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PENÍZE NA 
DOVOLENOU? 

        

Výkup zlata, mincí  

a stříbra
Zastavárna Melissa  

Tyršova 63, Náchod 

Tel: 774 170 180

Nejlevnější okna

Veka v regionu

50%SLEVA
i v dalších měsících

 Celkem 52 šlapacích autíček se 
sjelo na náchodském náměstí začát-
kem června. Malí i velcí tak mohli 
obdivovat modely převážně mosk-
vičů ale i jiných značek z dob svého 
dětství.  Akce proběhla u příležitos-
ti konání 2. Mezinárodního srazu 
šlapacích vozítek, které se konalo 
na Dětském dopravním hřišti v Ná-
chodě.   Foto: Josef Pepa Voltr

Nováč plný 
šplhounů
V  neděli 16. června 2013 se konal 
v  areálu sokolovny v  Novém Městě 
nad Metují již IX. ročník výjimečných 
závodů ve  šplhu na  čtrnáctimetrovém 
laně „Velká cena Nového Města nad 
Metují v  olympijsko-athénském špl-
hu“. Za  nádherného slunečného po-
časí vidělo početné publikum úspěšné 
i neúspěšné pokusy čtrnácti závodníků 
vyšplhat po laně do výšky 14 m. Z dva-
nácti úspěšných závodníků si pro ví-
tězství došplhal několikanásobný vítěz 
těchto závodů Štěpán Muchka ze Soko-
la Mladá Boleslav v čase 15,74s, na dru-
hém místě v čase 18,00s skončil Martin 
Matěj a na třetím místě Jan Král s časem 
18,03s oba z domácího klubu T.J. Sokol 
Nové Město nad Metují.  (red)

Hledá se DASTY
 V době bouřky dne 10.6.2013 mezi 12.-
14. hodinou se nám v  Náchodě na  Babí 
ztratila 9-letá fena ovčáka. Je zvyklá chodit 
na procházky. Je očkovaná, na  levé straně 
krku má čip. Na krku má gumový obojek 
proti klíšťatům, je velice přítulná ale bojí se 
rámusu, bouřek, střílení – rachejtlí. Jí gra-
nule a od cizích lidí si většinou nic nevez-
me. Za jakoukoliv informaci vedoucí k na-
lezení nebo její zadržení a  předání  bude 
jistá odměna! Děkujeme všem za pomoc.
Volejte prosím na tel. 602 795 625

Ztratila se fena německého ovčáka slyšící na jméno Dasty.

Vážení přátelé dobré hudby, koupání a příjemného posezení. 

Zveme Vás na skvělé hudební akce, pořádané v areálu 

přírodního koupaliště ve Starkoči. 
Přijďte posedět, poslechnout si živou hudbu, vypít pár drinků 

a nebo se i vykoupat. 

Každou neděli od 15:00 hrají tyto oblíbené kapely: 30. 6. oblíbená 
country kapela Druhá vlna, 7. 7. unplugged koncert kapely Proradost, 

14. 7. hraje country a folk kapela Domamazec, 21. 7. folková kapela Splav 
a 28. 7. zahrají ostřílení hoši z kapely Tak jako dřív. Vstupné dobrovolné. 

Celý program na www.koupalistestarkoc.wz.cz.

Dále se zde v sobotu od 20:30 konají velké taneční zábavy: 29. 6. nás 
provedou první rockovo-bigbeatovou nocí kapely Úhel pohledu 
a Cugrunt. a 20. 7. rocková kapela z Hradce Králové Kodiack Rock. 

Těšíme se na Vás.
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Bylinky v letní kuchyni
 V horkých letních měsících se každý z nás snaží jíst lehčí jídla. Ideální jsou 
ta, která kombinují ryby a bylinky. Nejlepší jsou bylinky čerstvé, ale můžeme si 
pomoci i variantou sušenou. Mezi ty nejznámější a nejpoužívanější patří napří-
klad bazalka, rozmarýn, tymián či koriandr. Úžasné jsou grilované čerstvé ryby, 
ale i když nám počasí nepřeje, vybrané pochoutky si můžeme připravit i doma.

Grilovaný pstruh s bylinkami ve slanině

4 pstruzi, 12 dlouhých plátku anglické slaniny, citrónová šťáva, hrnek 
jemně nasekaných čerstvých bylinek (zelená petržel, pažitka, máta, 
tymián a majoránka), hrubě drcený pepř a sůl
 Upravené pstruhy omyjeme, osušíme a  uvnitř i  na  povrchu osolí-
me a posypeme pepřem.Vnitřek ryb naplníme nasekanými bylinkami. 
Z  obou stran každé ryby uděláme do  kůže několik šikmých zářezů. 
Naplněné pstruhy omotáme plátky slaniny, kterou upevníme kovovou 
jehlou. Připravené ryby rozložíme na rošt rozehřátého grilu a grilujeme 
mírným žárem 7-9 minut z každé strany. Horké ryby pokapeme citróno-
vou šťávou a ihned podáváme.

Pečený losos s rozmarýnem 

1 lžíce bylinkové směsi na ryby, 1 citrón, sůl, 100 ml olivového oleje, 
3 větvičky rozmarýnu, 4 plátky másla, 800g lososa
 Lososa omyjeme, osušíme a nakrájíme na podkovy. Olej smícháme 
s kořením, jednou otrhanou a jemně posekanou větvičkou rozmarýnu 
a  šťávou z  jednoho citrónu. Rybu do  této směsi naložíme a  necháme 
alespoň 3 hodiny marinovat. Troubu předehřejeme na 200°C. Lososo-
vé podkovy osušíme, dáme do zapékací misky, poklademe plátky másla 
a 20 minut pečeme. Podáváme ozdobené snítkou rozmarýnu, plátkem 
citronu a jako přílohu můžeme zvolit jednu z mnoha bramborových va-
riací.

Text připravili a krásné prázdniny Vám přejí 
Bc. Jiří John a  Mgr. Tereza Syrová

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Talíř plný chutí

a vůní

 

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
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
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
Zděná chatka s pozemkem o výměře 1 096 m2 v Náchodě Pod Vyhlídkou .......................1 380 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Byt 3+1 (71 m2) v os. vlastnictví 
ve IV. patře s balkonem v Broumově. 
Nová plastová okna. Zateplení se 
plánuje v letošním roce. Kuchyň je 
od koupelny oddělena novou, sádrokar-
tonovou příčkou. K bytu je sklepní kóje.                                                         
 Cena: 650 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 18. června 2013 uplynulo 10 let, kdy nás náhle opustila 

naše drahá manželka, maminka, sestra a teta,

paní Jitka Hovancová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná manžel Ján, dcera Jana s rodinou, 
syn Jan s rodinou, bratr Bohumil s rodinou. 

Úprava parkovacích ploch 

v centru Náchoda
 V  pondělí 24. června 2013 budou 
zahájeny stavební práce na  úpravách 
parkovacích ploch v ulicích Dvořáko-
va, Janáčkova a Palachova v Náchodě. 
Součástí vybudování nových parkova-
cích ploch v  uvedených ulicích bude 
také přeložení veřejného osvětlení 
a nové dopravní značení okolo budo-
vy čp. 1303 v Palachově ulici (budova 
městského úřadu a okresního soudu).
 Navržená řešení vycházejí z územ-
ně technických podmínek a  podmí-
nek daných stávajícími parametry 
řešených místních komunikací. Cel-
kový počet nově umístěných stání je 

43 míst, včetně jednoho stání pro au-
tobus. V rámci úprav dojde ke změně 
stávajícího dopravního značení, od-
vodnění a úpravě chodníků pro pěší. 
Rovněž budou opraveny a  doplněny 
stávající nevyhovující bezbariérové 
prvky. V  průběhu prací bude zcela 
uzavřena komunikace v  ulici Dvo-
řákova směrem k  ul. Pražské a  ko-
munikace Janáčkova bude s  mírným 
omezením průjezdná. V  ul. Raisova 
bude vybudováno parkovací místo 
pro autobus vězeňské služby. Ukonče-
ní prací je plánováno na konec srpna 
letošního roku.   NA

Žák roku 2013
 Město Náchod již třetím rokem 
oceňuje nejen pedagogické pracovní-
ky, ale také píli žáků udělením titulu 
„Žák roku“. Tento titul je udělován 
v  kategoriích: 1. stupeň a  2. stupeň 
ZŠ a nejlepší žák ZUŠ a člen Střediska 
volného času. Současně jsou oceňo-
vání žáci za  snahu o zlepšení studij-
ních výsledků a  to titulem „Skokan 
roku“. V letošním roce tituly předáva-
li místostarosta Tomáš Šubert a mís-
tostarostka Drahomíra Benešová 
(na  fotografi i společně s  oceněnými 
žáky) v obřadní síni náchodské rad-
nice v úterý 18. června odpoledne.

