
V sobotu 14. června 2014 se v Náchodě konal již 3.mezinárodní sraz šla-
pacích vozítek. Snímkem Josefa PEPY Voltra přibližujeme atmosféru akce
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Léto 2012, lokomotiva „kafemlejnek“ 

projela Jaroměří

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   – SLEVY AŽ 49%
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací

ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  
– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

T.G. Masaryka 133, 549 31 Hronov
Tel.: 774 701 717

e-mail: info@vsmix.cz

www.myhaus.cz                                               www.vsmix.cz 

Kulomety 
v Náchodě
 Zajímá vás, jak fungovalo pěší 
družstvo československé armády 
nebo obsluha těžkých kulometů? 
Nebo chcete vidět, jak probíhal bojo-
vý výcvik pevnostních jednotek? Ne-
jen to, ale i  další unikátní věci, díky 
kterým budete moci nakouknout 
do  zákulisí československé armády 
z dob 1. republiky, bude možné vidět 
na  akci u  pěchotního srubu Březin-
ka, která se uskuteční v  sobotu 12. 
července od 10 do 17 hodin. Kromě 
ukázek výcviku pěšího družstva uvi-
díte i nácvik střelby z různých druhů 
kulometů včetně těch, které sloužily 
v opevnění. Vystaveny budou i vzác-
né originály zbraní z Vojenského his-
torického ústavu v Praze. Kromě Bře-
zinky můžete navštívit i další objekty 
Běloveského pevnostního skanzenu, 
které jsou o  prázdninách otevřeny 
každý den.  www.brezinka.cz

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.

Náchod slavil 760 let své existence. To byla ta nejlepší příležitost, připo-
menout si historii okresní metropole a nechat ji oživit dávnými posta-
vami. V rámci oslav tak byla k vidění například i  jízdní skupina rytíře 
Hrona (zakladatele Náchoda z rodu Načeraticů), šermíři i kejklíři. 
 Foto pro ECHO Josef Pepa Voltr

Námitku posoudí stavební úřad
Městská rada v Náchodě jednohlasně 
podpořila návrh radního Karla Pe-
tránka a  přijala usnesení, ve  kterém 
Město Náchod jako jeden z účastníků 
územního řízení na  Obchodní cent-
rum Náchod na soukromých pozem-
cích po bývalé Tepně vznese námitku. 
Důvodem je pochybnost, zda uve-
dený záměr výstavby supermarketu 

a  dalších staveb dle projektové do-
kumentace předložené k  územnímu 
řízení je plně v  souladu s  Vyhláškou 
č. 7/1998 o závazných částech územ-
ního plánu sídelního útvaru Náchod 
a to zejména v oblastech urbanistická 
koncepce, funkčního a  prostorového 
uspořádání a ochraně a tvorbě život-
ního prostředí.  LaŠ

Areál Tepny 
vstupuje do další fáze
 Veřejnou vyhláškou vyhlásil Staveb-
ní úřad v Náchodě „Oznámení o zahá-
jení územního řízení a  nařízení veřej-
ného ústního jednání“. Projednávána 
bude žádost JTH Holding a.s. o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nazvané 
Obchodní centrum Náchod na  ploše 
bývalého areálu Tepny v  centru Ná-
choda. Veřejné projednání je svoláno 
na  úterý 8. července od  9 hodin v  za-
sedací místnosti Městského úřadu 
v  Palachově ulici. Závazná stanoviska 
dotčených orgánů, námitky účastníků 
řízení a připomínky veřejnosti mohou 
být uplatněny nejpozději při tomto 
veřejném jednání, jinak se k nim ne-
přihlíží.   (kp)

Devět kamer hlídá Kostelec
 Bezpečnost v  Červeném Kostelci 
bude hlídat od přelomu června a čer-
vence 9 kamer. Poslední kamera bude 
instalována na  městskou knihov-
nu v  ul. Sokolská. Strážníci městské 
policie tak mají nyní přehled o dění 
na  většině veřejných míst v  centru 

města (5 kamer) a  blízkém okolí (4 
kamery). Instalace kamer probíhala 
od  roku 2012. Celkem nákup a  in-
stalace kamer stála přibližně 900 000 
korun, z  toho 210  960 korun šlo 
z dotace EU a 52 740 Kč z národních 
zdrojů.
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GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

