru Viktoru Kolářovi. Mužskému
„áčku“ o jediný bod uniklo třetí
místo ve 2. lize – divizi III a v Poháru České pojišťovny byl úspěch
ještě větší. V osmifinále Jaroměř

narazila na extraligovou Spartu,
kterou před naplněnými domácími
tribunami porazila 9:7 a postoupila
do čtvrtfinálové skupiny s dalšími
třemi extraligovými týmy, tam už
ovšem k žádnému překvapení nedošlo. Českou florbalovou unií byl
TJ Sokol Jaroměř vyhlášen na základě koeficientu nejúspěšnějším
neextraligovým oddílem české části
Poháru, což byl velký úspěch.
(red)

Horní řada zleva: Škola, Rezek, Munzar, Fuchs, Kubina J., Škoch, Baloun, Novotný, Jiřička, Hroneš, Jandáček, Schwarz,
Lacina, Hašek, Hřivna, Šádek, Valášek; dolní zleva: Sibera, Dočekal, Rambousek, Sucharda, Kubina Š., Kafka, Kotrč, Kubina A.

ECHO
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

4

Batist Medical a.s. se rozhodl pomoci zaplaveným oblastem !!
Jeden z předních výrobců a distibutorů zdravotnických a hygienických pomůcek Batist Medical a.s. se
rozhodl vzhledem k chybějícím dezinfekčním a čistícím prostředkům
věnovat celkem 3 kamiony plné dezinfekčních a čistících výrobků OneMed EASYDES a OneMed ERISAN
DES, jedná se o 40 000 litrů tohoto
výrobku. Tyto výrobky budou předány do centrálních skladů Českého
červeného kříže v Praze a v Českých
Budějovicích.
Generální ředitel Tomáš Mertlík
dodává „Chtěli jsme pomoci těm,
kteří naši pomoc potřebují, je to velmi důležité, aby se předcházelo infekcím z povodní, proto věříme, že
výrobky OneMed EASYDES a OneMed ERISAN DES pomohou v zaplavených oblastech“. První kamion
dorazil v sobotu do Prahy, další ka-

miony během týdne přivezou dané
výrobky do Českých Budějovic a Děčína na Český červený kříž. „Celkem
se jedná téměř o sto palet tohoto výrobku, který jsme přivezli do České
republiky na vlastní náklady a jedná
se o dar přibližně v hodnotě 4 miliónů korun“ doplňuje Tomáš Mertlík
„Při odstraňování škod, které voda
napáchala, je taková pomoc opravdu
užitečná. Desinfekční prostředky
jsou v boji s infekcemi nejúčinnější
zbraní. Využití dezinfekce je v těchto
dnech skutečně široké a její případný
nedostatek by mohl být z epidemiologického hlediska vážným rizikem“
říká minist zdravotnictví Leoš Heger. Ministr připomněl, že záplavová
voda je vysoce kontaminovaná obsahem čističek,odpadních vod, žump,
uhynulými zvířad apod. Hrozí tedy
úplavice, žloutenka typu A, leptospi-

róza či tularémie i další infekční choroby. Původci některých infekcí mohou do organismu člověka vniknout
i poškozenou kůží /např. oděrkami či

záděrami/. Je proto vhodné minimalizovat styk s kontaminovou vodou,
při práci používat vždy holínky a gumové rukavice a po skončení prací

Generální ředitel Batist Medical a.s. Tomáš Mertlík a ředitelka Českého
červeného kříže Prahy Jaroslava Marková.

si vždy řádně umýt a vydezinfikovat
ruce.
Ředitelka Českého červeného
kříže Jaroslava Marková uvítala tuto
pomoc, která je pro nás v tuto chvíli velmi nezbytná, jsme moc rádi, že
na nás myslí firmy i jednotlivci, díky
tomuto daru od firmy Batist Medical budeme mít dostatek dezinfekce
a čistících prostředků pro občany
i instituce a začneme i distribuovat
do všech zatopených částí měst i přilehlých oblastí, tato pomoc putuje
do celé České republiky doplňuje informaci Jaroslava Marková.
Lékař MUDr. Rostislav Verner doplňuje informaci, že je opravdu velmi
důležité dbát o hygienu v zaplavených oblastech, je zapotřebí především vše kvalitně vyčistit a vydezinfikovat dodává Verner.
red.

Italská elektrokola Goccia
Pozor zaváděcí cena: 16 990 Kč.
Původní cena 25 990 Kč.
Specifikace:
Dojezd až 70 km
Alu rám
Odpružená vidlice
Integrované osvětlení
Integrovaný zámek
Systém Samsung 24W, 10 Ah
hmotnost elektrokola: 22 Kg

Možnost vyzkoušení na prodejně.