Bruslaři mají tři nominace 
na mistrovství
 Letošní jaro bylo i  pro kolečkové 
bruslaře z Náchoda opravdu nevlídné.  
Hlavním hitem se stala tzv. „mokrá 
kolečka“. Na závody po Česku a okolní 
Evropě vyráželi od dubna skoro každý 
víkend, a snad teprve v červnu se jezdi-
lo po suchém asfaltu. Přesto se brusla-
řům podařilo dosáhnou spousty velmi 
cenných výsledků.
 Mistry republiky se ve  svých kate-
goriích staly Vlaďka Pozděnová, Káťa 
Novotná a  Klára Prokopová, medaile 
získali i další naši závodníci. Vysoce ce-
něné je vítězství štafety Kláry a Vlaďky 
Pozděnové a Terezy Pfeiferové v nabité 
konkurenci na Mezinárodním mistrov-
ství Polska v  nedalekých Dušnikách. 

„Největší úspěch ale vyjezdili naši nej-
zkušenější bruslaři. Vyrovnanými a kva-
litními výkony v  domácích mistrov-
stvích a v závodech Evropského poháru 
se  poprvé v naší historii hned tři naši 
závodníci nominovali do  české repre-
zentace pro Mistrovství Evropy, která 
proběhnou v  první polovině července. 
Klára Prokopová se představí v katego-
rii 18 – 19 letých dívek v  holandském 
Almere, Kateřina Novotná a  Michal 
Prokop týden poté budou bojovat v Ge-
isingenu (Něm.) v  závodech juniorů 
16 – 17 let,“ chválí své svěřence trenér 
Pavel Prokop. Jejich výsledky a  další 
zprávy o činnosti klubu můžete sledo-
vat na  stránkách www.bknachod.cz.

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

SOKOL V NÁCHODĚ  PŘEDSTAVUJE  SVÉ ODDÍLY

Oddíl mužů
 „Je potřeba se hýbat“, řekla si parta  
mužů a  začala v  náchodském Sokole  
hrát volejbal. Mnozí hráči již pro věk 
odešli, ale stav je stále doplňován. Věk 
nerozhoduje - něco mezi 20 až 80 léty. 
Schází se každé úterý a  pátek vždy 
v  19,15 h. Rozcvička je individuální, 
počet hráčů je 6-8 „kopálistů“, dva 
vždy střídají. O oddíl se starají cvičitelé 
- bratr  Slezák a bratr Fabián. Potřebné 
nářadí připravuje bratr Londovský.
Motto  členů tohoto oddílu: „Je dobré 
i s vrásčitou tváří vzepřít se občas ka-
lendáři. Léta přibývají, často něco bolí, 
propocené tričko bolístku zahojí.“

Úspěšná spolupráce s Bardem
 Vzájemná spolupráce mezi part-
nerskými městy Českou Skalicí, 
Bardem a Polanicí-Zdrój se i nadá-
le prohlubuje, a  to také díky pře-
shraničním projektům. Od  října 
2012 realizuje Centrum rozvoje 
Česká Skalice projekt s  názvem 
„Efektivní propagace partnerského 
trojúhelníku“, zaměřený mimo jiné 
na  hlubší spolupráci mezi městy 
Českou Skalicí a Bardem. 
 Jednou ze stěžejních aktivit ce-
lého projektu je účast našich ko-
legů z  partnerského města Bardo 
na tradičních akcích, které se pořá-
dají v  České Skalici. V  uplynulém 
týdnu se v  Babiččině údolí konala 

akce nazvaná „Za Babičkou Boženy 
Němcové do Ratibořic“, jež každo-
ročně přiláká tisíce návštěvníků. 
Při této příležitosti byli pozváni 
dva pracovníci z  našeho partner-
ského města, aby zde propagovali 
svůj region.
    Tato akce nebyla jedinou příleži-
tostí, při které bylo možné dozvě-
dět se více informací o turistických 
možnostech od zástupců polského 
Barda. Jejich účast je plánována 
na  tradičním jarmarku, českoska-
lickém „Kramaření“, které se koná 
v  sobotu 13. července 2013 v ulici 
Boženy Němcové.   (red.)

Muzeum 

na Facebooku
 Novinkou pro českoskalický 
muzejní areál je v  současné pro-
bíhající sezóně propojení jeho 
webových stránek se sociální sítí 
Facebook. Nejedná se však zdale-
ka o jedinou elektronickou novin-
ku na  prezentaci Muzea Boženy 
Němcové (www.bozenanemcova.
cz). Redakční systém webu totiž 
umožňuje odeslat vybrané články 
z webu přímo do vaší čtečky elek-
tronických knih. 

Holky 

z naší 

školky
 Stalo se dobrou tradicí ZŠ a MŠ 
J. Zemana a  stacionáře Cesta se 
každoročně zúčastňovat s  krát-
kým kulturním programem 
na  Festivalu národů. Tentokrát 
děti předvedly v  neděli 8. června 
2013 v  Hradci Králové vystoupe-
ní „Holky z naší školky“, pod re-
žijním vedením učitelky  Libuše 
Renfusové.  (red)



 Další kapitolou publicistického 
projektu Mare Nostrum, kterým náš 
redakční kolega Mirek Brát navazuje 
na stejnojmennou knižní trilogii, se 
staly „podmořské Pompeje„ v  Ne-
apolském zálivu v  Itálii. Právě tam 
v  lokalitě města Pozzuoli, ležel cíl 
mise, na  kterou se v  minulém týd-
nu Mirek vypravil se svým potápěč-
ským kolegou Alešem Cabicarem

Starověk pod vodou
 Symbolem archeologických vy-
kopávek starověkého města, které 
svojí celistvostí udivují každého ná-
vštěvníka, jsou jistě Pompeje zniče-
né výbuchem sopky Vesuv v roce 79 
našeho letopočtu. Nedaleko od celo-
světově známé archeologické lokali-
ty se ovšem nalézají i jiné „Pompeje“ 
skryté pod hladinou Středozemního 
moře. Jedná se o  lokalitu římského 

města Baiae, starověkého letoviska, 
kde ráda trávila čas římská smetán-
ka a kde kotvila i hlavní část římské-
ho válečného loďstva. Postupující 
geologické  změny spolu s  účinky 
mořských vln (erozivní činnost, 
tektonické aktivity, přinášení se-
dimentů atd.) způsobily, že to, co 
bylo před tisíci lety na souši, je nyní 
ukryté pod mořskou hladinou. „Je 
to dokonce rozsáhlejší areál, než 
ten v Pompejích. Pod vodou se zde 
nacházejí zbytky římských vil, for-
tifi kace i  stavby mající souvislost  
s  přístavními zařízeními. Objevíte 
tady  i nádherné mozaiky, nad nimiž 
proplouvají hejna ryb a nechybí ani 
sochy. Je to taková středomořská At-
lantida podávající svědectví o době, 
kterou smetly vlny času - a v tomto 
případě to platí doslova, protože se 
jedná o  podmořský archeologický 

areál“, glosuje téma Pompejí pod 
vodní hladinou  Mirek Brát.

Krása světa ticha
Podmořský archeologický areál Baie 
je pod ochranou italského státu 
a vstup do zatopené starověké loka-
lity je samozřejmě regulován. Platí 
zde  striktní pravidla pro potápění, 
jejichž cílem je zachované památky 
maximálně chránit. Díky pochopení 
italského potápěčského centra Cen-
tro Sub Campi Flegrei   v městečku 
Pozzuoli mohla naše potápěčská 
dvojice, v  doprovodu instruktorky 
Kair Keller, absolvovat dvojici pono-
rů v nejzajímavějších  částech celé lo-
kality. „Velmi působivé bylo setkání 
s  antickými sochami pod mořskou 
hladinou, kdy si člověk uvědomoval 
pomíjivost času  a zároveň i trvalou 
krásu   uměleckých děl. A když si to

vše propojíte s  tichem pod hladi-
nou moře, začnete alespoň na chví-
li, vysvobozeni z  hluku  a  spěchu 
současnosti, uvažovat v  základních 

kategoriích otázek a odpovědí. Bylo 
to opravdu velmi inspirativní“, roz-
vádí pocity ze setkání s  antickou 
civilizací na mořském dně Aleš Ca-
bicar.    

Budoucnost pro minulost
Koncentrace archeologických loka-
lit v Neapolském  zálivu je značná. 
Není se čemu divit, protože  v obdo-
bí  starověku byla Kampánie (název 
celého regionu – pozn. red.) boha-
tou oblastí. Dokládají to samozřej-
mě i  klasické archeologické vyko-
pávky v Pompejích, jejichž návštěvu 
expedice projektu Mare Nostrum
nemohla samozřejmě vynechat. 

A našel se i čas na výstup ke kráteru 
nedalekého Vesuvu. Antika pod vo-
dou i ve stínu sopky, starověké ulice 
Pompejí, po kterých nyní šlapou tre-
kové boty turistů i starověké mozai-
ky města Baiae, nad kterými se vlní 
ploutve potápěčů. To je přítomnost 
– a díky ochraně podobných arche-
ologických lokalit i budoucnost pro 
minulost, která neustále udivuje 
a podává svědectví o kořenech naší 
evropské civilizace. O  kořenech, 
které v  Kampánii prorůstají souší 
stejně jako mořským dnem. 