10. Slavný mistr kuchař
 A tím byl Bartolomeo Scappi (1500 - 1577). Slávu získal v roce 1570, když 
vyšla jeho monumentální kuchařka Opera dell‘arte del cucinare. V knize na-
jdeme přibližně 1000 receptů renesanční kuchyně a také popis kuchařských 
technik nebo gastronomických nástrojů. Sám autor zde namaloval veškeré 
nádobí, které se v té době používalo. A taková zajímavost - jako první zve-
řejnil obrázek vidličky.
 Během své kariéry vařil Scappi pro šest papežů. Žil ve Vatikánu ve stejné 
době, jako Michelangelo Buonarroti pracoval na Sixtinské kapli. Jeho život 
je většinou rekonstruován z poznání událostí a osob, které popisuje. Někteří 
historici se domnívají, že Scappi se narodil v Bologni, jiní si myslí, že v Be-
nátkách.   
 A co všechno mistr zažil? Tak třeba připravoval banket pro římského cí-
saře Karla V., vařil pro kardinály i papeže. Scappi například podrobně po-
pisuje potraviny dodávané kardinálům během konkláve při volbě papeže. 
Skvěle ilustruje celý postup, jak kardinálům servíruje jídlo v důmyslných 
skříňkách, které byly navrženy tak, aby zajistily, že se ani jed, ani tajné zprá-
vy nedostanou do jejich potravy.  Scappi zažil v roli kuchaře tři konkláve, 
proto je jeho dílo tak podrobné a věcné.

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Venkovský statek s pozemky o výměře 19,5 ha ve Velkém Dřevíči ..................................... 3 600 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 2 200 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................  1 300 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 770 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dům v klidné části Nového Města 
n/M – Krčín, nad údolím řeky s výhledem 
do krajiny, je dvoupodlažní, 2x koupelna, 2x 
WC, pokoje. 2 větší garáže, prádelna, kotelna, 
2 sklípky. K nemovitosti patří udrž. zahrada, 
za domem pergola s udírnou. El.220/380V, 
vodovod, septik, vytápění ústřední na TP.Cena: 2 895 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 25. června 2014 uplynuly tři smutné roky, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomínají manželka, dcery Markéta 
a Andrea, vnučka Karolínka

VZPOMÍNKA
5. července uplyne smutných 9 let, kdy nás navždy 

opustila naše kamarádka 

Pavlína Čejpová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.          
Petra

Novoměstští fotbalisté slaví postup 
do krajského přeboru
 Postupem dospělých fotbalistů 
Nového Města nad Metují do  kraj-
ského přeboru Královéhradeckého 
kraje navazuje mužstvo na  dlouho-
dobé úspěchy mládežnických celků 
a  umocňuje tak cílevědomou a  kon-
cepční práci celého klubu MFK Nové 
Město nad Metují. „Jsme si vědomi, že 
těchto úspěchů by se nikdy nepodaři-
lo dosáhnout bez obětavé práce všech 

trenérů a  funkcionářů klubu. Zcela 
zásadní je pro nás i  podpora měst-
ských orgánů a  všech sponzorů po-
dílejících se  na  fi nančním a  materi-
álovém zabezpečení klubu, za kterou 
tímto děkuji,“ říká k  úspěchu před-
seda klubu Vilém Maur. „Zároveň je 
tato podpora pro nás závazkem k dal-
ší kvalitní práci a  rozvoji,“ dodává 
předseda.  (kp)

Muffi  ny do bříška…koza do Afriky
 Koho to vlastně napadlo? Ani ne-
vím. Ono to vůbec není důležité. Pro-
stě naše 8.B přišla na geniální nápad 
- rádi bychom někomu pomohli. Ale 
komu? A kde? A jak? Nezbývalo, než 
dát hlavy dohromady a společně s naší 
paní učitelkou začal vznikat projekt 
„Muffi  ny do bříška…koza do Afriky“.
Ono se to na  první pohled nezdálo, 
ale čekala nás spousta práce. Od  re-
klamy - plakáty, poutače, hlášení 
ve  školním rozhlase,… přes pečení 
muffi  n a jejich zdobení, až po samot-
ný prodej. Jednotlivé kroky musely 
mít řád a posloupnost, aby vše klaplo 
ve správný čas.
 Bylo nutné naplánovat dvě přespá-
vačky, kde bychom zvládli největší díl 
příprav. Na  první jsme plánovali ty 
nejhlavnější věci - kdy budeme prodá-

