
Ročník 20/číslo 33/29. listopadu 2013        ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY        25 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 6. prosince 2013

WWW.NOVINYECHO.CZ

listopad 1876 - první bohoslužby 

v evangelické modlitebně v Hronově 

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice

Chráněná dílna 
VERPET s.r.o. v Náchodě

PŘIJME PŘIJME 
ZAMĚSTNANCE  ZAMĚSTNANCE  

s OZPs OZP
- Do jednosměnného provozu
- Doprava a stravování zajištěno
- Kontakt: 734 753 621, 
    provozovna2@email.cz S
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Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH11.890,- + DPH

DEN S NIKONEM

Krámská 30, Náchod
www.zefyr.cz

Prezentační akce, na které specialista 
fi rmy Nikon Michael Jurák představí 
novinky Nikon D610, D5300 
a AW1. Těšíme se na vás mezi 10. 
a 17. hodinou.

V PRODEJNĚ ZEFYR – 3. 12. 2013

Kup si fotoaparát Nikon
a vyhraj super kolo, 
 nebo dalších 600 cen!

Akce probíhá od 11. 11. 
 do 20. 12. 2013.

131120-Nikon-Zefyr-inz-160x100-nahled-2.indd   1 25.11.13   16:33

ESTETIKA

PROSBA O POMOC
 V sobotu 16. 11. 2013 se ztra-
til na sídlišti U nemocnice v Ná-
chodě kocour s černou srstí. Slyší 
na jméno  Bertík, trpí problémy 
s  ledvinami a  vyžaduje zvláštní 
péči a dietu.

V případě
nálezu 
prosím volejte 
tel.č. 775 667 130. 
Nálezce 
odměníme.
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VZPOMÍNÁME
Dne 28. listopadu 2013 uplynuly dva smutné roky,

    kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
            tatínek, dědeček, strýc, švagr, 

pan  Václav Voborník z Náchoda
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

             Stále vzpomíná rodina.

 

Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .........................1 300 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................390 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě nad Metují – Krčín, zahrada, bazén, pergola .................5 500 000,- Kč
Prosluněný byt 4+kk ve 4.NP v Novém Městě nad Metují, výměra 111 m2 .....................1 990 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Dům venkovského typu v Ná-
chodě - Horní Radechová, 
obytná část po rekonstrukci. Dispo-
zice: 3+1, kotelna, WC a koupelna. 
Elektřina, voda ze studny, odpad 
do jímky. Pozemek 2 453 m2.

Cena: 995 000,- Kč

HALLOWEEN PRO CELOU RODINU
 V  areálu SVČ Déčko Náchod 
proběhlo halloweenské odpoledne 
pro děti i jejich rodiče. Programem 
provázely nadpřirozené bytosti 
a  strašidla – čerti, duchové, čaro-
dějky, hejkal, vampír, bílá paní, je-
zinky nebo vodník. Aktivity byly 

nejen na  zahradě, ale i  v  budově 
a na věži Déčka. Na konci všechny 
zpět do světa lidí vyvedla klekánice.
 Program zajišťovalo 23 dobrovol-
níků a  zavítalo k  nám celkem 272 
návštěvníků. 
 Tereza Išová, SVČ Déčko Náchod

Víkend s Indiány

Digitální tisk současný a budoucí

 O prvním listopadovém víkendu se 
zúčastnili hokejisti mladších a  starší 
žáků HC Náchod soustředění v  Plzni.  
Náplní tohoto soustředění bylo zdoko-
nalení se v  hokejových dovednostech 
pod vedením trenérů HC Plzeň 1929 
a  především víkend strávený v  sídle 
extraligového mistra pod dohledem 
samotného kapitána a  manažera klu-
bu Martina Straky. Náchodští hokejisté 
absolvovali dva tréninky pod vedením 
zkušených trenérů mládeže HC Plzeň, 
a to přímo v Plzeňské ČEZ Aréně. Dále 
jsme si prohlédli šatny „A“ mužstva 
HC Indiáni Plzeň, kde jsme opravdu 
nakoukli do  říše profesionálů a  pod-
mínek v klubu vítěze Extraligy. V pod-
večer jsme relaxovali v místním aqua-
parku. Asi nejsilnější zážitek na  nás 
však čekal v neděli, kdy jsme sledovali 
předzápasový trénink extraligového 
týmu a  po  tomto tréninku měli mož-
nost  se osobně setkat a  vyfotografo-
vat  se s hvězdami extraligy. Vrcholem 
programu  bylo přijetí u  naganského 
hrdiny a  manažera klubu Martina 
Straky v  jeho kanceláři, diskuse s ním 

u  jednoho stolu o  hokeji a  prohlídka 
trofejí získaných klubem HC Plzeň. 
Každý z kluků od Martina dostal pode-
psané plakáty a  fotografi e a navíc měl 
jedinečnou možnost se s  ním vyfoto-
grafovat u poháru pro vítěze extraligy. 
Soustředění jsme zakončili zhlédnutím 
extraligového zápasu mezi Plzní a Lit-
vínovem. Na  závěr bych rád jménem 

trenérů a dětí poděkoval  za fi nanční 
podporu klubu HC Náchod, fi rmě Be-
zedos a městu Náchod.Obrovské díky 
patří také všem lidem z HC Plzeň, kte-
ří se o nás starali a umožnili klukům 
fantastický zážitek. Především Marti-
nu Strakovi a  lidem, kteří vše v Plzni 
domluvili a  pomohli s  organizací to-
hoto výletu.  Martin Brož

 Svaz polygrafi ckých podnikatelů, 
který je profesní organizací polygra-
fi ckého průmyslu, sdružuje ve svých 
odborných orgánech také školskou 
komisi. Úkolem této komise je pro-
sazování standardů vybavení škol 
a prosazování zájmu polygrafi ckého 
odvětví v  učebních dokumentech 
pro přípravu budoucích polygrafů. 
Vedle publikační činnosti určené 
pro svazové školy organizuje Svaz 
polygrafi ckých podnikatelů i konfe-
rence pro management škol a jejich 
odborné učitele. Letošním hostite-
lem semináře na téma Digitální tis-
kové technologie současné a budou-
cí se stala Střední škola propagační 
tvorby a polygrafi e Velké Poříčí. 
 Semináře, který se konal 6. a  7. 
listopadu 2013, se zúčastnily tra-
diční polygrafi cké školy z  Prahy, 
Rumburku, Brna, Olomouce, Zlína, 

Velkého Poříčí a také škola z České-
ho Těšína, která se uchází o členství 
ve školské komisi SPP. 

Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel školy 
(redakčně kráceno)

Střední škola propagační 
tvorby a polygrafi e 

Velké Poříčí

www.ssptp.cz

David Novotný za podpory měst Náchod, Hronov, Broumov, Nové 
Město nad Metují, Police nad Metují si Vás dovolují pozvat na

 Adventní koncerty
• Hronov  pondělí 2. 

prosince 2013 od 19.00 
hodin v kostele Všech 
svatých

 Vystoupí  Kamila Nývltová, 
Michaela Nosková, Gábina 
Goldová

• Broumov úterý 3. prosin-
ce 2013 od 19.00 hodin 
v klášteře sv.Vojtěcha

 Vystoupí Kamila Nývltová, 
Marián Vojtko

• Nové Město nad Metují  
čtvrtek 5. prosince 2013 
od 19.00 hodin v kostele 
Nejsvětější trojice

 Vystoupí Schola Gregoriana 
Pragensis, umělecký vedoucí 
David Eben, autor projektu: 
Hasan El-Dunia

• Police nad Metují pátek 
6. prosince 2013 od 19.00 
hodin v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie

 Vystoupí Jitka Zelenková, Lev 
Rybalkin

• Náchod pátek 13. prosin-
ce 2013 od 19.00 hodin 
v kostele sv.Vavřince

 Vystoupí Marcela Březinová, 
Bohuš Matuš

Doporučujeme vzít si teplé oblečení…

Zpívání u vánočního stromu 
– Husovo náměstí, Nové Město nad Metují
1. prosince – 17 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
    – zapálení první adventní svíčky
8. prosince – 17 hodin – zapálení druhé adventní svíčky
15. prosince – 17 hodin – zapálení třetí adventní svíčky
22. prosince – 17 hodin – Sokolovna, Nové Město nad Metují 
     – zapálení čtvrté adventní svíčky

Těšit se můžete každou neděli na bohatý pěvecký zážitek 
v podání různých hudebních těles
Více informací najdete na www.mestskyklub.cz

Vánoce s Městským klubem v Novém Městě nad Metují

Mikulášské odpoledne v Kině 70 – 5. prosince od 16 hodin 
Zábavný pořad VOSA JEDE, soutěže o sladké odměny, vánoční písnič-

ky, návštěva Mikuláše a jeho družiny, nadílka pro všechny děti.

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše 
– Kino 70 – 19. prosince od 19 hodin

Soutěž o nejlepší novoměstský vánoční salát 
– terasa Kina 70 – 20. prosince od 16 hodin

Soutěžní družstva vyrobí na místě vánoční salát – čeká Vás bohatý 
doprovodný program

Vice informací najdete na www.mestskyklub.cz 
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Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 

čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se v prosinci  

sejdeme při následujících programech:

prosinec 2013

* středa   4. 12. od 15 hod.

   Mikulášská zábava
kterou pořádá  pro své členy 

ÚO diabetiků - program Hana 
Holá, hudba František Čížek 

„FRČÍ“ 

*  čtvrtek  5. 12. od 14 hod. 

Zasněžená romance 

krásný fi lm pro pamětníky

iorům programové 

819, kde se v prosinci  

* čtvrtek 12. 12. od 14 hod. 

Vánoční koncert
žáků ZUŠ z Police n.Met. – dět-
ský orchestr řídí pan učitel Fiala

* čtvrtek 19.12. od 14 hod  

vánoční chvilka 

u stromečku
s koledami skupiny  „ Kantoři“

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

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

těší členové výboru MO SD ČR. 

Pražští pěvci 

ve Skalici
 Smíšený sbor Pražští pěvci byl 
založen v  únoru 1992. Specifi kou 
sboru je intenzivní hlasová přípra-
va, která ve  svém výsledku umož-
ňuje značně rozšířit dynamické 
i  výrazové možnosti komorního 
sboru.
 Sbor se věnuje především mo-
derní vážné hudbě, připravuje 
premiéry a  rozhlasové nahrávky 
soudobých skladatelů, získal osm 
prvenství v  mezinárodních soutě-
žích pěveckých sborů. 
 Koncert začíná v neděli 1. prosin-
ce v 17:00 v maloskalickém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v  České 
Skalici – Malé Skalici.

Více o  sboru se dozvíte na  http://
www.praguefi lmorchestra.com/>
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Okénko 
energetického poradce XXXVIII. 

 Vážení čtenáři,
 již několik let Vás otravují, většinou 
doma, podomní  prodejci s  energie-
mi, nevyžádané korespondenční na-
bídky se  slibovanými  velkými úspo-
rami za  energie oplátkou za  podpis 
několikaletých smluv a  různých do-
datků.Novým a  ještě nebezpečnějším 
trendem jsou „telefonické smlouvy 
a  různé telefonické prolongace stá-
vající ch smluv“. Tento typ uzavírání 
smluv je o  to nebezpečnější, protože 
si ani někdy neuvědomíte, že jste něco 
takového potvrdili a  někdy dochází 
i  ke  zneužívání, protože se to těžko 
z  Vaší strany zkontroluje. Přestože 
jsem už o  tom několikrát psal, tak 
praxe je taková, že i  dnes existuje 
mnoho z  Vás, kteří na  tyto praktiky 
„naletěli a ještě asi naletí“...
 Nejlepší dlouhodobou obranou je 
spolupráce například s  naší poraden-
skou společností, kde máte jistotu, že 
tyto služby budete dostávat každo-
ročně, kde víte, že v  nejbližším okolí 
máme „ kamenné kanceláře“ a v nich 
konkrétní pracovníky, kteří se o  Vás 
budou dlouhodobě zdarma starat. 
Ovšem několikrát jsem zaznamenal, 
že někteří z Vás více ve svém důsledku 
důvěřují podomním prodejcům než li-
dem, kteří zde žijí a pracují…
 Po  třech letech, kdy působím 
na  trhu s  energiemi, jsem se rozhodl, 
že je nutné rozšířit síť „kamenných po-
raden“, abychom mohli uspokojit čím 
dál tím větší poptávku po našich služ-
bách a  každoročním servisu. Znovu 
upozorňuji, že veškeré poradenské 

služby jsou pro naše stávající( cca  
1000) i budoucí klienty zdarma.
 Dřív než něco podepíšete, tak se 
prosím vás stavte v některé z našich 
poboček, zavolejte, či pošlete e-mail. 
Nic vás to nestojí a vyhnete se budou-
cím problémům a co je důležité ještě 
každoročně významně snížíte svoje 
výdaje za energie. 
 Váš energetický poradce

Mgr. Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový speciali-
sta Optimal Energy, a.s.

Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731  508  654, e-mail: mbors.
optimalenergy@seznam.cz

Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška

Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, 
e-mail: oezt@seznam.cz

Vlastimil Machač, energetický 
poradce, specialista na úspory vody
Tel: 608 887 869, 
email: vlasta.machac69@seznam.cz

Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod

Alena Bartůňková, vedoucí  
zákaznického kontaktního místa
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Družina „plná vody“
 Školní družina při ZŠ Komenského 
v Náchodě byla dějištěm besedy, jejímž 
protagonistou byl náš redakční kolega 
Mirek Brát. Tématicky se beseda týkala 
světa pod vodní hladinou moří, jezer 
i velkých akvárií, kde se Mirek potápěl 
a získával textové a obrazové podklady 
pro svoje časopisecké reportáže i trojici 
dosud vydaných knih. Školáčci I. až III. 
tříd základní školy bedlivě naslouchali 
a jak nám po besedě řekl Mirek, mno-
hokrát udivovali znalostí jednotlivých 
druhů ryb a  dalších živočichů. Školní 
družina byla v tomto okamžiku  sym-
bolicky opravdu plná vody a pestrého 
života pod vodní hladinou. Instalatéry 
samozřejmě nebylo třeba zváti….
 foto archiv (LaŠ)

Sauna jubilantem
 Sauna na  přehradě Rozkoš 
u České Skalice slaví v těchto dnech 
jubileum – je to právě 30 let, kdy 
bylo toto místo pro potěchu těla 
i  ducha v  „akci Z“ dokončeno 
a  zprovozněno. V  současnosti je 
provozovatelem sauny Vodní zá-
chranná a dopravní   služba s.r.o.

48 let tréninku korunováno úspěchem
 O  své úspěchy v  benchpressu se 
s  námi do  redakce přišel podělit pan 
Václav Papírník. Pro čtenáře Echa za-
vzpomínal na svou sportovní kariéru...
 „Třináctý rok třetího tisíciletí byl pro 
mě velice úspěšný. Obhájil jsem titul mi-
stra ČR masters do 110 kg RAW, získal 
jsem titul vicemistra Evropy masters M3 
do  115 kg RAW a  titul profesionálního 
vicemistra světa masters M5 do  110 kg 
RAW v benchpressu. To vše po 48 letech 
tréninku a  41 letech od  první soutěže 
a prvního většího úspěchu v roce 1972 
(čsl.rekord ve  dřepu 190 kg ve  váhové 
kategorii do  82,5 kg). Přestože trénuji 
ve  své domácí posilovně s  Pepou Čá-
pem z  České Skalice (dohromady nám 
je 131 let), fi nální formu jsem jezdil ladit 
na Kramolnu k  Jirkovi Havrdovi, který 

se o mně staral paradoxně jako o vlast-
ního syna a  kluci z  jeho realizačního 
týmu Karel Mikeš, Vašek Balcar a Hon-
za Rousek mě povzbuzovali k maximál-
ním výkonům. Za  to jim velice děkuji. 
Rád bych zdůraznil, že profi mistrovství 
v Praze jsme se zúčastnili z Náchodska 
čtyři závodníci a  přivezli jsme tři me-
daile. Jirka Havrda a  já stříbro a Kamil 
Grim bronz. Zároveň nemůžu nevyjád-
řit obdiv k  organizačním schopnostem 
Jirky Havrdy a jeho organizačního týmu 
při pořádání mistrovství ČR v  bench-
pressu a  s  tím spojeného galavečera 
v náchodském Beránku. Stejně tak bra-
vurně zvládnutou organizaci mistrovství 
ČR v powerlift ingu v kulturním centru 
v  Broumově Kamilem Grimem a  jeho 
týmem.“    Vašek Papírník

Hronovský mřížkový koláč

300g polohrubé mouky, 200g másla, 2 vaječné žloutky, 80g cukru, ¼ balíčku kypří-
cího prášku do pečiva, ½ balíčku vanilkového cukru, citrónová kůra, ostružinová 
marmeláda, jádra vlašských ořechů 

 Z proseté mouky, másla, cukru, žloutků, kypřícího prášku, vanilkového cukru 
a citrónové kůry vypracujeme měkké těsto, které necháme asi 30 minut v chladu 
odpočinout. Potom 2/3 těsta vtlačíme do koláčové formy o průměru cca 30cm, 
předem vymaštěné tukem a vysypané hrubou moukou. 
Celý povrch potřeme ostružinovou marmeládou. Ze zbytku těsta vyválíme úzké 
proužky a vyskládáme z nich na připraveném koláči mřížku. Mezery v mřížce 
vyplníme půlkami jader vlašských ořechů. Formu s těstem vložíme do středně 
vyhřáté trouby 160°C a zvolna upečeme dozlatova.

Babiččin křehký koláč z Krkonoš

Těsto: 300g hladké mouky, 20g droždí, 150 ml mléka, 1 lžička krupicového cukru, 
100g másla, 2 žloutky, 1 vejce na potření okrajů těsta, citrónová kůra, špetka soli, 
máslo na vymazání plechu 

Náplň: 800g borůvek, 100g medu

Drobenka: 60g másla, 40g krystalového cukru, 20g vanilkového cukru, 80g polo-
hrubé mouky, 80g jemně mletých mandlí

Droždí se lžičkou cukru vymícháme do  hladkého těstíčka, zalijeme vlažným 
mlékem, zaprášíme trochou mouky, zamícháme, přikryjeme utěrkou a nechá-
me 10 -15 minut vyběhnout. Do vyběhnutého kvásku přidáme zbytek mouky, 
2 žloutky, rozpuštěné vlažné máslo, špetku soli, citrónovou kůru a vypracujeme 
hladké těsto. Zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme cca 45 minut 
kynout.
Vykynuté těsto vytvarujeme rovnoměrně na plech vymazaný máslem, poklade-
me na něj borůvky smíchané s medem, zasypeme mandlovou drobenkou, okraje 
těsta potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme při 170°C cca 20–30 minut.

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Tereza Jirásková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Talíř plný chutí

a vůní

 V prosinci 2013 vychází druhý 
díl publikace červenokostelec-
kých rodaček Moudré pohádky 
vesmírných skřítků. Veškeré in-
formace o  této dvoudílné boha-
tě ilustrované publikaci, která je 
určena nejen dětem od 6. let, ale 
i  dospělým čtenářům, naleznete 
na  www.bukio.webnode.cz. Ob-
jednat ji lze u autorky 777 826 418, 
a n n a b i r k e - s e m e r a k o v a
@seznam.cz

Církevní 
památky 
ve fotografi i
 Město Červený Kostelec a Měst-
ské kulturní středisko v  Červeném 
Kostelci jsou pořadateli fotografi cké 
výstavy, která se zaměřuje na  pre-
zentaci církevních památek – to 
nejen v našem  regionu, ale v celém 
česko -  polském příhraničí. Výstava 
je otevřena do 12. prosince t.r.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče 
v pátek 6. prosince od 17.00 hodin 
do hostince U Nováků na Lipí, kde bude opět 

NADĚLOVAT SVATÝ MIKULÁŠ.
Děti mohou přijít v kostýmech, čeká je sladká odměna.
S sebou: rodiče – nadílku pro své děti, 
děti – básničku nebo písničku pro Mikuláše
Přijďte včas!!!
Těšíme se na Vás: Lipový list, o.s., SDH Lipí, 
Knihovna Lipí a všichni lipští nadšenci

Národní památkový ústav, Správa NKP státního zámku v Ratibořicích
Vás srdečně zve na akci

Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích 
5. – 8. 12. 2013

 & Advent v Babiččině údolí
Čeká Vás svátečně vyzdobený interiér zámku s panstvem, 

úřednictvem a služebnictvem
V Rudrově mlýně v Babiččině údolí proběhne sváteční vystoupení  

Folklorního souboru Barunka z České Skalice, navštívit můžete 
svátečně vyzdobené Staré bělidlo.