Text Laďka Škodová, foto Mirek 
Brát a Markéta Cabicarová

www.centrosubcampifl egrei.it
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Okénko 
energetického poradce XXIV. 
 Vážení čtenáři,
 dnes se velmi stručně pokusím 
udělat exkurzi do celkového chová-
ní dodavatelů k  Vám odběratelům 
plynu či elektřiny. Tento článek je 
inspirován tříletými zkušenostmi 
z praxe.
 Obecně se dá říci,že nejhorší po-
zici mají zákazníci u těch energetic-
kých společností,  které mají i  de-
set různých ceníků na  totéž, které 
mají různé dodatky ke  smlouvám, 
které kamufl ují charakter smlouvy 
do  všeobecných smluvních podmí-
nek a  které si najímají organizace 
s podomními prodejci.
 Jedním novým trikem, jak ze zá-
kazníků vytáhnout peníze, jak jim 
znepříjemnit život, je trik se smluv-
ními pokutami. Mnohdy to vypadá 
takto: zákazník přejde k  mnohem 
levnějšímu dodavateli a  následně 
mu bez jakékoliv vysvětlivky při-
jde faktura se smluvní pokutou. Ze 
zkušenosti víme, že když za  zákaz-
níka tuto pokutu reklamujeme, tak 
v mnoha případech přijde omluva „ 
spletli jsme se, promiňte“. Nicméně 
mnoho lidí tuto pokutu automa-
ticky zaplatí, aby mělo tzv. „pokoj“. 
A  s  tím tito dodavatelé právě počí-
tají. Shrnuto a podtrženo – neplaťte 
hned něco,  na  co nemá v  mnoha 

případech původní dodavatel nárok. 
Obraťte se na  nás nebo sami rekla-
mujte, požádejte dodavatele o  jasné 
vysvětlení za co máte platit něco na-
víc. Apeluji hlavně na starší genera-
ci, která je zvyklá hned vše zaplatit 
a při pocitu, že něco dluží, nemůže 
ani spát a právě na toto někteří do-
davatelé spoléhají. 
 Nelze udělat nějaké přesné pořa-
dí dodavatelů energií, kteří se snaží 
z Vás zákazníků udělat své rukojmí. 
Proto mi jen dovolte upozornit na ty, 
s kterými ze zkušenosti jsou dlouho-
dobé a mnohdy čím dál tím víc na-
růstající problémy. Jsou to ze všech 
výše uvedených důvodů tyto energe-
tické společnosti:  České Energetické 
centrum ( ČEC), Bohemia Energy 
entity, RWE, Centropol, ČEZ …
 Boj o  zákazníka přituhuje a  hle-
dají se všelijaké cesty jak mu život 
znepříjemnit a  situaci mu znepře-
hlednit. Abych nebyl na  závěr ne-
gativní, z toho všeho, co jsem  zde 
napsal také vyplývá, že Vy jako 
odběratelé plynu nebo elektřiny 
jste konečně pro dodavatele velmi 
důležití a že se bez Vás  neobejde. 
A to je velmi příjemná a pozitivní 
změna, jen se někteří „ musí naučit 
k  Vám slušně chovat“. Přeji Vám 
úspěšný, první prázdninový 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 

Na návštěvě v podmořských Pompejích

(zleva) Mirek Brát, Kair Keller (Centro Sub Campi Flegrei), Aleš Cabicar

Aleš Cabicar v  sousedství jedné ze starověkých soch podmořského archeologic-
kého parku Baie. 

Hejna ryb nad římskou mozaikou.

Ještě jedno ohlédnutí za novoměstským Hrncem smíchu
Náš redakční kolega Mirek Brát navštívil 35.ročník festivalu Novo-

městský hrnec smíchu. A máme tak pro Vás ještě jednu zajímavost. 

Veronika Freimanová 
– herečka, členka festivalové poroty  

Jaké komedie mám ráda?
  Čím starší, tím lepší. A  kdy jsem byla naposledy v kině? Nemám pocit, 
že by to bylo tak dávno. Ale už ten fakt, že si nevzpomínám, mě usvěd-
čuje…Námluvy s  tím, abych přijala úlohu ve  festivalové porotě trvaly už 
mnoho let. Nikdy  se to nepodařilo kvůli termínům v mém pracovním diá-
ři. Teď se to povedlo, protože na mě šli od lesa již od října. Jak se cítím jako 
festivalová porotkyně? Je to velký závazek. Udělala jsem to poprvé a trochu 
jsem nevěděla, do čeho jdu. Nemyslím, že bych zrovna já byla oprávněna 
hodnotit. Nicméně, stalo se a myslím, že jsme z toho vyšli se ctí. 

Text Mirek Brát, foto Michal Fanta

Bowling je pro mě relaxace a zábava
... říká paní Dana Hanušová z Náchoda. Ráda sportuje a 25 
let se věnovala házené. A pak jí oslovil bowling, kterému se 
věnuje již 13 let..  Věděli jste, že  bowling má dlouhou a bo-
hatou historii ve světě, která se traduje od roku 1841 a patří 
mezi 10 nejpopulárnějších sportů na světě (měřeno počtem 
příležitostných hráčů)? První úspěchy začala paní Dana 
sklízet v roce 2004, kdy jako amatér závodila za náchodský 
bowlingový klub. Bylo to na Mistrovství ČR, kde v kategorii 
dvojic obsadila 1.místo. Rok nato získala prvenství v  kate-
gorii jednotlivců. V roce 2005 se zároveň dostala do výběru 
na světový pohár AMF (nejvyšší kategorie světového poháru) 
do Slovinské Lublaně. Od tohoto roku  se pravidelně objevu-
je v nominaci reprezentace ČR. Díky své zálibě k bowlingu 
již navštívila MS v Mexiku, ME v Německu, Dánsku a Lo-
tyšsku. V současné době je akreditovaná v oddíle Bowland 
Olomouc, který jí díky lepší základně nabízí i lepší fi nanční  
podporu. Jednou týdně zajíždí do  Pardubic, kde již 4 roky 
spolupracuje s italským trenérem Flaviem Cibrou a pravidel-
ně se zúčastňuje tuzemských turnajů.. A jaké další plány má 
pro letošní sezonu? Jelikož postoupila do výběru a je nomi-
nována na Mistrovství světa, chystá se v srpnu do Las Vegas. 
Určitě jí budeme držet palce. Zpracovala Laďka Škodová, foto archiv Dany Hanušové. 

Na snímku s profesionální hráčkou z USA.
Paní Dana Hanušové - vlevo
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Obchod „Kočárkov“ 
Pro Vás a Vaše dítě jen to nejlepší!
 „Obchod Kočárkov jsme otevřeli 
v  roce 2006 jako klasickou kamennou 
prodejnu. Po  několika měsících ji dopl-
nil i  stejnojmenný internetový obchod  
www.kocarkov.cz. Sjednotili jsme pří-
stup týkající se cen ve  virtuální i  naší 
náchodské  prodejně  a  tak zákazník 
zaplatí za  vybrané zboží v  obou přípa-
dech stejnou cenu. Pochopitelně si velmi 
vážíme zákazníků, kteří si přijdou osob-
ně vybrat zboží k nám do kamenné pro-
dejny. Od samého začátku si zakládáme 
na osobním přátelském přístupu k zákaz-
níkovi a  snažíme se objektivně pomoci 
s výběrem… a  jako rodiče tří dětí velmi 
rádi i  poradíme a  sdělíme své vlastní 
zkušenosti. Zákazníci mohou vždy oče-
kávat seriózní a přátelský přístup, pomoc 
a  radu při nákupu“, říká majitelka ob-
chodu Kočárkov paní Tereza Vinterová. 

Vše pod jednou střechou

 V  obchodě Kočárkov najdete pod 
jednou (skutečnou i virtuální) střechou 
vše pro vaše dítě – od  okamžiku jeho 
příchodu na tento svět, po období koje-
necké a  batolivé: kočárky, autosedačky, 
pokojíčky, výbavičky, potřeby na  kou-
pání, přebalování a  krmení. Nabízíme 
kvalitní produkty fi rem  Avent, Tommee 
Tippee, MaM. Nechybí samozřejmě ani 
bezpečné hračky renomovaných značek 
(např. Taf Toys, Lamaze, Tiny Love atd.), 
které budou rozvíjet schopnosti dítěte. 
„Samozřejmě, vždy doporučujeme ro-
dičům, aby na  potřeby nového potom-
ka mysleli předem a  pořídili vše včas. 
Přizpůsobili jsme tomuto pozitivnímu 
trendu například i prodej kočárků, po-

můžeme s výběrem kočárku  přesně dle 
potřeby rodičů i  děťátka a  jako bonus 
vyplňujeme záruční list až dle data na-
rození miminka“, vysvětluje s úsměvem 
paní Vinterová.  Nadstandardní službou 
oblíbenou u  zákazníků obchodu Ko-
čárkov je bezplatný servis a údržba zde 
zakoupených výrobků. V případě nějaké 
závažnější opravy jejich výrobku mohou 
zákazníci očekávat zapůjčení náhradní 
sedačky či kočárku po dobu servisu atd. 