Kontakt:
Prodejna jízdních kol FAMOS (u Čedoku),
Ulice Běloveská 851 Náchod
Tel: 702 518 882, 775 514 406
Email: famos-sport@seznam.cz
Eshop: www.famos-sport.cz

PROSTORY K PRONÁJMU
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Èeská Skalice 100m
Tel.: 604 437 128

Ecce homo – Miloš Beneš – 2.51,380
Miloš Beneš zajel na Ecce homo nový český traťový
rekord: 2.51,380 !!
GMS Racing team reprezentovali
na Ecce homo ve Šternberku Milan
Stejskal s Fiatem 131 Abarth, Michal
Sedláček s Fiatem 128 SC a Miloš Beneš s Osellou FA30.
U obou Fiatů došlo bohužel v neděli k technickým problémům. Milanovi Stejskalovi kleknul motor a Michal Sedláček měl problémy s řazením
a celou závodní jízdu jel se zařazeným
druhým rychlostním stupněm.
Miloš Beneš byl máván v první závodní jízdě žlutou vlajkou po nehodě
Ducomuna – Osella FA30. Miloš (stejně jako Volluz) jel na super měkkých
Avonech, které by už opravnou jízdu
nevydržely. Po první závodní jízdě byl
Miloš na čtvrtém místě za Faggiolim,
Steinerem a Volluzem.

Druhou závodní jízdu zajel Miloš
se ztrátou jedné vteřiny na Steinera,
ale necelých 9 desetin vteřiny před
Volluzem a součtu obou závodních
jízd se posunul na 3. místo v absolutním pořadí před Volluze s rozdílem
0,09 vteřiny.
Absolutní pořadí ME Ecce homo:
1.Faggioli, 2.Steiner, 3.Beneš, 4.
Volluz, 5.Bormolini.
Průběžné pořadí ME: 1.Faggioli,
2.Bormolini, 3.Beneš
Absolutní pořadí MMČR Ecce
homo: 1.Beneš, 2.Krámský +11,01
sec., 3.Janík+13.33 sec.
text: rs, foto: Lukáš Cholasta
Mediálním partnerem GMS Racing
teamu jsou noviny Echo.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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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.

ny
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V neděli 2. 6. 2013 se na tenisových kurtech v Náchodě v Bělovsi konalo
předposlední kolo základních skupin minitenisu Východočeského kraje. Náchodští minitenisté ve složení Jáchym Komár, Matěj Laštovic, Kristýna Hotárková a Nela Dvořáková si tak mohli zajistit postup do semifinálové skupiny,
která se odehraje 22.6.2013. Do Náchoda zavítali soupeři z tenisového centra
DTJ Hradec Králové a po vyrovnaných bojích nakonec slavili úspěch náchodští a zahrají si tak vytoužené semifinále. Velký dík patří také trenérům Matěji
Sychrovskému a Petru Kovářovi za trpělivou práci s našimi dětmi. Moc děkujeme a doufáme, že tenis bude všechny bavit i nadále.
Za rodiče L.K.

Folkové
ostrovy

Mimořádná nabídka

Folk žije, Město Náchod a skupina Bohadloband vás srdečně
zve na nový hudební festival

AKCE!
30 % sleva

FOLKOVÉ OSTROVY.
Akce proběhne v Bražci –

Na ostrovech u Náchoda
6.července 2013 od 11 do 22
hodin. Součástí festivalu bude

www.RPGASTRO.cz

i křest nového CD „Folk žije“.

Jednorázové nádobí, obaly, svíčky, dekorace,
korace, hygiena

Vstupenky zakoupíte v předprodeji za 180 Kč (na místě potom 220 Kč) v síti Ticketportal.

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

Více informací na
www.folkoveostrovy.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

Tel. 777 60 33 99

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

KOSMECEUTIKA - kosmetika s léčebnými účinky

Přijďte, ošetříme Vaše ruce zdarma

Kamenice 106, Náchod
(průchod u Kooperativy)
Možnost konzultace
Mobil +420 777 842 348
„Jen to je krásné, co je zdravé.“

tibetské přísloví

Revoluce v kosmetice
Revoluce ve zdraví

Ošetření trvá cca 10 min. • Kosmetika ve volném prodeji, dárkové balení
Diagnostika tibetským přístrojem + měření svalové hmoty, vnitřních tuků......
Provozní doba Po, Út 9-17, St 9-18, Čt, Pá 9-17, So 9-11

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

TURNAJ
V RICOCHETU
V prostorách náchodského
Squash centra (Házenkářská hala
Náchod) se 22. června uskuteční amatérský turnaj v ricochetu.
Všichni příznivci tohoto moderního raketového sportu, muži i ženy,
jsou srdečně vítáni! Turnaj by měl
probíhat od 9 hodiny ráno. Bližší
info získáte i na tel. 602 886 577

bazén, Tropický ostrov
a fitness v Kudowě-Zdrój
SLUNEČNÍ LÁZNĚ ZAMECZEK
ul. Moniuszki 1, Kudowa Zdrój
pon - sob 15:00 - 21:00
niedz. 10:00 - 21:00
SLUNEČNÍ LÁZNĚ TERMY
JAGUSIA
ul. Słoneczna 17, Kudowa Zdrój
pon - sob 16:00 - 19:00

Náměstí TGM, č. p. 82
Dvůr Králové n./L.
tel.: 775 777 073
www.trigareality.cz tel.: 774 777 073
Z d ě n á
podsklepená
chata
Velichovky
„U Kostela“.
Zastavěno 16m2. Vlastní pozemek
2
273m - sezení se shrnovací markýzou,
udírna, kůlny, ovocné stromy a tůje. El.
CENA: 390.000,-Kč
voda.