vat, dokdy musí být muffi  ny upečené, 
kdo je bude péct a kolik, diskutovalo 
se o ceně muffi  n, tvořili jsme návrhy 
na  plakáty a  poutače a  v  neposlední 
řadě jsme probírali, jak bude probí-
hat prodej a  co si vezmeme na  sebe, 
abychom podtrhli vážnost situace 
a všem ostatním dali najevo, že nám 
na  této akci velmi záleží. Druhé no-
cování bylo v předvečer dne D a neslo 
se ve  znamení zdobení a  posledních 
příprav.
 Hned ráno po  prvním zvonění 
školní rozhlas hlásil, že bezmála 700 
překrásně nazdobených muffi  n čeká 
o  velké svačinové přestávce na  své 
nové majitele. Se zvoněním se škola 
otřásla v  základech - nebyl snad ni-
kdo, kdo by si nechtěl koupit alespoň 
jeden sladký pamlsek. S dalším zvoně-
ním už po muffi  nách nebylo ani vidu 
ani slechu. Ještě ten den jsme museli 
ve škole uklidit a dát vše do pořádku. 
Následující den jsme spočítali utržené 
peníze a  jaké bylo pro nás překvape-
ní, když jsme zjistili, že budeme moci 
koupit dokonce kozy dvě a jednu ovci 
a čtyři kanystry. 
 Když se ohlédnu zpátky, myslím, že 
nás úspěch této „muffi  nové akce“ za-
hřál u srdce, že se vynaložené úsilí vy-
platilo a že jsme jako třída 8.B zjistili, 
že dokážeme táhnout za jeden provaz.

Adéla Melicharová, 8. B, ZŠ Krčín

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
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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 a okolí

Tel.: 728 386 034

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY 
PODVOZKŮ A DUTIN VOZIDEL
Možnost volby různých druhů materiálů

Ceny dle velikosti vozu 
a použitého materiálu
TEL: 776 227 724 

6 let zkušeností!

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

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky

• Nerezové zábradlí

TEL.: 777 590 755

Kurzy aranžování Kurzy aranžování 
a  vazby květina  vazby květin

fl oristika Violet
v Hradci Králové

kurzy vhodné pro začínající 
fl oristy i nadšené amatéry

více informací na 
www.fl oristika-violet.cz
nebo na tel. 732 403 842

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

přijme do trvalého poměru pracovníky na pozice: 

SAMOSTATNÝ MONTÁŽNÍK 
– MECHANIK

nástup možný ihned

Čeká Vás pestrá práce, každý stroj je originál, žádná sériová výroba. Jeli Vaším ko-
níčkem „strojařina“, hledáme právě Vás. Požadujeme zručnost, samostatnost a tech-
nické myšlení. Zkušenost ve čtení a používání technických výkresů, která je nutná při 

kompletaci strojů a linek z nerezavějící oceli. Svářečský průkaz na Argon výhodou.  
Nabízíme prostředí rodinné fi rmy s cca 22-ti zaměstnanci, měsíční plat dle před-
vedených pracovních výkonů a dovedností. Závodní stravování, masérské služby 
přímo v závodě a další zaměstnanecké výhody. Pracovní doba od 7:00 do 15:30 h. 

Pracoviště Rychnovek 55. Zájemci kontaktujte p. Ing. Šafránka, 

tel.: 736 483 402, e-mail: m.safranek@mavet.cz.