Kvalita je dobrá investice

 Jak se orientovat v současné nabídce 
zboží pro ty nejmenší? „Vždycky je dob-
ré vsadit na  kvalitu. Kvalita se vyplácí. 
My nabízíme v  našem obchodě pouze 
kvalitní a prověřené výrobky od českých 
a zahraničních fi rem. Jde o bezpečí dětí, 

o  jejich správný vývoj v  prvních měsí-
cích jejich životů. V  tomto nejzranitel-
nějším období vývoje dítěte je kvalitní 
výrobek jediným možným vyjádřením 
naší lásky k nim.“, podotýká paní Vinte-
rová a pokračuje: „Kdybych dala příklad 
nějakého takového výrobku, musela 
bych určitě doporučit například fusaky, 
spací pytle, zavinovačky, deky, čepice 
a šály holandské značky LODGER“. 
V naší nabídce je ve velké míře zastou-
pen i  textil, zdravotní obuv s  atestem 
Žirafk y a sportovní funkční oblečení až 
do velikosti 164… na tomto poli upřed-
nostňujeme české výrobce jako je např. 
Fantom, Autex, Pico, Pegres, a další…

Od dudlíku po trampolínu

   Pokud bychom chtěli nějak defi novat 
šíři nabídky obchodu Kočárkov, mohli 
bychom použít přirovnání, že zde se-
ženete vše – od dudlíku po trampolínu. 
A  to vše v  dobré kvalitě a  za  rozumné 
ceny, které jsou stejné při nákupu v ka-
menné prodejně v  Náchodě i  ve  vir-
tuálním obchodu. Virtuální e- shop je 
pro vás samozřejmě otevřen každý den 
24 hodin, prodejna v  Náchodě se těší 
na  Vaši návštěvu od  pondělí do  pátku 
od 9 do 17 hodin. V sobotu můžete na-
kupovat od 9 do 11.30 hodin. Těšíme se 
na Vaši návštěvu! 

Kočárkov, Hurdálkova ul. 357 
(u kina Vesmir), 547 01 Náchod. 

Tel. 774 04 97 94, 
virtuální obchod: www.kocarkov.cz

(echo-pi)

 V obchodě Kočárkov můžete vybírat z pestrého výběru kvalitních kočárků: 
Od kočárků pro jedno dítě, přes sourozenecké kočárky až po oblíbené golfk y. 
Samozřejmě i kočárky nabízíme ve zvýhodněných setech.

Pestrý výběr hraček i kompletní vybavení dětského pokojíčku – vše pod jednou 
střechou kamenné prodejny Kočárkov. 

www.MARCONABYTEK.cz

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

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

www.RPGASTRO.cz
Jednorázové nádobí, obaly, svíčky, dekorace, 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
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
Info@rpgastro.cz     Tel. 777 60 33 99

korace, hygiena

d

• bez registr
• bez poplatk  p edem 

• odhad zdarma 
tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cz
Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . 

OBRA TE SE NA NÁS! 

te 61 1el. 774 061 137, 777 06
e p ímí poskytovate

tel 774 061 137 777 06

POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

www.gatenachod.cz
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Mimořádná nabídkaMimořádná nabídka  

AKCE!AKCE!
30 % sleva30 % sleva
bazén, Tropický ostrov 

a fi tness v Kudowě-Zdrój

SLUNEČNÍ LÁZNĚ ZAMECZEK

ul. Moniuszki 1, Kudowa Zdrój
pon - sob 15:00 - 21:00

niedz. 10:00 - 21:00

SLUNEČNÍ LÁZNĚ 

JAGUSIA

ul. Słoneczna 17, Kudowa Zdrój
pon - sob 16:00 - 19:00

Italská elektrokola GocciaItalská elektrokola Goccia
Pozor zaváděcí cena: 16 990 Kč. 
Původní cena 25 990 Kč.

Specifi kace:

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

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky:
SŠ vzdělání • praxe na obdobné pozici • základní orientace v logistice 

a skladování • znalost práce na PC • ŘP sk. B, výhodou sk. C • oprávnění 
pro obsluhu VZV výhodou • spolehlivost a pečlivost

Požadavky: 
SŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru - praxe výhodou - orien-

tace na trhu hutních materiálů výhodou - základní znalost práce s technickými 
normami a výkresovou dokumentací - znalost práce na PC - aktivní znalost AJ 
případně NJ - ŘP sk. B - základní znalost normy ISO 9001, ISO/TS 16949 – 

spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

Požadavky: 
SOU / SŠ strojního zaměření - praxe na obdobné pozici min. 2 roky - schopnost 

čtení výkresové dokumentace - vysoké pracovní nasazení

SKLADNÍK

NÁKUPČÍ

TECHNOLOG – SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

Kontaktní osoba: Michaela Leugnerová, 
Tel. 491 467 083, email: m.leugnerova@boltjesgroup.com

Prosperující výrobní společnost, která se specializuje na dělení, ohýbání, tváření a spojování 
trubek a profilů především pro topenářský, automobilní a medicínský průmyslVolejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

OBEC PROVODOV – ŠONOV 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSLAVY 

PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI

Připraveny pro Vás jsou trhy řemesla, výstavy motocyklů, hasičské techniky, 
fotografi í a dokumentů, kolotoče, houpačky, skákací hrad, hudba a hry pro 

děti, dny otevřených dveří kostelů ve Václavicích a Šonově.

Pátek 12. 7. 
od 16.00 – hřiště Provodov
Provodovská proudnice
Večerní posezení

Sobota 13. 7. 

od 9.00 - náves Provodov
Mše svatá, svěcení lípy
12.30 slavnostní zahájení

KLAPETO, T. Magnusek
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Taneční zábava - HEKTOR, PRORADOST
24.00 Ohňostroj 

Neděle 14. 7. 

od 9.00  - náves Provodov
LOKÁLKA, Cimbálovka 
Václav Faltus 

www.provodovsonov.cz                                          více Info na fb: 800 let Provodov

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

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

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

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

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

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

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

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Velké Poříčí                                               

Okres: Náchod

Rovinatý, oplocený, sta-

vební pozemek o výměře 

1 914 m2 v atraktivní 

lokalitě s dobrým příjez-

dem. Pozemek se nachází 

v zastavěné části obce 

s dobrou občanskou vyba-

veností. Elektrika na hranici pozemku, voda z veř. řádu přímo na poz. 

Na pozemek navazují parcely o celk. výměře 897 m2 za 20,-Kč/m2. 

Ideální ke stavbě RD.

Zn.: 13Z237                          Cena:  350,- Kč/m2

Obec: Všeliby                                         

Okres: Náchod

Větší, druž.byt 1+3 o celk.

pl. 88 m2 v 1.NP cihlového 

domu se zahrádkou, situo-

vaného v okrajové, příjem-

né části obce. Sítě veř., 

230/400V, ÚT na pevná 

paliva /kotelna v domě/. 

K bytu náleží komora 

na chodbě a sklep. Budova je ve výborném stavu. Byt je standardní, bez 

úprav. Nutno vidět – krásné místo. Zajímavá cena, volné srpen 2013.

Zn.: 13B225           Cena: 655.000,- Kč

Obec: Česká Skalice     

Okres: Náchod

Velký RD /190m2/ s garáží 

a udržovanou, opl. zahr. 862 

m2. V příz. hala, byt 2+kk, 

soc. záz., kotelna, sklep. 

V 2.NP a 3.NP je 5 poko-

jů, 2x WC a sprch.kout, 

kuchyňka, sklad a velká trasa. U domu pergola s krbem, sauna, odpo-

čívárna a sprch.kout. Na poz. je dřevěná chata s terasou a soc.záz. / 

k pronájmu/. Sítě veř.,ÚT plyn + krb.kamna s výměníkem. Dobrý stav – 

rekonst. Vhodné k bydlení i k podnikání. Zajímavá investice, vč.vybavení.

Zn.: 13D236          Cena: 2.885.000,-Kč

Obec: Řešetova Lhota                                                                  

Okres: Náchod

Přízemní RD s garáží, 

opl. pozemkem o celk. 

vým. 2 428 m2. V domě 

je chodba, kuchyň a 2 po-

koje, koupelna, WC, dílna 

a tech.místnost. Velká 

půda s pokojem a balko-

nem, zavedena voda + WC. Nová střecha a okapy. Na pozemku 3 kolny, 

ovoc.sad. Voda veř., septik, 230/400 V, topení ÚT plyn + lokální. Do Č.

Skalice i do Náchoda cca 6 km. Ihned VOLNÉ !!!