Zemědělská usedlost - Mezilečí. Pozemky celkem 5373 m2. Rodinný dům
3+1 se započatou rekonstrukcí, 2x
CENA: 1.890.000,-Kč
stodola.

Bytový dům s 12-ti nájemními byty po rekonstrukci - Hronov. Byty obsazeny
nájemníky za tržní nájemné.
CENA: 6.800.000,-Kč

TRIGA REALITY
realitní kancelář nabízí:

650.000, 764.000 nebo 1.300.000,- Kč

Byt 1+1 ve zvýšeném přízemí
– Česká Skalice - 49,8 m2,
zděný, balkon,
po kompletní
rekonstrukci.
CENA:
799.000,-Kč

Krásný zděný byt 2+1 po rekonstrukci v centru Náchoda, osobní vlastnictví,
52,2m2, nízké náklady.
CENA: dohodou

Chalupa
a roubenka
ve Slatině
nad Úpou
– Končiny.
Jedná se o komplex dvou nemovitostí
propojených stodolou. Možnost odprodeje pozemků cca 5 ha.
CENA: 1.490.000,-Kč

Rodinný dům 2x 2+kk po celkové rekonstrukci – Černilov, 452 m2. Jezírko,
dílna, chatka, kůlna, zastřešená terasa.
CENA: 2.490.000,-Kč

Nadstandardní
byt 3+1
s garáží
a balkonem
– Česká Skalice. Byt má 75m2, je
po celkové vkusné rekonstrukci je umístěn ve zvýšeném přízemí.
CENA: 1.890.000,-Kč

Stavební pozemky – Náchod, centrum.
Inženýrské sítě u pozemků, 666, 650,
955 nebo 1300m2. CENA: 390.000,

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Svobodná matka se 2 dětma hledá přítele
pro rodinný život. Zn. Pouze trvalý vztah. TEL.:
732 579 474
* Nechcete být sám - sama? Nabídnu Vám
příležitost nalézt životního partnera. Volejte
736 768 114

BYTY

NEMOVITOSTI
* Nabídněte prosím k prodeji dům popřípadě
byt v N.Městě n/M, Bohuslavicích a okolí na tel.
602 204 002. Děkuji.
* Koupím RD nebo chalupu v obyvatelném stavu
na vesnici s dobrou obslužností. (Náchodsko, Broumovsko) Tel. 739 486 403

NEBYTOVÉ PROSTORY
* 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 st. pozemek na stavbu rodinného domu
na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/
m2. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu obchodní prostory v Náchodě na Volovnici o výměře 90m2. Tel. 777 602 884. Cena:
12 000,- Kč/měs.
* 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 kancelářské a skladovací prostory, sídlo
firmy v Náchodě u Rubeny. Tel. 777 602 884. Cena:
19 000,- Kč/měs.
* Nabízím k pronájmu kancelář v Č. Kostelci vhodnou i jako školící místnost pro 8 lidí, internet, telefon,
audiovizuální technika k dispozici. Vhodné i pro výuku jazyků - lze domluvit termíny. e-mail: petrov@
contractor.net
* Pronajmeme nebytové prostory v domě č.p.1742,
Palachova ulice Náchod, (bývalé PVT). Kanceláře,
provozovny, ordinace apod.V přízemí i patře domu.
Telefon: 777 130 410
* 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 S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHODNÉ 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 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

PRODÁM
* Prodám pozemek ve Starkoči k výstavbě RD,1500
m,přípojky na hranici pozemku.Tel.: 602 483 333.
Cena 450,-Kč/m2
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku v ceně
do 1,5 mil.Kč. Menší opravy nevadí. TEL.:608
245 634
* Sháním rod. domek se zahrádkou Náchodsko i Jaroměřsko. Tel: 774 777 073
* Prodám RD, Náchod - Třešinky, 3+1 - možno
úprava na 4+1, s garáží, zahradou. Dobrý stav. tel.
605 477 866, RK nevolat!
* Prodám RD ve Velkém Dřevíči - na louce, po částečné rekonstrukci, pozemek 600 m2, objekt (cca 100
m2) je podsklepený, v I. podlaží 1+2, ve II. podlaží dvě půdičky + dvě obytné místnosti. Cena dohodou.
Tel.603 30 99 54
* Prodám v Hronově RD 5+1 zděná kolna, garáž, oplocený poz. o celk. výměře 460 m2. TEL.:
608 245 634
* Prodám zajímavý RD ve Vestci u České Skalice
se zahradou, výměna za byt možná. RK nevolat. Tel.
773 033 077
* Mladý pár hledá v Bohuslavicích nad Metují
usedlost, chalupu nebo domek se stodolou a garáží. V klidné části nebo na samotě. Objekt by měl být
obyvatelný. Ostatní na osobní domluvě. Nabídněte
prosím. Tel 605 942 729
* Nabídněte staršímu páru chatu, chalupu v okolí Jaroměře, Náchoda nebo na Trutnovsku. Tel:
774 777 072