Otevřeno  čtvrtek – neděle od 9.00 do 16.00 hodin
Více informací naleznete na www.zamek-ratiborice.cz

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí…“

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577

HRAJE CELÁ 
RODINA
Nabídka pro 

rodiče s dětmi

Zahrajte si bez starostí! 

Vaše ratolesti 
pohlídáme a zabavíme

KURZY: kosmetička, pedikúra, manikúra, 
nehtová modeláž, vizážistka, stylistika, 

kadeřnice a masér

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

Daruj vzdělání, daruj budoucnost.

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKAZY
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Služby 
Czech POINT 
nov  v našem 

Era  nan ním 
centru!

Era_czechpoint_inzerce_VT_v1.indd   1 11/19/13   12:49 PM
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POTŘEBUJETE  VYPLATIT POTŘEBUJETE  VYPLATIT 
EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?
• Bez registrů
• Bez poplatků předem
• Ručení nemovitostí
• Konsolidace úvěrů

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

OBRAŤTE SE 

NA NÁS!

www.cfservis.cz

774 061 137

777 061 131

491 417 180

KAMNA

Českých Bratří 2101, Náchod, www.cool-kamna.cz 
tel.: 602 195 878, 777 195 400  

PRODEJNA / SKLAD
NOVÁ PRODEJNA 
krby, kamna (u jídelny Rubena)

Střední průmyslová škola, střední 
odborná škola a střední odborné učiliště
Nové Město nad Metují, Školní 1377
E–mail: info@spsnome.cz    www.spsnome.cz    
Tel.: 491 470 158

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve školním roce 2014/2015 nabízíme
STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

pátek  6. 12. 2013  14:00 – 18:00 hod.    
sobota  7. 12. 2013   8:00 – 12:00 hod.

• Strojírenství
Počítačové konstruování a 3D modelování
Automatizace a NC technika
Mechatronika a robotika
Ekonomika a podnikání

• Lyceum
Aplikovaná informatika
Ekonomika a řízení fi rem
Podnikání v EU
Průmyslový design
Průmyslová ekologie

• Strojní mechanik 
• Obráběč kovů                
• Karosář
  (autoklempíř)

• Informační technologie
Grafi ka a multimédia
Programování a webdesign
Ekonomika administrativa

• Programátor CNC strojů
• Mechanik elektrotechnik

Programování 
a počítačová grafi ka

• Gastronomie
Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka

• Podnikání nástavbové denní studium pro absolventy učebních oborů

• Elektrikář 
   – silnoproud
• Elektromechanik 
   pro zařízení a přístroje

• Truhlář          
• Cukrář   
• Kuchař – číšník         
• Kadeřník

Střední průmyslová škola, střední 
odborná škola a střední odborné učiliště

Nové Město nad Metují, Školní 1377
E–mail: info@spsnome.cz    www.spsnome.cz    Tel.: 491 470 158

Zve k příležitosti 
50. výročí založení SOU strojírenského

a
60. výročí založení Střední průmyslové školy

všechny bývalé zaměstnance a absolventy obou škol 
na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek     6. 12. 2013     14:00 – 18:00 hod.

sobota     7. 12. 2013       8:00 – 12:00 hod. 

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

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

Řešetova Lhota 65,

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: Česká Skalice                                     

Okres: Náchod

Větší, bytový dům s byty 

1+2 cca 75 m2, 1+3 cca 

100 m2 a 1+3 cca 95 m2 

cca 40 m od náměstí. 

Objekt je část.podskle-

pený s půdou k vestavbě. 

V bytech je koupelna, WC 

a spíž. Sítě z veř. řádů, topení ÚT plyn, v 1 bytě akumul. kamna. V ceně 

je, opl. zahrada 601  m2, celk. vým. poz. 923 m2. Stav. tech. stav je dobrý, 

potřeba drobných úprav. Zajímavá cena – dobrá investice

Zn.: 13D256                          Cena:  1 985.000,- Kč

Obec: Babí u Náchoda                                                                                                        

Okres: Náchod

Rovinatý, stavební po-

zemek o celkové výměře 

984 m2 s dobrým příjez-

dem. Na hranici pozemku 

elektřina, plyn, veřejná síť 

vodovodní a kanalizace. 

Ideální lokalita k výstavbě 

rodinného domu.

Zn.: 13Z256           Cena: 515.000,- Kč

Obec: Náchod   

Okres: Náchod

Velice pěkný, velký byt 

3+kk v cihl. domě o vým. 

85 m2 v I.NP. Byt je 

po úpravách,  volná dis-

pozicí – chodba s vest.

skříní, hala, knihovna, 

velký pokoj, velká kuchyň 

s linkou, ložnice, prostorná koupelna a WC. Větší sklep. Sítě veř., ÚT  

dálkové, v domě zaveden plyn. Byt je částečně vybavený. Příjemné 

bydlení v atraktivní lokalitě, ihned volný.

Zn.: 13B254                                                                   Cena: 982.000,-Kč

Obec: Libchyně 

u Nového Města n.M.                                   

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 balkonem, zavedena voda + WC. Nová střecha a oka-

py. 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:  975.000,-Kč

Přijďte nás navštívit 
do nové pobočky v Ná-

chodě na Parkánech 347
Pomůžeme Vám 

s hypotékou, úvěrem 
i pojištěním.

Poradíme, kam investovat.
Tel.: 725 838 720

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Provádíme 
zazimování zahrad 
724 173 560724 173 560
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SEZNÁMENÍ

* Vdaná 65 let - štíhlá od Hradce Králové hledá 
muže přiměřeného věku za účelem seznámení. 
Záliby procházky, kino, tanec. TEL.:775 088 366

* Seriózní seznamovací agentura nabízí 
všem mužům, kteří chtějí svoji samotu vy-
měnit za smysluplný vztah, prověřenou da-
tabázi žen se stejnými pocity. Začátek nebo 
nový životní restart. Zkuste to.Pište SMS či 
volejte: 736 768 114

* Pro kamaráda hledám „pod stromeček“ 
přítelkyni do  45 let z  Náchoda a  okolí. TEL.:
728 857 474 

* 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 3kk v Náchodě - zařízený, sluš-
ným a bezproblémovým lidem. Tel. 604 725 351
* Pronajmeme byt 2+1+kk (64 m2) ve 3.patře 
bytového domu v  centru Nového Města n.M.. 
TEL.:776 224 358 - volat v pracovní dny

* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Příkopech. 
Přízemí. Cena 459 tis.Kč. TEL.: 603 45 85 37