Zn.: 13D222           Cena:  1.110.000,-Kč

Folklorní soubor BARUNKA, Posezení na mlejně, a Správa NKP Státní zámek 
Ratibořice ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici Vás srdečně zvou na akci 

  Mlynářské slavnosti
akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích

ve dnech  29. 6. 2013 – 30. 6. 2013 a 5. 7. 2013 – 7. 7. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin

Sobota   29. 6. 2013      FOLKLORNÍ SOUBOR BARUNKA z České Skalice    
zazní zcela nové mlynářské písně, uslyšíte dobové nástroje – šalamajka, dulcián
zažijete původní řemesla: přadlena, košíkář; veselé soutěže nejen pro děti
vyhlášení Ratibořického bochníku s ochutnávkou chlebů regionálních pekařství 
Neděle   30. 6. 2013         Kapela KLAPETO z Náchoda  
Pátek         5. 7. 2013          o zábavu se Vám postarají potulní muzikanti a fl ašinetáři
Sobota      6. 7. 2013         14.00 KANTOŘI z Hradce Králové
Neděle      7. 7. 2013         Kapela MOTOVIDLO z Prahy

VSTUPNÉ: Zakoupením alespoň jednoho od panímámy koláče přede mlejnem

Stylové občerstvení: Chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem a podmáslím, 
bramborový placky se škvarkama, koláče, buchty, prostě vše, co se na mlejně 
vysmejčí. K tomu tradiční pečené klobásy a prasátko na roštu!

„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

Sponzoři akce: 

PRIMÁTOR a.s., AMETEK  elektromotory, s.r.o., Mlýny J. Voženílek, spol. s r. o. Předměřice

Mediální partneři:  Náchodský deník, Mladá Fronta Dnes, ECHO noviny náchodského regionu, 
HIT RADIO MAGIC, Český rozhlas Hradec Králové

Fotografi í Josefa PEPY Voltra se vracíme do areálu náchodského zámku, kde 
proběhla v polovině června výstava historických vozidel. Akce se konala 
ve spolupráci s KHV Metuje.

KOMPLETNÍ ÚPRAVY 
ZAHRAD 724 173 560



Elektroinstalace 
nové, rekonstrukce starých, zhotovení 
projektu i následné revize. Vše velmi 

kvalitně, levně a dle Vašich přání. 
Tel. 734 839 888

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

SEZNÁMENÍ

* 41 letý rozvedený rocker 175/83 hledá štíhlou 
ženu z  Náchoda nebo blízkého okolí. Pěkný vztah. 
Tel. 721 655 611

* Nechcete být sám - sama? Nabídnu Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Volejte 
736 768 114

* Ráda bych se seznámila se samostatným, upřím-
ným mužem od 70-75 let, nejlépe řidičem, menší 
handicap není překážkou. Ráda čtu a  chodím 
na vycházky. Tel. i sms na 606 451 875

* Prodám byt 1+kk, Nové Město nad Metují, 
po  celkové rekonstrukci, částečně vybaven. Tel: 
733 335 297
* Pronajmu pěkný byt v  Červeném Kostelci 3+1 
ve  druhém patře. Plocha 80m2.Vybaven kuchyň-
skou linkou, el.sporákem, jídelním stolem, dále 
obývací stěna včetně sedací soupravy. K nastěhová-
ní okamžitě. Nájemné 6000,-kč. Požadovaná kauce 
6000,-Kč. tel. kont. 773 113 133, 775 335 171
* Pronajmu 3+1 v Novém Městě n.M., ul.Dukelská, 
lodžie, přízemí, cihla, 5700,-/měs. + energie, kau-
ce,volný od 8/13. Tel. 606 507 380
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 1+1 a  2+KK 
v  Hronově a  Velkém Dřevíči, kauce nutná. Ceny 
od  3.200 inkaso.Tel. 602  133  173, email renestar-
kov@seznam.cz
* Prodám panelový byt 3+1 v Polici n. M. Byt je 
v OV, po rekonstrukci. Cena 850 tis. K bytu je mož-
no dokoupit garáž před domem. Tel 606 636 650
* Prodám byt v  OV 1+1 59m2 v  centru Náchoda 
cena dohodou RK nevolat 724 944 088

* Pronajmu krásný velký světlý byt 3plus1 
ve 3. podlaží se SKLEPEM v bytovkách U Ru-
beny ve Velkém Poříčí. Cena je 1900 Kč za pro-
nájem/měsíc, služby (cca 3000 Kč), elektrika. 
Dávám přednost dlouhodobému pronájmu 
s  možností odprodeje! Pokud máte zájem, za-
volejte 777 253 658.

* Pronajmu byt 3+1 v klidné části Nového Města 
n/Met. Dům je zateplen, výtah, možnost připoje-
ní internetu. Nájemné 6000,- + zálohy na  energie. 
Kauce 20000,-Kč. Volný ihned. Tel 608 323 373
* 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 dlouhodobě byt 1+1 v Náchodě-
-Bělovsi.Plocha 35m2, částečně zařízený (kuch.
linka, sporák, lednice,pračka). K  dispozici 
sklep.Nájemné 3.500,Kč + energie.Volný ihned. 
Kauce podmínkou. Tel.: 608 236 973.

* Pron. dlouhod. garsonku s terasou, 27m2 v 1.NP, 
Náchod na Lipí - naproti hospodě, pl.okna, zateple-
ní, 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 BYT 1+kk a  2+KK ve  Stárkově 
na  náměstí. Cena od  2.100,- + inkaso. Telefon 
602 133 173, Email - renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 58 m2 v  Náchodě Běloveská, 
nájem 6500,- + el. a plyn. TEL.:604 274 407
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s balko-
nem na pěkném klidném místě v Náchodě na Bran-
ce, 77 m2, zděný, 3.patro, nová plast. okna. Ihned 
volný. Kauce nutná. TEL.:732 167 291
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krásným výhle-
dem v N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 777 602 884. 
Cena: 949 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v centu Náchoda ul. Komen-
ského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena: 
6 000,- Kč/měs. + sl.
* Prodám zděný byt 2+1 v  Náchodě ul. Raiso-
va v  osobním vlastnictví.Tel. 777  602  884. Cena: 
849 000,- Kč
* Prodám zděný DB byt 3+1 ve  2.NP, v  Hronově 
Riegrova ul.. Tel. 777 602 884. Cena: 795 000,- Kč
* Prodám zděný DB 3+1 s  garáží v  Novém Měs-
tě nad Metují - Malecí. Tel. 777  602  884. Cena: 
1 249 000,- Kč
* Prodám větší DB byt 3+1 ve  4.NP v  Hrono-
vě, Hostovského ulice. Tel. 777  602  884. Cena: 
795 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě na  Brance, mož-
nost i s garáží. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. 
Cena: 5 500,- Kč/měs. + sl. + 1 000,- Kč/měs. garáž
* Pronájem 3+1 v Náchodě. Cihlový 70m2 po cel-
kové rekonstrukci, 5 minut od centra. Byt má lodžii 
a je zateplený. Nájemné 4 900,- a služby. Kauce nut-
ná 14 500,- TEL.:608 908 006
* Prodám byt 3+1 v  osobním vlastnictví v  Ná-
chodě u  nemocnice, možnost koupit i  garáž. Tel. 
777 602 884. Cena: 930 000,- Kč, garáž 99 000,- Kč
* Prodám větší zděný byt 2+1 v Náchodě ul. Čes-
kých Bratří v osobním vlastnictví.Tel. 777 602 884. 
Cena: 899 000,- Kč
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v  Náchodě - 
po dohodě. Tel. 731 719 182
* Prodám 2+kk 40m2 Náchod Nerudova ul.,cena 
480 tis.Kč. TEL.: 722 442 769 volat po 16.hodině
* Pronajmu malou garsonieru v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchodě, Českoskalická 
252, byt 59 m2, sklep 7 m2, zděný dům je dobře udr-
žovaný a v dobrém stavu. Tel. 608 125 310
* 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 2+1 3 km od Nového Města n.M.. 
Kauce. TEL.:728 585 350
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem byt 3+1 
v Náchodě. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 v Č.Skalici. tel. 777 225 360
* Prodám pěknou garsonku (cca 31 m2), 10. patro, 
v Běloveské ul. v Náchodě, 475 000,-Kč. RK nevolat! 
Tel. 732 841 636

* Prodám sad na Bezděkově, výměra 1.200 m2, nut-
no vidět. Tel. 607 574 084
* Prodám RD ve Velkém Dřevíči - na louce, po čás-
tečné rekonstrukci, pozemek 600 m2, objekt (cca 100 
m2) je podsklepený, v I. podlaží 1+2, ve II. podlaží - 
dvě půdičky + dvě obytné místnosti.Garáž + zahrad-
ní chatka. Cena dohodou.Tel.603 30 99 54
* Mladý pár hledá v  Bohuslavicích nad Metují 
usedlost, chalupu nebo domek se stodolou a  gará-
ží. V klidné části nebo na samotě.Objekt by měl být 
obyvatelný. Ostatní na osobní domluvě. Nabídněte 
prosím. Tel 605 942 729

* Prodám RD v České Čermné. Se stodolou, cca 10 
arů pozemku, za 690 tisíc Kč,tel.777 130 410
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu 
na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/
m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v  centru Hronova se zahradou - 
klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 973 volejte 
do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám RD, Náchod - Třešinky, 3+1 - možno 
úprava na  4+1, s  garáží, zahradou.Dobrý stav. tel. 
605 477 866, RK nevolat!

* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně po-
blíž centra, +WC, v nově zrek. domě v NA. Nutno 
vidět. Náj.1.500,-Kč+el.+vody+ topení+kauce., tel. 
608 903 070.
* Nabízím k pronájmu kancelář v Č. Kostelci vhod-
nou i jako školící místnost pro 8 lidí, internet, telefon, 
audiovizuální technika k dispozici. Vhodné i pro vý-
uku 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. Ve-
likost 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, fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na Kamenici v Náchodě v  I.patře se samo-
statným vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S  VÝ-
LOHAMI 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 TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 170m2 
NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR ČI KANCE-
LÁŘE APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN. DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁLOHY; 
INFO 777 302 483, 777 606 464

* Prodám levně nové dámské jezdecké kalhoty č. 
40-42, dámské jezdecké vysoké boty č. 38 a  helmu. 
Tel. 604 699 888
* Prodám velkou videokameru Panasonic M 40 
(VHS) s příslušenstvím, málo jeté sportovní kolo Fa-
vorit, lis a ruční drtič ovoce a za symbolickou cenu 
dámské horské kolo. Tel. 723 769 406
* Prodám pečící troubu (kulatou) německé výro-
by Convetion 1400. Velice málo používatelý. TEL.:
605 287 881
* Prodám levně nábytek 1xpostel (1 lůžko), 2xšatní 
skříň s  nadsavci, 1x prádelník.skříň s  nadstavcem, 
prosklená knihovna 90 x240,přímotop spojený s aku-
mulačkama a další. Hronov. TEL.:604 963 822
* Prodám bleděmodré umyvadlo, 65 cm šíře. 
200 Kč. Tel. 603 440 969
* Prodám dřevěné palubkové dveře 60P, plné, tmavé 
a 80P bílé plné, z jedné strany poškozené. Cena do-
hodou. Tel. 602 103 775
* Prodám levně myčku nádobí - Siemens, na  14 
souprav - v provozu 2 roky. Tel. 774 262 820
* Prodám krásné pianino, odvezu naladím. Levně. 
Tel. 775 328 366
* Prodám pánské kolo německé výroby s přehazo-
vačkou, nebylo na něm ježděno. Cena 1.000 Kč. Tel. 
774 59 59 81
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - travní 
substrát, ideální k obnově a zakládání nových tráv-
níků, 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

* PLATBA IHNED - Koupím staré pohledy, 
všechna platidla, bankovky,mince, tuzexové pou-
kázky atd. TEL.:491 491 382, sms na 604 434 191

* 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
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Automo-
to aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920

* Koupím byt v Červeném Kostelci 2+1 nebo 1+1. 
TEL.:773 029 974
* Pronajmu byt 1+kk v Červeném Kostelci. Levně. 
TEL.:774 283 828
* Pronajmu 1+1 po kompletní rekonstrukci, pěkný, 
slunný, v  Náchodě. Kauce dohodou. Volný ihned. 
Pouze slušným lidem! TEL.:777 828 428
* Prodám garzonku v Náchodě, částečně zařízenou, 
situovaná na  jih. Nízké náklady na  bydlení. Cena 
450.000 Kč. Tel. 607 910 754
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v zatepl. cihl. 
domě v  blízkosti centra v  Náchodě, nová kuchyň, 
vest. spotřebiče, nové podlahy a koupelna, sklep, par-
kování ve dvoře. Nájemné 4000,-Kč + energie, kauce. 
Tel. 606 380 582
* Pronajmu byt 1+1 - 45 m2, ve  Velkém Poříčí - 
u  náměstí, po  rekonstrukci, plast. okna, zatepleno, 
plovoucí podlahy,kuch. linka, sporák. Nájem 4000,-
Kč + 2000,-Kč inkaso. Tel. 603 495 479
* Pronajmu byt 1+1 a garsonku v Náchodě. Povin-
ná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmeme zařízenou garsonku v  centru Ná-
choda (náměstí TGM). Nábytek, lednička, prač-
ka - vše nové. Nájem 3200,-Kč + energie. TEL.:777 
737 122, 777 737 127
* Pronajmeme slunný byt 2+1 po  rekonstrukci. 
Nové: kuchyňská linka na míru, elektrické spotřebi-
če, okna, podlahy, bezpečnostní dveře do bytu, pro-
sklená komora s vchodem na balkon, zateplená stěna 
- ve druhém poschodí staršího domu bez výtahu ne-
daleko náměstí v Náchodě. Nájemné 6000,-Kč+ za-
lohy na energie. Kauce 18000,-Kč. TEL.:602 872 451
* Pronajmu byt 3+kk (65m2) na  okraji NMnM, 
300m od  PENNY marketu.Bezbariérový,moderní 
byt s výstupem na vlastní terasu se zahradou.Vyba-
vená kuchyň, podlahové topení.Klidné bydlení, ná-
jem 7000,- měsíčně+nízké energie.Vlastní parkovací 
místo.Volný 07/13,tel.608 608 227
* Prodám družstevní byt 3+1 v 1. podlaží v Hrono-
vě ul.Smetanova, zděný, plastová okna,balkon, sklep, 
volný ihned, cena 900.000 Kč. tel. 776 882 498
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+3 v centru Nácho-
da, zděný, sluný, volný od 1.9.2013. Tel. 602 827 860
* Pronajmu prostorný byt 2+1 v Náchodě. Byt má 
cca 75m2, plastová okna, nové dlažby, přebroušené 
parkety. Vybavení: kuchyňská linka na míru se spo-
rákem a digestoří, v ložnici na míru dělanám vesta-
věná 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,-. Vol-
né od 1.6.2013. Tel. 725 557 030
* Pronájem 1+KK v obci Hronov za 3500+300 vod-
né, v přízemí je po rekonstrukci, nová plastová okna, 
nová dlažba. Topení el.přímotopy, elektriku si hradí 
sám nájemce. Tel.:775 061 233
* Pronájem bytu 3+1-Nájemné 3900+služby 2500 
a  sklepního bytu 1+ 1-Nájemné 2500+služby 490 
v  centru města Náchod u  Okresního soudu. Uli-
ce Palachova 1457. Elektriku si platí sám nájemce.
Tel.:775 061 233
* Pronajmu byt 1+kk v  Náchodě,. Nájemné 
3000Kč+inkaso,vratná kauce 12000Kč.Kontakt 
605 518 209
* 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 1+kk v  Náchodě 
na  Pražské ulici, nájem vč.energií a  služeb 5500,-
Kč. Vratná kauce 11000,-Kč.Jen solidní zájemci. 
TEL.:776 141 603
* Pronajmu byt 2+1 v Studnicích u Náchoda a 1+1 
v  Náchodě. Povinná kauce, volné ihned . TEL.:608 
869 885
* Prodáme družstevní byt v České Skalici, 3+1, Pi-
vovarská 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,- + in-
kaso, byt 2+1 cena 3.900,-+ inkaso. Kauce nutná. Tel. 
602 133 173, Email renestarkov@seznam. cz

* Prodám chatu v  Náchodě: vlastní pozemek cca 
350m2, voda, el.en.., krb, slunná lokalita, soukromí 
a dobrá dostupnost. Cena 449tis.Kč. Tel.608 141 035
* Prodám v Hronově Padolí RD 5+1 zděná kolna, 
garáž, oplocený poz. o  celk. výměře 460 m2. TEL.:
608 245 634
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku v ceně 
do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí.Tel. 604 336 337
* Prodám garáž v  Polici n. Met. na  sídlišti. Cena 
150 tis. Tel 606 636 650

Prodám zahradu 1000m čtverečních s chatkou 
v  Horním Dřevíči (CHKO), lze využít i  jako 
stavební pozemek.Klidné a  slunné místo.Cena 
dohodou.Tel. 606 139 730

* Prodám RD v  Červeném Kostelci možnost 
okamžitého nastěhování! TEL.:773 905 177

*Prodám RD s  pozemkem 7  143 m2 na  okraji 
obce Kramolna.Cena 2950 000,-.Tel.777 004 208

* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.: 
724 214 538

* Prodám zajímavý RD ve  Vestci u  České Skalice 
se zahradou, výměna za byt možná. RK nevolat. Tel. 
773 033 077
* Prodám ideální polovinu rodinného dvojdom-
ku 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 pří-
zemí je balkon. Případná rekonstrukce nutná. Po-
zemek - zahrada 2500m2 na svahu. Tel. 732 443 490

* 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 sta-
ré, 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 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

* Nabízím doučování základní a středoškolské ma-
tematiky. Připravuji na přijímací zkoušky, maturitu... 
Více informací na tel. 774 223 293.
* Přijmeme ženy a  muže na  rozvoz knih. TEL.: 
777 803 359
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový 
kopec, na  vršku a  bokách s  ornou půdou. TEL.: 
739 814 111
* Nátěry střech, okapů a žlabů. Spolehlivě, za solidní 
ceny. Tel.605 364 450
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domác-
ností a domků i po malování a rekonstrukci, drobné 
domácí opravy, praní a žehlení prádla, praní koberců. 
TEL.:737 564 496