SPECIALISTA
NA PRODEJ
A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ
www.realitykralovska.cz

mobil: 602 440 178
* Prodám ideální polovinu rodinného dvojdomku ve Velkém Poříčí v klidné části u lesa. Dvě velké
obytné místnosti v přízemí, jedna místnost v 1.patře
+ 2 podkrovní půdy. Nad sociálním zařízením v přízemí je balkon. Případná rekonstrukce nutná. Pozemek - zahrada 2500m2 na svahu. Tel. 732 443 490
* Prodám zahradu 1200 m2 s chatkou v České Skalici, lze využít i jako stavební pozemek. Cena 950 tis.
Kč. TEL.:737 722 995
* 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.
722 379 557
* Prodám starší přízemní domek ve vilové čtvrti
v Červeném Kostelci. Po celkové vnitřní rekonstrukci. 2 byty nezávislé na sobě, každý má svůj vchod.
Byty možno spojit v jeden. Rozměry bytů jsou 54 m2
a 96 m2. Nová okna, 2x dveře, topení plynové, nová
el., voda, odpady, nová kanalizace, stropy, podlahy, 2x
satelit, 1x internet, 2x kuchyň. linka. Nové oplocení,
automatická brána, 2x garáž. Celkový pozemek 850
m2. TEL.:702 388 992, 604 974 446

* Prodám vybavení kadeřnictví. Cena dohodou.
Tel.608 409 715
* Prodám potápěčský samostříl, typ LANARA, vyrobený v Řecku, pohon - guma. Plně funkční, málo
používaný. Dále prodám potápěčský přístroj Tajfun
české výroby, s manometrem a příslušenstvím.Cena
dohodou. Tel. 491 482 991, 605 859 303.
* Prodám zahradní plechový domek na nářadí zn.
Arrow RMG 65 ještě zabalený nový míry:š. 194 - v.
198 h.- 151 původní cena 9779,- nyní za 4999,-info
602 436 986
* VELICE LEVNĚ prodám nábytek do celé chalupy - ratanový + rustikální, pohovky, svítidla. TEL.:
608 817 115
* Prodám mražák CALEX 100 litrů, dobrý stav, cena
250,-Kč. Tel.602 411 808
* Prodám stojanovou bodovou svářečku BOSVA
a stojanovou kotoučovou brusku. Tel. 608 638 486
* 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 palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci
volejte 720 581 277
* Prodám novou liheň pro drůbež, 2200Kč. Tel.
733 483 672

KOUPÍM
* 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
* 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
* Sběratel koupí do své sbírky pivní tácky a etikety,
možno i celou pozůstalost. Tel. 606 115 393

RŮZNÉ
* 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
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodám RD v centru Hronova se zahradou - klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 973 volejte do 20.
hodiny, RK NEVOLAT!
* 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
* Prodám RD v České Čermné. Se stodolou, cca 10
arů pozemku, za 690 tisíc Kč,tel.777 130 410

str.

* Hledám lidi, kteří půjčili paní Jarmile Lemfeldové, t.č. bytem Růžová 1966 peníze, aby se ozvali
na tel. 607 183 839
* Nabízíme prázdninové hlídání dětí s AJ v prostředí rodinného domu se zahradou. Celodenní
program astrava zajištěna. Tel. 723 291 343,
e-mail: katunam@email.cz
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový
kopec, na vršku a bokách s ornou půdou. TEL.:
739 814 111

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

AUTO - MOTO
* 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 43.000 Kč. Tel. 777 104 584
* 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

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Prod. štěň. drs. jezevčíka standard s PP, po výb.
rodič. k odběru od 21.7. 602 775 740

KUŘICE
Ve stáří 14 týdnů, barva červená
Chovatelské potřeby
Červený Kostelec
o
nutn
t
dna
Prodej 20. 6. 2013
obje
Tel. 491 461 414

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ NA EKOL. LIKVIDACI

mob. 774 197 388

Bezpečnostní služba AVES Plus
přijme na své zakázky v Náchodě
osoby na pozici

Obchodní detektiv
Požadujeme alespoň SOU, trestní
bezúhonnost, dobrou psychickou
a fyzickou kondici.
Vyjdeme vám vstříc s výběrem
směny a v rámci nekolidujícího
zaměstnání.
Nabízíme mzdu 75,- Kč/hod
+ příplatky
Volejte na tel. 724 047 947
nebopište na
personalnipraha02@avesplus.cz