* Pronajmu nový byt 2 + kk 41m2 částečně vy-
bavený v centru Náchoda s možností parkování 
a  sklepní kójí, nájem 5300 Kč + inkaso, nutná 
kauce. Volný ihned Tel.: 776 021 342
* Pronajmu byt 3+1(99m2)v Hronově. Sklep, 
půda, parkoviště u  domu, venkovní posezení.
Nájemné 4500,- Nutná kauce. 777  051  008, 
776 751 795
* Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku 
(32m2)v Hronově, nová koupelna, sádrokarto-
ny,  kuch.linka, sporák.K bytu náleží sklep, půda, 
parkoviště u domu, venkovní posezení. Nájem-
né 3200,-. Nutná kauce. Kontakty: 777 051 008, 
776 751 795

PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě u nemoc-
nice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná kau-
ce 10.000,- Nástup možný ihned. Kontakt 
602 158 418

* KOUPÍM byt 2+1 nebo 3+1 v Náchodě na Pl-
hově v  Havlíčkově ul. Ihned či výhledově. Tel. 
602 239 356
* Prodám byt 3+1 v  OV ve  3.patře zděného 
domu v centru Náchoda. Byt má rozlohu 79 m2 
s  lodžií a  sklepem o  rozloze 7 m2; nová plast. 
okna, centrální vytápění. Další info: 732 25 58 87

* Nabízím pronájem nového bytu 2+KK 
(47m2) s  velkým balkónem v  centru Ná-
choda. Nájem 5.800Kč + energie. Byt vy-
baven novou podlahovou krytinou, všemi 
dveřmi a  osvětlením, úplně zařízeným WC 
a  koupelnou, novou kuchyňskou linkou se 
sporákem, vnitřními žaluziemi. K bytu také 
náleží sklepní kóje. Parkoviště před domem 
nebo možno pronajmout garážové stání 
uvnitř domu. Kontakt na mob. 776 855 749

* Prodám byt 2+1 (40 m2, OV) v zrekonstruo-
vaném rodinném domku v Č.Skalici u náměstí.
Levný provoz, cena 629.000,-Kč,tel. 602 204 002.
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 47,77m2 
ve  2.NP v  Náchodě na  Lipím naproti hospodě, 
nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + kauce. Tel.:
608 903 050.
* Pron. nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahra-
dou a park. ve V. Srbské. Vše nové, pl.okna, za-
teplený. Náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + kauce, 
tel.608 903 070
* Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě n.M., Ma-
lecí od 1.1.2014. Nájemné 4.000Kč + energie. Tel. 
kontakt: 777 671 705.
* Pronajmu nově zrekonstruovaný, částečně 
vybavený byt 1+1 s  přísl. 45,5m2 blízko cen-
tra Náchoda. Kauce nutná. Tel.: 774  342  011 
po 16hodině.
* Pron.nový byt 2+1 s  balk., 63 m2 v  2.NP 
domu v  NA, Šafránice čp.447, sklep, rohová 
vana, pl.okna, zateplení. Náj. 5.500,-Kč + inkaso 
+ kauce., tel. 608 903 070.
* Pron.dlouh.byt 2+1 v  os.vl., 53m2, 1 NP, 
v NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, zateplení. 
park u domu, náj. 4.000Kč + voda + el. + plyn 
+kauce, tel.608 903 070
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 o  velikosti 
85m2 v Č.Kostelci. Byt je částečně zařízen. Vytá-
pění plynové. Nájem 4.500,- Kč + energie. Kauce 
10.000,-Kč. Solidním lidem. Tel.773 113  133, 
775 335 171
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (32m2) v  1.
NP bytového domu v  NA, Nerudova ulice. 
Náj. 3.500,-Kč + voda + el. + plyn + kauce, tel.
608 903 070.
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s  krásným 
výhledem v  N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 
777 602 884, RK nevolat Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě na rohu 
ul. Raisova a  Janáčkova, v  osobním vlastnictví. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat Cena: 849 000,- Kč
* PRONAJMU BYT 1+kk VE  STÁRKOVĚ 
NA  NÁMĚSTÍ. Cena 2.100,- + inkaso. Tel 602 
133 173, email.renestarkov@seznam.cz
* Prodám větší DB byt 3+1 ve 4.NP s plastový-
mi okny v Hronově, Hostovského ulice. Tel.777 
602 884,RK nevolat.Cena: 750 000,-Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, os. vlastnictví 
v  Novém Městě nad Metují.Tel. 777  602  884.
Cena: 1 990 000,- Kč

* Prodáme družstevní byt 3 + 1 Broumov, Kři-
nická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 495 ti-
síc. Info: 491 521 523, 733 131 189
* Dlouhodobě pronajmu 1+kk v  klidné části 
Nového Města n/Met.. Dům je zateplen, plas-
tová okna, výtah, možnost internetu. Nájemné 
3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč. Volný ihned.
Tel. 608 323 373
* Pronajmu slunný byt 3+1 80m2 v klidné části 
Nového Města n/Met. Nájemné 6000,- + zálohy 
na  energie. Pouze bezproblémovým nájemní-
kům. Volný ihned. tel 608 323 373
* Prodám družstevní byt 1+kk v  panelovém 
domě v  Náchodě. Po  revitalizaci,ihned volný.
Tel.605 180 862 RK nevolat.
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Prodám pěkný RD 4 + 1 Šonově u  Nového 
Města n / Met. Udržovaná zahrada, pergola, 
zděná udírna. TEL.:608 245 634
* Prodáme rodinný dům v  Červeném Kostel-
ci s  prostornou zahradou a  dvorem. 10 minut 
od centra města. V 1. patře domu byt o dispozici 
3+1 o rozloze 82m2, v přízemí nebytové prostory 
vhodné pro drobné podnikání (garáž, bývalá stáj 
s  klenutými stropy a  další dispozice). Vytápění 
akumulačními kamny. Kompletní rekonstrukce 
bytových prostor v roce 2001 (rozvod vody a el., 
podlahy, stropy a  střecha). Volný ihned k  obý-
váni. Prohlídka možná dle dohody. RK nevolat. 
Cena 1.600.000 Kč. TEL.: 604 362 477

* Sháním na  Náchodsku RD nebo chalupu. 
Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám menší pozemek se stavbou garáže 
určený k výstavbě v Náchodě na Trubějově. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat Cena:249 000,-Kč
* Prodám stavební pozemek s nádherným vý-
hledem do kraje. Tel. 774 311 404, RK nevolat. 
Cena: dohodou
* Prodám novostavbu RD v  Černčicích 
u NMnM.Cena dohodou. TEL.: 773 114 144
* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. pozemek 
350m2, voda, el.E., krb, výhled do  údolí, sou-
kromí a dobrá dostupnost. Cena 398tis.Kč. Tel.
608 141 035
* Prodám starší rodinný dům v centru Nového 
Města nad Metují. Info na 605 315 999
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.:
724 214 538

* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl.do ze-
leně, +WC,v nově zrek. domě v NA, Šafránice. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + vody + topení 
+ kauce., tel. 608 903 070.
* Pronajmu skladovací prostory v  centru 
České Skalice, nezateplená hala 600m2. Volné 
od 1.2.2014 tel: 777 734 497
* Prodám objekt na Vysokově u Náchoda. Sta-
vební pozemek o výměře 1089 m2 z toho zastavě-
ná plocha cc 900 m2. Divadelní sál, výčep a další 
prostory dosud využívané k  různým kulturním 
akcím v  obci. Rekonstrukce, případně opravy 
objektu jsou nutné. Možnost využití, od  byd-
lení až po  skladovací prostory. Cena k  jednání 
na tel.č. 606 951 546 RK nevolat!
* PRONAJMU OBCHOD 66 m2 VE STÁRKO-
VĚ NA  NÁMĚSTÍ. Obchod 35 m2, zázemí 13 
m2, sklad 18 m2. Vše po celkové rekonstrukci tel 
602 133 173, email.renestarkov@seznam.cz

*Nebytový prostor k pronájmu v ulici Ko-
menského, Náchod, vše nové po rekonstruk-
ci, mistnosti s  vodou, odpady, cena doho-
dou. Kontakt: Eva Doležalová, 739 619 251, 
dolezalova@agenturasaxana.cz

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLE-
VA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny

* Pronajmu pěkný byt 3+1 v Náchodě. Byt se 
nachází v přízemí bytového domu poblíž cen-
tra města. Byt je prostorný, s  velkou kuchyní, 
třemi pokoji a komorou. Jsou tu plastová okna 
a vybavený je kuchyňskou linkou se sporákem. 
Výhodná poloha. Nájemné 5000,- + služby cca 
4000,-. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044. Volné ihned.
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě SUN, plasto-
vá okna, zateplený, možnost koupit i garáž. Tel. 
777  602  884 , RK nevolat Cena: 859  000,- Kč, 
garáž 99 000,- Kč
* Prodám opravený zděný byt 4+1, OV, vý-
měra 74 má v Náchodě , Husovo nám. Tel.777 
602 884, RK nevolat. Cena: 1 250 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 o  velikosti 75m2 v  Č.
Kostelci na  sídlišti Koubovka. Byt je částečně 
zařízen.Nájem 5000,- + energe.Volný od  února 
2014. Tel. 602 506 344
* Prodám byt 3+1, OV, výměra 73 má v Nácho-
dě na Plhově, moderní zařízení, plastová okna, 
zateplený.Tel. 777  602  884, RK nevolat Cena: 
1 180 000,- Kč
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 3+1 
s balkonem 78 m2 v Náchodě na Brance, nová 
plast.okna, pěkný výhled do zeleně a na náchod-
ský zámek. Volný ihned. TEL.:732 167 291
* Pronájem bytu 1+1 v Novém Městě n.M.. Tel. 
604 309 346 po 18.h.
* Pronajmu byt v  Náchodě na  Plhově 2+1 48 
m2. TEL.:608 976 956
* Pronajmu částečně zařízenou garsonku v Ná-
chodě Bělovsi. Nájem 3500,- + energie. Vratná 
kauce 10.000 Kč. Tel. 607 961 457
* Pronajmu byt 2+1 u Nového Města n.M., kau-
ce. Volný od 1. 12. 2013. RK NEVOLAT! TEL.: 
602 875 447
* Vyměním obecní byt 1+1 54 m2, nájem 51 
Kč/m2, 2. patro, jižní strana, zděný dům, to-
pení akumulační v  Lysé nad Labem, obchody, 
škola, lékař, vše úřady, v  dosahu 5 min. vlako-
vé nádraží asi 7 min. každých 30 min jezdí vlak 
do  Prahy za  podobný byt v  Novém Městě nad 
Metují, může být i menší. Tel. 77 48 78 950
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě 40 m2, nájem 
3500,-Kč + inkaso, kauce. Max.2 osoby. TEL.: 
775 20 54 19
* Prodám zděný byt 3+1 v  OV v  Náchodě 
blízko centra, po celkové rekonstrukci, balkon, 
sklep, parkování ve  dvoře. Cena 1.290.000 Kč. 
Tel. 774 282 421 RK Nevolat.
* Prodám byt 3+1 - 87 m2 - v Náchodě - Bělovsi, 
na Karlově kopci, byt je po rekonstrukci a čás-
tečně zařízený, cena dohodou. Tel. 776 15 22 15 
- RK nevolat!
* Koupím garsonku nebo menší byt /1+1, 2+kk 
apod./ v Hronově. Tel. 728 433 069, 608 638 486
* Pronajmu dlouhodobě nadstandardní cih-
lový byt 3+1 v klidné části Nového Města nad 
Metují. Byt je slunný s krásným výhledem, má 
velký balkón, kuchyňský kout se spotřebiči, 
nové plovoucí podlahy, internet. Měsíční nájem 
6  500,- Kč + inkaso, vratná kauce 18  000,- Kč. 
Tel. 602 222 677
* Pronajmu dlouhodobě DB 3+1 v  Náchodě 
ve Starém Městě. Byt je po celkové rekonstrukci. 
Nájemné 3300,- Kč + služby a energie + kauce. 
Byt je volný ihned. Tel.737 813 409
* Pronajmu byt 1. kateg.38 m2 v  Náchodě 
u  nem. jedné prac. osobě. Koupelna s  vanou, 
terasa, v kuchyni skloker. sporák. Výhled na Ná-
chod. Od  1.1.2014. Inkaso 4  000 Kč + nájem 
2500 Kč. Tel. 777 021 798.
* Prodám DB 1+1 v  Náchodě po  komplet. 
rekonstrukci, ul. Běloveská, cena 390 tis.Kč. 
TEL.:739 684 266 po 17.hodině RK NEVOLAT
* Prodám byt 1+1 v OV, 39m2, 1.NP v Nácho-
dě u nemocnice. Byt má balkon, nová okna, za-
teplení. Tel. 774 562 627. Cena 550.000,-Kč. RK 
NEVOLAT!
* Koupím v Hronově garsonku nebo malý byt 
/1+1, 2+kk apod./. Tel. 728 433 069, 608 638 486
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví v  okre-
se Náchod výhradně ve  správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

* Pronajmu byt 3+1 po kompletní rekon-
strukci v ulici Modrá 1979, Náchod. Volný 
od 1/2014. Cena 4000 Kč měsíčně + poplatky 
za energie. Kontakt 728 325 713