* Kvalitní autopotahy šité na  zakázku vč.mon-
táže. Zavolejte a  přijeďte si vybrat materiál.TEL.: 
606 299 945

* Prodám čistokrevná štěňata německého ovčáka 
bez PP, odběr červen/červenec na Kramolně u Ná-
choda za 3500 Kč. Tel. 777 132 524 

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

TEL.:606 270 421

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

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

SPECIALISTA 
NA PRODEJ 

A PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ

www.realitykralovska.cz
mobil:  602 440 178

AUTO - MOTO
RYCHLÉ PŮJČKY

volejte kdykoliv
pro zaměstnané, 

na MD i nezaměstnané.
TEL.: 722 732 992

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nabídka 

řemeslných elektro 

a zámečnických prací

TEL.: 736 287 206

Provádíme zahradnické práce 
a údržbu zahrad vše LEVNĚ. 

www.zahrada-pomoc-hk.cz
Tel:602 500 826
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* Protifaš.boj. 211, Broumov,  * T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

Náchod-Plhov-Kompletně rekonstr.RD,2 byty,atrakt.lokalita....3,65 mil.Kč, Náchod-centrum-velký,zděný byt 3+1 (93 m2),balkon,výtah ....1,38 mil.Kč
Náchod-centrum-Byt 2+1 (69 m2),OV,balkon,plast.okna...790.000,-Kč,Náchod-Běloves-Byt 1+kk+komora,vel.lodžie,2 NP,klid.část ....459.000,-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...2,99 mil.Kč,N.Město n/M-František-Zděný byt 1+1,OV,48m2,balkon ...690.000,-Kč
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-Zděný byt 3+1,71m2,2 NP,balkon,klidná část se zelení....795.000,-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,Bezděkov u Police n/M-RD po část.rekonstr,2 garáže ... 1,1 mil.Kč
Meziměstí-Zateplený byt 3+1 (83 m2),plast.okna,OV.....460.000,-Kč,Bystré u Stárkova-Krásná,poloroub.,vybavená,stylová chalupa .....1.195.000,-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,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

kosmetička, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, 
vizážistka, stylistika, kadeřnice a masér

STUDIJNÍ OBORY – vhodné i při škole
Design, image, zdraví životní styl a dietologie

INTENZIVNÍ PRÁZDNINOVÉ KURZY 

v oborech

VÝSTAVA 
Běloveských lázní na náchodském 

zámku v budově lesárny
Zahájení výstavy 7. 7. 2013 

v 16.00 hodin 
za účasti kronikáře Antonína Samka

Otevřeno červenec – listopad 
po - pá 14 - 17, so - ne 12 - 17 hodin

V říjnu a listopadu pouze o víkendech 
10 - 16 hodin

Vstupné dospělí 20,-Kč, děti 10,-Kč
Pořadatel: David Troutnar

MOTOREST U LÍPY
SVINIŠŤANY
Otevřeno každý den 

po – pá  9.00 – 22.00 hod.
   so 10.00 – 22.00 hod.  
  ne 10.00 – 21.00 hod

Česká kuchyně po celý den
Minutková jídla • Steaky

Kuřácké i nekuřácké prostory

Možnost využití sálu – 60 osob
Pořádáme svatební hostiny, rodinné 

oslavy, firemní akce, promoce

Tel. 739 078 003
Těšíme se na Vaši návštěvu 

personál motorestu



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Nebankovní půjčky
- 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.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 24. 6. 2013 výběrové řízení č. HNA/117/2013 –  

1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:   
bytová jednotka č. 1522/2 v ulici Kladská č.p. 1522, podíl 

na společných částech bytového domu a pozemcích, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, včetně movitého majetku uložené-
ho v objektu, vše v k.ú. a obci Náchod. Minimální kupní cena 
za nemovitý majetek činí 1 295 000,- Kč. Pevná kupní cena 

za movitý majetek činí 9 210,- Kč. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na www.uzsvm.cz, 
úředních deskách MÚ a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

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

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

PLOTY A BRÁNY
NÁVRHY – ZAMĚRENÍ – VÝROBA – MONTÁŽ

základní

POPLASTOVANÉ PLETENÉ
střední třída

KOVOVÉ VYPLŇOVÉ
maximální kvalita

HLINÍKOVÉ BEZÚDRŽBOVÉ

Zaváděcí ceny pro 
prvních 10 zákazek

kontakt:  Červený Kostelec
plotytp@seznam.cz

773 113 133

kompletní výrobky a služby 
v oblasti otvorových výplní a plášťů

Pozor: objednávky do konce roku jsou ještě s nižší DPH!!

zaměření a konzultace pro veškerou nabídku zdarma

výroba, dodávky, montáže a zednické práce
okna, dveře: hliníkové, plastové, dřevohliníkové, dřevěné
zimní zahrady, fasádní systémy, vrata a rolety

17. listopadu, Červený Kostelec       tel.: +420 773 113 133, 774 713 333
email: aluproces@aluproces.cz      www.aluproces.cz

OKNA DO PASIVNÍCH DOM

ZA CENU STANDARDU
poskytujeme 
maximální slevy

Prodejna
•Domácí potřeby

•Elektro
Plhovské náměstí  

(Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

www.dpna.czwww.dpna.cz

Vše do kuchyně:Vše do kuchyně:  varné konvice, varné konvice, 
sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, 

pračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečenípračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečení

Sáčky do vysavačů:Sáčky do vysavačů:
ETA, BOSCH, ZELMER….apod.ETA, BOSCH, ZELMER….apod.

Pro kutily: Pro kutily: těsnění, tmely, PV pěny, těsnění, tmely, PV pěny, 
šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, 

instalační a spojovací materiál….instalační a spojovací materiál….

Žárovky Žárovky 25,40, 60, 75,100 W25,40, 60, 75,100 W

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

k03-50x60_atyp_CB.indd   1 22.1.2013   16:36:32

Stany, spacáky, 
kempingový nábytek a čluny

za nejlepší ceny s tříletou zárukou !

KDE ?
V Albisportu !

www.albisport.czw

Výstavní slevy 

10 až 20%

VÝSTAVA OD 10.6. 2013

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

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.

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.- Pekařství u Kubíčka 
– hledají partnery pro franšízový projekt.

Chcete se při vlastním podnikání spolehnout 
na podporu silného a stabilního partnera 

se zkušenostmi i tradicí?
Hledáme podnikavé a spolehlivé 

OSVČ s vlastním ŽL pro projekt 
v Náchodě a Hronově.

Kontaktní osoba: 
Pavel Hylský  Tel.: 777 765 914

Rozhodování v politice není černobílé
 Náchodští zastupitelé schválili na svém jednání 24. června 2013 nové znění obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat 
loterie a jiné podobné hry. V očích mnoha odpůrců se toto rozhodnutí, které prošlo 
jen těsnou většinou hlasů (14 z 27), může zdát jako naprosto odporují předchozímu 
jednoznačnému nesouhlasu s existencí veškerých heren ve městě. Nová vyhláška 
umožňuje fungování deseti hernám na adresách: Polská 105, Kamenice 114, Par-
kány 413, Kostelecká 1204 , Plhovské náměstí 1101, Běloveská 120, Masarykovo 
náměstí 68, Masarykovo nám. 69, Plhovská 1098 a Hurdálkova 152 v Náchodě.
 „Pro nás je velmi složité na jednu stranu přispívat a v podstatě držet při životě 
organizace a sportovní kluby, které potřebné dotace na svůj provoz získávají právě 
skrze město z výnosů z hazardu. Na druhé straně ani já osobně, ani mí kolegové ze 
Čtyřkoalice, nejsme nadšeni z pravidel, které nám nastavuje stát, kdy říká, chcete 
peníze na sport - neomezujte ve svých městech herny – jiné fi nanční prostředky vám 
neposkytneme. Dobře se k tomuto tématu vyjádřil například i kolega zastupitel Pa-
vel Bělobrádek“, komentuje složitou situaci starosta města Jan Birke.
 K poklesu povolení na provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných 
technických zařízení dochází samovolně již od roku 2011. Během uplynulých 16 
měsíců poklesl tento stav přibližně z 262 (k 1. 1. 2012) na 176 k 30. 4. 2013, tj. 
o 32,8 %.
 „V roce 2011 před zahájenou regulací, byla herní zařízení v celkem 33 provozov-
nách. Po přijetí nové vyhlášky budou povolena pouze v 10 objektech, to představuje 
pokles o 70 %!“, upřesňuje radní a představitel náchodské Čtyřkoalice za VV-SNK 
ED Karel Petránek. „Musíme si ale uvědomit, že naším rozhodnutím o snížení počtu 
heren přijde také celá řada lidí o zaměstnání nebo příjmy z pronájmu a dalších po-
skytovaných služeb. Na úkor několika psychicky nevyrovnaných jedinců, kteří svoji 
hráčskou vášeň nejsou schopni udržet na rozumné úrovni, tak negativně zasáhneme 
do života desítek normálních lidí,“ dodává Petránek.
 Město během posledních dvou let plně zlikvidovalo mechanické VHP, které 
samo povolovalo. Původně tato zařízení byla ve 20 provozovnách. Pochopitelně to 
s sebou neslo i snížení příjmů města na poplatcích o cca 3,1 mil. Kč. „Souhlasím, 
že v tomto případě jsou však „výnosy“ nepodstatné v poměru s problémy, které ha-
zard přináší obecně. Ale i tady platí, že „jak pro koho nepodstatné“. Denně nás chodí 
žádat zástupci různých sdružení, spolků a sportovních klubů o příspěvky na činnost 
a  je rozhodně nezajímá, odkud se tyto prostředky vezmou, hlavně když budou“, 
vysvětluje místostarosta Tomáš Šubert. 
 Další problematikou jsou elektronické videoloterijní terminály (VLT). Těch 
bylo na  počátku roku 2012 v  Náchodě celkem 262 kusů. Nová OZV č. 1/2013 
počítá s počtem 102 kusů, což je snížení 62 %.  Z těchto hodnot jasně vyplývá, že 
v průběhu dvou let a v důsledku dopadu nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 
dojde k výrazné redukci jak prostor, kde jsou instalovány VHP, tak i k absolutní-
mu poklesu VHP v těchto provozovnách. Finanční dopady jsou těžko měřitelné, 
neboť nelze detailně propočítat přínos z jednotlivého VHP do městské pokladny. 
Také z dosud provedených odvodů z jednotlivých fi nančních úřadů nelze jedno-
značně propočítat skutečné příjmy na  jednotlivé VHP, neboť frekvence příjmů 
od jednotlivých fi nančních úřadů se mění a také se mění zasílací fi nanční úřady 
po jednotlivých čtvrtletích. Lze tedy jen orientačně odhadovat.
 „Pro mě je samozřejmě toto téma spojené s  liberálním přístupem k  podnikání 
i  individuální odpovědností, kterou má každý nad svým přístupem k  životu. Po-
užití výnosů ze sázek na podporu sportovních a jiných obecně prospěšných aktivit 
v lokalitě města považuji za přijatelný kompromis. Přijetí této vyhlášky chápu jako 
rozumný akt, který upřednostňuje střízlivé uvažování před přemrštěným populis-
mem“, říká náchodský radní a  lídr TOP 09 v rámci náchodské Čtyřkoalice Aleš 
Cabicar.  (NA)
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