NÁCHODSKO
776 353 038

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

* Pronájem bytu 3+1-Nájemné 3900+služby 2500
a sklepního bytu 1+1. Nájemné 2500+služby 490
v centru města Náchod u Okresního soudu. Ulice
Palachova 1457. Elektriku si platí sám nájemce. Tel.:
775 061 233
* Prodám byt 3+1, OV, SUN Bílá ul., 8.patro, cena
900tis. nebo pronajmu 4500,-Kč + služby. Tel.
602 115 649
* Prodám DB 2+1 v OV slunný v Novém Městě n.M.
Malecí. Cena 799 tis.Kč. TEL.:739 511 005
* Prodám DB 3+1 Náchod Staré Město, cena 790
tius.Kč. TEL.:724 977 371 RK NEVOLAT!
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 v rodinném domě
v Náchodě na Klínku, k dispozici zahrada, garáž, sklepy, nájemné 4.000,- + inkaso. Tel. 608 444 808
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 blízko centra Náchoda, nájem 4 tis. + energie + kauce. TEL.:
607 139 701
* Pronajmu, případně prodám v Hronově ul.Palackého byt 3+1 85 m2. Nájemné 4200,- + inkaso. Kauce
dohodou. TEL.: 608 609 663
* Pronajmu 1+1 po kompletní rekonstrukci, pěkný, slunný, v Náchodě. Kauce dohodou.Volný ihned.
TEL.:777 828 428
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Náchodě u nemocnice, ihned volný, 7.500,-měs., kauce dohodou.
Tel.731 604 276
* Prodám byt 3+1 v Hronově nad Večerkou, 82m2,
po rekonstrukci, elektrokotel, kuch. linka, 950 000 Kč,
OV, cihla, 608 372 665
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchodě - Starém Městě
- v 8. patře panelového domu. Další informace na tel.
čísle: 728 783 624
* Pronajmu byt 2+1 v Studnicích u Náchoda a 1+1
v Náchodě. Povinná kauce, volné ihned. TEL.:
608 869 885
* Pronajmu byt 2+1 na sídlišti v Polici nad Met. Tel.
777 603 562
* 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.
* 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 ve zděném domě (ul. Českoskalická, Náchod) v OV. Tel.776 06 04 92