* Pronajmu větší 2+1 ve  vile v  Novém Městě 
n. Met. Kuchyňská linka, terasa, balkon, půda, 
sklep. Nájem 5.500 + energie. Požaduji kauci. 
Volný ihned. Tel. 777 254 331
* Pronajmu dlouhodobě byty 2+1 a  1+1 
v Novém Městě n.M., volné ihned, cena doho-
dou + 1 měsíční kauce. TEL.:777 483 842
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. TEL.:
608 66 77 30
* Pronájem bytů 3 + 1 v  Červeném Kostelci. 
Atraktivní místo v  centru města a  klidné loka-
litě po celkové rekonstrukci. Podkroví 62,35 m2, 
Kč 5.900,-- měsíčně + zálohy na služby, l. patro, 
74,24 m2, Kč 5.900,- měsíčně + zálohy na služby. 
K oběma bytům k dispozici zahrada za domem. 
Součástí nabídky je i garáž pod domem, o výmě-
ře 17,74 m2 - cena Kč 650,-- měsíčně. Informace: 
491  463  345 v  době od  7 do  14 hodin /kromě 
středy/, 733 131 189
* Prodám byt 3+1 v  OV 60 m2 + 7m2 sklep, 
Náchod, Českoskalická 252, zděný dům, po vý-
měně oken, cent. topení bez plynu, 3. NP. Cena 
990.000,-. Tel. 608 125 310
* Pronajmu byt v  Náchodě, cena 5800,-Kč 
vč.inkasa. Jistina dohodou. TEL.:491 426  791, 
776 166 328

* Pronajmu zavedenou trafi ku v České Skalici. 
TEL.:773 543 330
* Pronajmu prostory k  podnikání v  Hronově 
např. kancelář, manikúra, pedikúra - cena vč.e-
nergií 2000,-Kč/měs.. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě 
v  I.patře se samostatným vchodem. Investice 
do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám starší ložnici, postele + noční stolky - 
set. Cena dohodou. tel. 605 072 379
* Prodám letošní jehně k porážce. Cena doho-
dou. Tel.605 363 719
* Prodám starší - profi  kávovar zn. Pavoni. 2 - 
pákový - levně. Tel. 724 046 454
* Prodám hořáky na autogen. Tel. 602 103 775
* Prodám 15 m2 smrkové palubovky, š. 5 cm 
za  1200,-Kč, dále kotlovou vložku tvrdě smal-
tovanou - průměr 58 cm, výška 37 cm za 250 Kč, 
dále 30 m gumové hadice „půlcoulová“ za 200 Kč. 
Tel. 776 890 580 kolem 12 hod.
* Prodám za 150 Kč dveře 60 levé, použité, po-
lepené tapetou, vhodné na dočasné použití. Tel. 
602 103 775
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám živé prase 42,-Kč/kg. TEL.:
606 056 547
* PRODÁM - English in 20 minutes a  day 
Readers Digest, kompletní, nepoužité 1 - 6 + 
aktovka + 6 CD 7 - 12 + aktovka + 6 CD. TEL.: 
608 212 262

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* 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 bov-
den 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
* Koupím do  své sbírky pivní tácky, etike-
ty, staré pivní lahve, gramofonové desky LP, 
dětskou promítačku DIAX 3 s  pohádkami, 
meoskop prohlížeč se stereokotoučky. TEL.:
606 115 393
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. 
ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MER-
KUR aj., různé plastové hračky, hodiny, ho-
dinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, 
obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, 
mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920

* Vyučuji hru na klavír a zobcovou fl étnu. Tel. 
774 59 59 81
* Přijmu muže a  ženy na  rozvoz knih. Tel. 
777 803 359

* Chlebíčky, obložené mísy, dorty pro každý 
den, nebo pro zvláštní příležitost připravíme 
za  Vás z  kvalitních čerstvých surovin a  vý-
bornou chutí. Dovoz po  Náchodě zdarma. 
Objednávky: Eva Doležalová, 739 619 251, 
dolezalova@agenturasaxana.cz

* V  odpoledních hodinách vypomůžu v  do-
mácnosti v Náchodě. Tel. 774 59 59 81
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstruk-
ci, drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, 
praní koberců. TEL.:737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na  vršku a  bokách s  ornou půdou. 
TEL.:739 814 111

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

RŮZNÉ

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

TEL.:606 270 421

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

www.alfaresort.cz
místo pro váš 

VÁNOČNÍ VEČÍREK
PÁRTY - FIREMNÍ AKCE
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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-ul.Šafaříkova-větší RD,klidná část,poz.523 m2.....1,35 mil.Kč, Náchod-Rybárna-větší zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2 .....790.000,-Kč
Náchod-Staré Město-Pronájem bytu 2+1 (75 m2) v  RD..4.200,-Kč/měs.,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,poz.až 1000 m2..... .od 3,2 mil.Kč,
N.Město n/M-František-Velký ŘD z r. 1991-3 obyt.podlaží+podkroví....3,2 mil.Kč,N.Město n/M-centrum-pronájem nadst.bytu 2+kk.... 6.000 Kč/měs.
N.Město n/M-František-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr....2.85 mil.Kč, N.Město-František-Vybavený RD+krásná zahrada .....12.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-RD (4+1) se zahradou,histor.část-u náměstí....700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem nadst.mezonet. bytu 7+1 v centru ....7.500,-Kč/měs.
Hronov-Zbečník-RD po část.rekonstr.,se zahradou (639 m2)....1.250.000,-Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV,zahrada ....600.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo....2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část ......110.000,-Kč
Teplice n/M.-Vel.chata po kompl.rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek...1,7 mil.Kč,Ohnišov u Dobrušky-Novostavba RD před dokončením ... .1,8 mil.Kč
Bystré u Stárkova-Krásná chalupa po rekonstr.,poz.1368 m2.....1.195.000,-Kč,Č.Skalice-Pronájem prodejny (65 m2) u náměstí ...... .6.000,-Kč/měs.
N.Hrádek,N.Město n/M-Pěkné chaty s poz. pro výstavbu RD...od 199.000,-Kč, Bezděkov u Police n/M-RD (3+1),2 garáže,zahrada ....900.000,-Kč
Trutnov,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy-atraktivní pozemky k výstavbě RD ....od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

Rozumné ceny.  TEL.: 737 564 496

PRÁCE NA VČ NEBO HČ, 
reálný zisk od 5.000,- - 40.000,-Kč 
(až 50% provize), tel: 775 900 536

www.podnikejzdomova.cz/
pinkavova14

* Zdarma odvoz autovlaků. Více info 
na 605 75 78 87

* Prodám Š Oktavia kombi 1.9TDi, stříbr-
ná, klima, el.okna, závěs, zimní i letní pneu, 
ALU disky, r.v.2002, STK 12/2014, cena 
98.000,-. TEL.: 776 622 504

* Nabízíme čistokrevná štěňátka BSP bez PP 
narozena 29. 10. 2013. K odběru 4 pejsci. Odběr 
možný na  Vánoce - budou očkovaná, odčerve-
ná. Nezávazná návštěva vítána. Výborní rodinní 
společníci vhodní na  zahradu. Cena 5  000 Kč. 
Petra Zavřelová 775 931 800 

AUTO - MOTO

603 346 242
až 6 osob

TAXI ŠTIM

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

Restaurace Na koupališti 
v Náchodě oznamuje:

rozvoz pravé italské pizzy 
- 15 druhů od 1. 12. 2013

a rozvoz minutkových jídel 
denně od 16.00 hod.
Kompletní nabídka: 
www.lunchtime.cz

Zároveň nabízíme rozvoz 
obědů formou menu:

(polévka + hlavní jídlo + zákusek 
á- 65,- - 75,-Kč)

Objednávky: 608 205 803, 
777 345 132, 608 884 897

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



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

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.