 Motorová pila není pracovní 
nářadí pouze pro drsné chlapy. 
Kdejaká žena s ní dokáže bravur-
ně pořezat třeba 2 kubíky dřeva. 
A pak můžete „motorovku“ použít 
také jako náčiní k výrobě krásných 
soch a  doplňků na  Vaši zahradu 
nebo do  Vašeho domu. A  právě 
o tom  jsem si povídala s Evou Zá-
mečníkovou z  Nového Města nad 
Metují

• Kdy Tě napadlo zpracovávat dře-
vo zrovna motorovou pilou?
 Různé dekorace dělám už dlouho. 
Taťka byl řezbář a tak jsem snadno 
přičichla k práci se dřevem. Pro mě 
práce se dřevem není chlapská prá-
ce, ale práce krásná. Řezání je pro 
mě terapie a  relax. Vezmu špalek 
a najednou vím, co z něho chci vy-
řezat. Motorová pila mi dává mož-
nost zpracovávat větší, objemnější 
kusy dřeva. 

• Jaké druhy dřeva používáš a  co 
vyřezáváš nejraději?
 Měla jsem už možnost řezat 
z  lípy, buku, dubu, topolu, jasanu, 
třešně a  ořechu. Každý strom má 

své typické prvky a dokáže překva-
pit svojí strukturou dřeva. Nejraději 
vyřezávám srdce a  anděly. A  když 
přijde nápad, vyřežu cokoli.

• Jaké máš plány? 
 Nejsem žádná umělkyně, nemám 
umělecké vzdělání, jen dělám, co mě 
baví. Jsou daleko lepší mistři řezbá-
ři. Já možná někoho překvapím tím, 
že jsem ženská a řežu motorovkou.
 Pila, kterou používám, je lehká, 
jsem na  ni zvyklá. Takže můžu ře-
zat celý den bez toho, aby mě něco 

bolelo. Ráda bych na podzim uspo-
řádala na své chatě na Lipí prodejní 
výstavu. Hosté přijdou, dostanou 
kávu a  koláč a  pokud se jim něco 
zalíbí, koupí si to. A také se chystám 
pořádat kurzy pro menší skupiny 
a  učit zájemce vyrábět dekorace. 
Zkrátka, sebrala jsem odvahu a pl-
ním si svůj sen.

Zpracovala Laďka Škodová
foto archiv EZ

kontakt: evista75@seznam.cz, 
tel.:774 604 401

www.evista75.com 

Nejsem umělkyně, jen dělám, co mě baví

Přátelství na dlani
 Ve dnech 14. – 15. 6. proběhlo další setkání dětí ze školy na Babí s polský-
mi kamarády v rámci mikroprojektu „Přátelství na dlani“.Tentokrát jsme se  
vydali na dvoudenní pobyt do Kudowy Zdrój. hleba podle 300 let starého 
receptu. Navštívili jsme nádherné muzeum lidových staveb – skanzen, mu-
zeum hraček. Po večerním opékání a míčových hrách jsme se všichni těšili, 
že si odpočneme a připravíme na následující den. V sobotu ráno byla pro 
nás připravena stylová snídaně ve velkém dřevěném srubu uprostřed krás-
ného zemědělského areálu.  Poté jsme navštívili keramickou dílnu, kde si 
všechny děti mohly vyzkoušet práci na keramickém kruhu a vyrobily si dá-
rek na památku. Podívali jsme se také do místní Kaplice Czaszek – kostnice. 
Náš pobyt jsme zakončili návštěvou aquaparku, kde jsme se všichni vyřádili 
a pořádně unavili. Chtěli bychom touto cestou poděkovat učitelům i dětem 
z naší partnerské školy v Kudowě za tak úžasný program.  (red)

Studenti vyrazili do Španělska
 Počátkem června vycestova-
la skupina studentů Academia 

Mercurii do jihošpanělského měs-
tečka Alosno. Jednalo se už o třetí 

výjezd do  zahraničí v  rámci pro-
jektu Comenius. Na setkání před-
vedli studenti svoji prezentaci 
o  autorce J. K. Rowlingové. Dle 
ostatních zahraničních účastníků 
výjezdu to byl velice zdařilý vý-
stup a  rovněž úroveň angličtiny 
nezůstala nepovšimnuta, studen-
ti si jistě nesmírně váží pochvaly 
rodilých mluvčí z  Velké Británie. 
V  rámci programu nechyběla ani 
prohlídka přístavního města Huel-
vy, odkud na svoje plavby vyplou-
val světoznámý mořeplavec Kryš-
tof Kolumbus, plavba lodí po řece 
Tinto, koupáním na jedné z mno-
ha španělských pláží či prohlíd-
ka pamětihodností města Sevilly.  
 (red)

kancelář: Komenského 72 (Rajská zahrada),
Nové Město nad Metují, tel: +420 773 585 555
e-mail: info@vychodoceskarozvojova.cz
www.vychodoceskarozvojova.cz

Dotace se vztahuje zejména na:
- zateplení konstrukcí domu a výměnu oken
- pořízení ekologického zdroje vytápění
- realizaci energeticky úsporné novostavby
- projektovou dokumentaci

Východočeská rozvojová s.r.o., společnost s dlouholetou 
zkušeností s realizací dotačních projektů, pro Vás zajistí 
komplexní servis při získání podpory z programu, zahrnující:
- konzultaci Vašeho záměru
- zpracování projektové dokumentace
- přípravu, projednání a administraci Vaší žádosti o dotaci

Ministerstvo životního prostředí spouští
dotační program “Nová ZELENÁ ÚSPORÁM”

NA VÝDAJE SPOJENÉ
SE ZATEPLOVÁNÍM RODINNÝCH DOMŮ

Prodej podkrovního bytu 1+1 o  velikosti 72 m 

v historickém centru Hradce Králové. Možnost změ-
ny dispozic a rozšíření na 3 - 4 + 1, v ceně architektonická 
studie. Nová střecha a nová střešní okna Velux. Nízký fond 
oprav. Cena: 1.450.000 Výhodná investice, tel . 720 277 933

Muzejní 

staročeské trhy
 Sobota 13. července 2013 od  9 
hodin ve  venkovních prostorách 
muzea a Spolkového domu na Hu-
sově náměstí v  Novém Městě nad 
Metují.
 Na programu jsou ukázky řeme-
sel a dovedností, rukodělná dílnič-
ka pro děti, připraveno je bohaté 
občerstvení.

Přivýdělek 
– hledáme spolehlivého 

distributora novin Echo 

v Polici nad Metují. 

Zkušenosti výhodou. 

Více informací na tel. 

602 103 775 (Po-Pa 

8-17 h.) nebo e-mail: 

echo@novinyecho.cz
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