Tel./Fax: 491 424 522

Diskrétně

* Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 s balkonem I.
kategorie v Náchodě. Dům zateplen, plastová okna.
Parkování u domu. Kauce nutná. Volný ihned. Tel.:
604 532 387
* Pronajmu byt 3+kk (65m2) na okraji NMnM,
300m od PENNY marketu. Bezbariérový, moderní
byt s výstupem na vlastní terasu se zahradou.Vybavená kuchyň, podlahové topení.Klidné bydlení, nájem
7000,- měsíčně+nízké energie.Vlastní parkovací místo.Volný 07/13, tel.608 608 227
* Prodám zděný DB byt 3+1 ve 2.NP, v Hronově Riegrova ul.. Tel. 777 602 884. Cena: 849 000,- Kč
* Koupím byt 2+1 nebo větší 1+1 v přízemí nebo patro s výtahem, NE SUN : 775 777 073
* Prodám zděný DB 3+1 s garáží v Novém Městě nad
Metují - Malecí. Tel. 777 602 884 Cena: 1 349 000,- Kč
* Prodám větší DB byt 3+1 ve 4.NP v Hronově, Hostovského ulice. Tel. 777 602 884. Cena: 795 000,- Kč
* Prodám světlý byt 3+1 v OV, nová plast. okna
v Broumově ul. Čs. Armády. Tel. 777 602 884. Cena:
650 000,- Kč
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krásným výhledem v N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 777 602 884.
Cena: 949 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v centu Náchoda ul. Komenského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena: 6 000,Kč/měs. + sl.
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Brance. Možnost
pronájmu i s garáží 1 000,- Kč/měs. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884 Cena: 5 500,- 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 zděný byt 2+1 v Náchodě ul. Raisova v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884. Cena:
849 000,- Kč
* Pronajmu byt 1+kk - s balkonem v Náchodě -Starém Městě. Celková měsíční platba 5000,-Kč + kauce
15 000,-Kč. Tel. 776 712 300
* Pronajmu nový byt 3+1 v Hronově-Padolí, ve 3.
patře, 68m2, plně zařízený nábytkem, sporák, lednice,
pračka, plyn. kotel. K bytu patří sklep 2,25m2, balkon
3,65m2, parkování u domu. Občanská vybavenost max
10min. chůze. Volný ihned. Nájem 5500,-Kč služby,
kauce nutná. Tel. 721 612 422, 721 968 252
* Pronajmu slunný byt 2+1 po rekonstrukci s velkou terasou + místnost na uskladnění věcí v centru Náchoda. Přípojka na internet a satelit. Nájem
5.500,- + 2.000,- záloha na služby, kauce 11.000,-. Tel.:
605 039 679
* Pronajmu garsonieru v Náchodě na Plhově. Pěkný
stav, jen slušným lidem. Nájem 2500,-Kč + 3000,-Kč
energie. Kauce 10 tis.Kč. TEL.: 603 45 85 37
* Pronajmu byt 2+kk po rekonstrukci v centru Náchoda. Přípojka na internet a satelit. Nájem
5.000,- + 1.500,- záloha na služby, kauce 10.000,-. Tel.:
605 039 679
* 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
* Pronájem zateplených bytů 2+1 (se službami cca
7.500,-Kč) a 3+1 (8.500,-Kč) v Č.Skalici, kauce 2 nájmy, tel. 602 204 002.
* Pronajmu RD Kramolna, zahrada, garáž. TEL.:
737 411 933
* 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
* Pronajmu byt v os. vlastnictví 1+1 u nemocnice
v Náchodě, 2 patro. Kuchyň, ob. pokoj, chodba, koupelna, záchod, komora, sklep, výtah. 43 m2. Nájem
3.500 měsíčně + zálohy cca 1900 Kč. Volný ihned, perfektní stav. Kontakt: 604 806 370.
* 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.
* Pronajmeme podkrovní byt ve zděném domě poblíž centra v Náchodě, v klidné lokalitě (vedle církve
Bratrské). Jedná se o byt 2+KK, byt je po kompletní
rekonstrukci, vše nové (podlahy, okna, koupelna.....).
K dispozici velký sklep, půda. Byt bude k dispozici
od 1.července 2013. Nájem 5500,- + energie. Kauce
11.000,-. Více informaci na meilu: Mobilnachod@
me.com.
* 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
* Prodám garsonku 1+kk v panelovém domě
s výtahem v Náchodě - Staré Město. Volná od července. TEL.:702 435 645 v prac.dny od 18.hod. RK
NEVOLAT
* Pronájem zděného bytu 1+1 ul.Nerudova v Náchodě, přízemí. Nájem 3000,-Kč + služby, vratná kauce 9000,-Kč. TEL.:774 402 856
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě, cena
590.000 Kč. RK nevolat. Tel. 739 416 805
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+3 v centru Náchoda,
zděný, sluný, volný od 1.9.2013. Tel. 602 827 860
* Prodám družstevní byt 3+1 v 1. podlaží v Hronově
ul.Smetanova, zděný, plastová okna,balkon, sklep, volný ihned, cena 900.000 Kč. tel. 776 882 498
* Pronajmu byt 1+kk 40 m2 v Náchodě, celk.náklady
5000,Kč. Vratná kauce 10 tis.Kč. TEL.604 437 128
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Náchodě u nemocnice, ihned volný. Levně, kauce. TEL.:608 533 652
* Pronajmu prostorný byt 2+1 v Náchodě. Byt má
cca 75m2, plastová okna, nové dlažby, přebroušené
parkety. Vybavení: kuchyňská linka na míru se sporákem a digestoří, v ložnici na míru dělaná vestavěná skříň. Výborná poloha poblíž centra, obchody,
školy a školky cca 5 minut chůze. K dispozici je sklep
a půda. Čisté nájemné 5500,-Kč, Kauce 15000,-. Volné
od 1.6.2013. Tel. 725 557 030
* Pronájem 1+KK v obci Hronov za 3500+300 vodné, v přízemí je po rekonstrukci, nová plastová okna,
nová dlažba. Topení el.přímotopy, elektriku si hradí
sám nájemce. Tel.:775 061 233
* Pronajmu byt 1+kk v Náchodě. Nájemné 3000Kč
+inkaso, vratná kauce 12000Kč. Kontakt 605 518 209

e-mail: echo@novinyecho.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, 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

Elektroinstalace

nové, rekonstrukce starých, zhotovení
projektu i následné revize. Vše velmi
kvalitně, levně a dle Vašich přání.

Tel. 734 839 888

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny. TEL.:737 564 496

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

TEL.:606 270 421

Záměr pronájmu restaurace
Městys Velké Poříčí nabízí k pronájmu zařízenou restauraci
v Obecním domě na náměstí.
Zájemci o provozování restaurace se mohou přihlásit
na Úřadu městyse ve Velkém Poříčí do 15. července 2013.
Podrobnosti získáte při osobním jednání na úřadu nebo na tel. čísle 491 482 732.