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.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 2. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

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.

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Uklidíme 

a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

Obchod 

AQUA STYL 
v AQUA PARKU 

VODNÍ SVĚT
Kudowa Zdrój

SLEVA 
10%

na plavky pro ženy a muže

a příslušenství

Platnost  do 20. 12. 2013

 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

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

Nachod_Charouz_105x53zr.indd   1 10/11/13   12:13:29 PM

Střední škola a Základní škola, 
Nové Město nad Metují a o.s. Madlena

Vás zvou na tradiční vánoční výstavu

VÁNOCE s květinou „Třpyt hvězdy vánoční“
Na zámku pana Josefa Bartoně – Dobenína
12. – 15. 12. 2013 Nové Město nad Metují

Zahájení 12. 12. ve 14,30 hodin

RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN

777 895 352, 608 907 238
www.renovacevany.ic.cz

RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN

Oblastní Nemocnice Náchod 
zve nejen odbornou, 

ale i širokou veřejnost 

ve čtvrtek 12. prosince 2013 na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ODDĚLENÍ ARO
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

bude otevřeno od 8. do 15. hodin. 
Na oddělení, kde nebude tento den hospitalizován 

žádný pacient, lze shlédnout současné moderní přístrojové 
vybavení v jednotlivých boxech pro pacienty 

a ukázky z využití Bazální stimulace.
Po celý den bude na oddělení přítomen zkušený personál 
z řad lékařů a sester, který Vám zodpoví případné dotazy. 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení naleznete v dolním 

areálu náchodské nemocnice v přízemí pavilonu B.
Prim.MUDr. Antonín Housa & kolektiv lékařů a sester ARO

Pozvánka na TURNAJ ve STOLNÍM TENISU
 V pátek 13. prosince  se přesvěd-

číte, že  i tento den může být pro vás 

úspěšný. Přijďte si zahrát a změřit 

síly se soupeři v jednom z nejhra-

nějších sportů v ČR. Pobavíte se 

v příjemném prostředí náchodské-

ho squashcentra a můžete ochutnat 

i točeného Primátora. Začínáme 

v 16:00 a zahrát si může každý. Veš-

keré informace a registrace na tel.: 

602 886 557 či recepci squashcentra.

 Nenechte na sebe dopadnout 
předvánoční stres a přijďte se odre-
agovat na squash či ricochet do na-
šeho sportovního centra. Využijte 

zvýhodněné prosincové permanent-
ky a k tomu získejte příjemný dárek. 
A máte-li svátek či narozeniny, máte 
to rovnou za půlku. Vybrat si ale mů-
žete i z rozšířené nabídky kvalitních 
sportovních doplňků či značkového 
oblečení. A pokud přemýšlíte nad 
vánočními dárky, věřte, 
že naše dárkové po-
ukazy potěší kaž-
dého. Využít mů-
žete i 20% slevu 
díky programu 
ŠŤÁVA od spo-
lečnosti ČEZ. 
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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“

STAVEbNí byTOVé dRužSTVO
NÁcHOd

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

Sbd Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNí 
SPRÁVA

Styl DEKOR 
Nově otevřený 
obchůdek 
na Kamenici 
v Náchodě
se těší 
na Vaši 
návštěvu

č.bytu velikost bytu (m2)
201 2+kk (52,2)
204 2+kk (53,0)
205 1+kk (38,5)
206 1+kk (39,1)
207 3+kk (86,0)
303 2+kk (41,2)
304 2+kk (52,1)
305 1+kk (39,0)
306 1+kk (39,2)
307 3+kk (85,9)
401 2+kk (57,0)
402 3+kk (65,4)
404 2+kk (69,3)
405 3+kk (91,9)

původní cena cena po slevě
1 465 000
1 494 000
1 114 000
1 129 000

Ceny po slevě jsou uvedeny v Kč vč. DPH a platí při podpisu rezervační smlouvy            
a uhrazení rezervačního poplatku do 31.12.2013.

1 090 000
1 490 000
1 070 000
1 080 000
2 290 0002 383 000

1 742 000
1 906 000
1 914 000
2 724 000

1 114 000
1 554 000
1 159 000
1 174 000

nyní se slevou až 234.000 Kč

1 690 000
1 790 000
1 790 000
2 490 000

1 390 000
1 390 000
1 000 000
1 010 000
2 190 0002 286 000

prodej nových bytů v nízkoenergetickém domě v České Skalici

e-mail: info@nad-udolim.cz        tel. 603 872 258
 www.nad-udolim.cz

Nad Údolím         Česká Skalice - třída T.G.M.

ze specializovaných plantáží 
přesně dle Vašich představ 
a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 16.30 hodin

Prodej vánočních stromků

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

IPHONE 5S    IPAD MINI   SKLADEM!

PRAŽSKÁ 971,  NÁCHOD 
tel.: 608 777 727,  www.mobil-nachod.cz 

Penzion „U Petra“
Studnice u Náchoda

vás srdečně zve na

TRAVESTI SHOW
v sobotu 14. prosince od 20 hod.

DJ. Michael Koko 
vstupné 100 Kč

SIlVESTR 2013
hudba DJ. Petr Škrdla

vstupné 150 Kč
v ceně půlnoční přípitek, arašídy, tyčky, 

hudba a hodně zábavy 
teplá jídla po celý večer

možnost ubytování
- gay friendly -

reservé 776 026 703, 499 599 703

PNEUSERVIS JOPECO

•   za každou pneumatiku 
zakoupenou u nás získáváte 
slevu 100 Kč na montáž.  
4 pneu = sleva 400 Kč

Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD
Broumov, Soukenická 169 
Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–17.00, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV

www.jopeco.cz

• akční ceny pneu
• ocelové a ALU disky
• sněhové řetězy

• autobaterie
• zimní autokosmetika
• PNEUHOTEL**** 

U NÁS SI VYBERE KAŽDÝ!
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široký sortiment značkového zboží skladem
příjem hodinářských oprav, výměny baterií, řemínků...

internetové ceny, slevové akce, dárky k nákupu

H � DH � D
OD Zefyr I. patro,  Krámská ul. 30, 547 01 Náchod, tel.: 773 588 424

otevírací doba: po – pá  9:00 – 17:30,  so  9:00 – 11:30 

nove otevrenonove otevreno

e-hod nar.cz

Nevšední dárek 
nebo 
dekorace
nejen na vánoční stůl
pouze z čerstvého ovoce
www.ovocne-kytice.cz

www.

gatenachod

�
.cz

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

Nejlepší ceNy
Největší výBěr kol

cyklisté, 

proBuďte se!
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