Město Náchod prodá výběrovým řízením formou obálkové metody:
obytný dům čp. 19 Stárkov vč. stav.p. č. 207 o výměře 370 m2, poz.p. č 1393
o výměře 209 m2 v katastrálním území Stárkov. Vyvolávací cena 500.000,- Kč
Ukončení přijímání přihlášek do výběrového řízení v pátek 28.6.2013 ve 13:00 hod.
Nabídku do obálky a v levém horním rohu ji označit:
Výběrové řízení – dům čp. 19 Stárkov – neotvírat
Prohlídku objektu lze domluvit na tel. 491 426 978, 491 427 304
- Správa budov Náchod s.r.o.
Žádost adresovat na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a financování,
Masarykovo nám. 40, Náchod
Informace o řízení tel. 491 405 233, nebo e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod-centrum-Byt 2+1 (69 m2),OV,balkón,plast.okna,...790.000,-Kč,Náchod-Běloves-Byt 1+kk+komora,vel.lodžie,2 NP,klid.část ...459.000,-Kč
Náchod-Lipí-Nové,úsporné RD,slunné místo,poz.800 m2.......k jednání,Náchod-Nadst. novostavba RD (6+kk),posilovna,krásné místo........4,99 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
Č.Skalice-RD u náměstí (byt 7+1),obchod,herna-zisk z pronájmů....2,99 mil.Kč,Broumov-Spořilov-Větší byt 2+1 (62 m2) po rekonstr ....579.000,-Kč
N.Hrádek-Krásný,zděný byt 3+1 (76 m2),terasa,okras.zahrada...780.000,-Kč,Nahořany u N.Města-Zděný byt 3+1,1NP,OV,zahrádka ...680.000,-Kč
Meziměstí-Zateplený byt 3+1 (83 m2),plast.okna,OV......460.000,-Kč,Meziměstí-RD s poz.k výstavbě (0,75 ha),klid.místo...... 790.000,-Kč k jednání
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,Miskolezy-Atraktivní pozemky k výstavbě RD ......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, * T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, 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)

53

tel.: 491 453 4

TEL.: 777 590 755

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

PLOTY A BRÁNY

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

Zaváděcí ceny pro
prvních 10 zákazek

POPLASTOVANÉ PLETENÉ
střední třída

KOVOVÉ VYPLŇOVÉ

kontakt: Červený Kostelec

maximální kvalita

plotytp@seznam.cz
773 113 133

HLINÍKOVÉ BEZÚDRŽBOVÉ

Michal ŠKORPIL

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

STŘECHY

TEL.: 602 145 222

Nabízíme rozvoz obědů pro firmy,
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 ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.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.

Prodejna
•Domácí potřeby
•Elektro

Sáčky do vysavačů:
ETA, BOSCH, ZELMER….apod.
Pro kutily: těsnění, tmely, PV pěny,
šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky,
instalační a spojovací materiál….
Žárovky 25,40, 60, 75,100 W

www.dpna.cz

SLEVA

kompletní výrobky a služby
v oblasti otvorových výplní a plášťů

ÍCH DOMć
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A
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O
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TANDARDU
ZA CENU S

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

Pohádková říše tiskárny Integraf
Slavnostní otevření nového výrobního prostoru a představení unikátní
tiskové technologie LE-UV na tiskařském stroji Heidelberg CD102-5LX +
LE-UV proběhlo v areálu společnosti Integraf s.r.o. v Náchodě poslední
květnový pátek. Jedná se o první instalaci této technologie v České republice a tisk na tomto zařízení výrazně zkracuje dobu zaschnutí barev a umožňuje tak rychlejší následné zpracování.

PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój

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

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 10. 7. 2013 r.

poskytujeme
maximální slevy

ště s nižší DPH!!
konce roku jsou je
do
ky
áv
dn
je
ob
Pozor:
ma
zaměření a konzultace pro veškerou nabídku zdar

40%

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

Vytrháváme

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

Vše do kuchyně: varné konvice,
sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky,
pračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečení

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.

Nakládání a rovnání zeminy
a jiných sypkých
materiálů.

ROZVOZ OBĚDŮ

Provedeme práce

Plhovské náměstí
(Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.

kořeny.

NÁVRHY – ZAMĚRENÍ – VÝROBA – MONTÁŽ
základní

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME

Jiří Vysoký představuje nový tiskařský stroj Heidelberg.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HRONOV

vhodné i pro: kadeřnictví,
masérské služby, pedikúra a jiné

Volejte na tel.: 604 721 817

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
orů

Podnikatelé všech ob
PŮJČTE SI !
Volejte ZDARMA

Bistro U SKLENÁŘŮ
v Náchodě

Letní areál ve Vršovce

Vás srdečně zve

ROCKOVÉ
VÍTÁNÍ LÉTA

pořádá

21. 6. 2013 od 18.00 hodin
na

MASÍČKO NA LORNĚ
K tomu ŽIVÁ HUDBA
PRO KAŽDOU GENERACI
- K tanci a poslechu hraje FR-ČÍ
- Písničky na přání
Točené pivo 0,5 l
Primátor 11° 20,-Kč
Krakonoš 12° 18,-Kč
- Nekuřácké prostředí
- Pro kuřáky letní terasa
Rezervace na tel. 605 547 719

s kapelou Bladex
sobota 29. 6. 2013 od 19 hodin
vstup zdarma
areál s občerstvením
otevřen od 15 hodin
bohaté občerstvení, opékání,
udírna
hra kubb pro veřejnost zdarma.

Nové!
ODVEZETE

800 808 809

www.potrebuji-penize.cz

PŘIVEZETE

E
C
H
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MONA NÁCHOD - NÁBOR!!!
KDY: 19.6.2013 v 17:00 KDE: v tělocvičně „Na Kalfase“ Náchod
Přijímáme pohybově nadaná děvčata od 6ti let. V přípravce a dalších třech
soutěžních kategoriích u nás tančí přibližně 100 dívek ve věku od 6ti do 20ti let.
Děvčata jsou úspěšná nejen v ČR, ale stala se také již několikrát Mistryněmi
Evropy. Vše pod vedením trenérky Moniky Bergerové.
Veškeré informace na místě, případně volejte: 723 153 119. Těšíme se na vás! :)

Představujeme občanské sdružení Stepík
Step znamená v angličtině krok,
stepík můžeme chápat jako zdrobnělinu, jako malý krůček. Stepík je ovšem
také název občanského sdružení, jehož
hlavním posláním je výuka dětského
a juniorského aerobiku včetně taneční průpravy. Než přišel na svět Stepík
zajišťovalo tuto činnost Pohybové centrum Jany Michelové, která laskavě
přijala pozvání k rozhovoru pro noviny
ECHO.
Jak dlouho vaše centrum vlastně
funguje?
Pohybové centrum v Novém Městě nad Metují funguje 20 let, z toho
cvičení dětí 17 let.V roce 2007 jsme
založili samostatné občanské sdružení STEPÍK, které se zaměřuje pouze
na cvičení dětí a mládeže, zejména
na přípravu soutěžních týmů.
Kolik let je dětem, které ve Stepíku
cvičí?
Naši nejmenší jsou ve věku od 4
let a na hodinách mají pohybovou
a taneční průpravu.Starším dětem
nabízíme možnost stát se součástí
soutěžního týmů nebo si mohou přijít
jen zacvičit do pravidelných hodin aerobiku a zumby. Horní věkovou hranici neomezujeme, našim největším
děvčatům je 17 let.

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

Pronájem nebytových
prostor - po rekonstrukci

Jaké novinky chystáte pro novou
sezónu?
Největší novinkou příštího školního roku je rozšíření tanečních hodin. Pro chlapce a děvčata otevíráme
skupinu Standardních a Latinsko-amerických tanců, Capoeiru, Cheeky
Cheerky a Modern Dance.
Můžete to trochu upřesnit?
Ve Standardních tancích se děti naučí základy pěti tanců, kterými jsou
Waltz, Valčík, Slowfox, Quickstep
a Tango, v latinsko-amerických tancích
to jsou základy Jive, Chacha, Rumba,
Samba a Paso doble. Capoeira je brazilský bojový tanec určený úplně všem.
Cheeky Cheerky jsou v podstatě roztleskávačky a Modern Dance je souhrn
moderních tanců, včetně MTV style,
JAZZ dance, Contemporary a dalších.
Jak a v čem tanec prospívá?
Tanec je tou nejpřirozenější lidskou
aktivitou. Děti se při něm vedle základů uvedených tanců naučí cítit rytmus, vnímat hudbu, vyjádřit emoce.
Přispívá k posílení a správnému držení těla, zvyšuje sebedůvěru a jistotu.
Tančení prostě dává radost ze života.
Jaké úspěchy zaznamenal váš klub
v uplynulém školním roce?

Uplynulá sezóna byla pro Stepík
mimořádně úspěšná. Zúčastnili jsme
se mnoha soutěží po celé republice
a přivezli 19 zlatých, 9 stříbrných a 7
bronzových medailí. Letošní novinkou byla dlouhodobá soutěž Aerobic
Bohemia Tour, jejíž finále nás čeká 16.
června v Hradci Králové. Na podzim
se budeme připravovat na Mistrovství
ČR, v loňském roce jsme přivezli jedno třetí a jedno páté místo.
Jaké jsou vaše plány v příští sezóně?
Věříme, že opět připravíme všechny soutěžní týmy na soutěžní sezónu
a s těmi nejlepšími uspějeme na MČR.
Čeká nás pořadatelství několika celorepublikových a regionálních soutěží,
připravujeme vystoupení na různé
společenské akce. Stále hledáme nové
instruktory a tanečníky, kteří mají
zájem věnovat se dětem. Chtěli bychom zapojit do naší činnosti nové
děti a mládež, jde nám samozřejmě
i o chlapce. Pro všechny zájemce pořádáme ve středu 19. června od 18.00
hodin NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ,
kterému předchází Závěrečná akademie Stepíku 2012/13, ta začíná
v 16.30 hodin. Více informací najdou
na www.stepik.eu.
Za rozhovor poděkovala Laďka
Škodová, foto archiv Stepík

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

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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