Poděkování za záchranu mého života
Touto cestou bych velmi chtěla vřele poděkovat za záchranu mého života.
 Dne 16. 2. 2014 jsem byla napadena útočníkem a smrtelně pobodána 15ti 
ranami nožem. Můj stav byl natolik kritický a život ohrožující, že vyžado-
val ošetření vyššího stupně, které mi bylo poskytnuto v Oblastní nemocnici 
v Náchodě. Primárně bych chtěla hlavně poděkovat lékařům, kteří mi za-
chránili život urgentním chirurgickým zákrokem a  následnou pooperační 
péčí. Hlavní mé poděkování patří chirurgům MUDr. Ladislavu Pavlištovi 
a MUDr. Janu Pavlovičovi, kteří mě operovali a jejichž zásluhou jsem na-
živu. Následně jsem byla transportována a znovu operována ve Fakultní ne-
mocnici v Hradci Králové. Také velmi děkuji za následnou pooperační péči 
pracovníkům oddělení ARO a to MUDr. Dagmar Krejčířové a MUDr. Zu-
zaně Gdovinové pod perfektním organizačním vedením MUDr. Antonína 
Housy.
Velmi si tohoto Vašeho činu, který byl nad rámec možností poskytnuté 
chirurgické péče a  péče pooperační cením a  jsem Vám vděčná a  srdečně 
a s úctou Vám děkuji.
Přeji Vám hodně úspěchů nejen v medicínské práci. Jiřina Konášová

NA CIAFu se představí i MIG 15
 Letoun MIG 15 byl úspěšným 
proudovým stíhacím letounem vyvi-
nutým v  tehdejším Sovětském svazu 
v  50.letech minulého století. Dočkal 
se brzy i  bojového nasazení v  letec-
kých soubojích během války v Kore-
ji. Jeden exemplář (získaný z  USA) 
je nyní renovován i  ve  Východních 

Čechách Jak nám sdělil ředitel le-
tecké přehlídky CIAF a  náchodský 
radní Ing.  Aleš Cabicar, měl by se 
legendární MIG 15 objevit i na hra-
deckém nebi právě v rámci letošního 
CIAFu. Foto archiv Ing.  Cabicara. 
(z  renovace letounu MIG 15) plus 
snímek via net

www.mavet.cz

Kompletní 
údržba zahrad 
724 173 560
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Okénko 
energetického 
poradce 59. 

 Vážení čtenáři,
na základě podnětu jednoho našeho 
klienta Vám dám stručně a  srozu-
mitelně doporučení jaký typ smluv 
na energie je vhodné uzavírat ať bu-
deVaším dodavatelem energií ten či 
onen.
 Buď je vhodné uzavírat smlouvu 
na  dobu neurčitou, která je vázaná 
na nějaký ceník  a nebo na dobu ur-
čitou max. však na  12 měsíců, ale 
s pevně stanovenou cenou za komo-
ditu / plyn či silovou elektřinu včetně 
měsíčního platu / přímo ve smlouvě. 
Jakékoliv dodatky ke  smlouvám do-
poručuji podepisovat pouze pokud 
splňují tyto podmínky: nejsou delší 
než 12 měsíců a  v  textu dodatku je 
přímo uvedena cena za  komoditu / 
plyn či silovou elektřinu včetně mě-
síčního platu.
 Ke smlouvám, které nesplňují tyto 
podmínky / delší vázací lhůta jak 1 
rok s odkazem na ceníky / bych byl 
velmi obezřetný a  rozhodně bych 
doporučil při nejbližší možné příle-
žitosti je ukončit. Totéž se týká všech 
dodatků delších více jak 1 rok s od-
kazem na nějaký ceník.
 Obvykle se snaží dodavatelé 
„utáhnou“ zákazníky na  produkty, 
které jsou na  několik let / 24 měsí-
ců a výše / s  tím, že zákazník nemá 
o ceně za plyn a sil. elektřinu ani „šaj-
nu „, protože je odkázán na neustále 
se měnící ceníky.Což v praxi zname-
ná, že většinou zákazník toho mnoho 
neušetří / pokud vůbec ušetří /.
 A  přitom se dají jak u  plynu, tak 
u elektřiny ušetřit každoročně nema-
lé peníze. Důležité je, aby Vám někdo 

tento každoroční servis poskytoval / 
ne jen jednou, ale opakovaně / a aby 
jste kdykoliv mohli svého dodavate-
le či  energetického poradce ve svém 
okolí nalézt a osobně navštívit. Věř-
te tomu, že pokud se vytvoří tento 
dlouhodobý vztah / a  to mám z  mé 
profesionální několikaleté zkušenosti 
v oblast energií / je každoročně reál-
né mít takové ceny plynu a elektřiny, 
které budou vždy patřit k  těm TOP 
nejlepším na  trhu pokud ne vůbec 
k nejlepším.
 Výsledky, kterých naše kance-
lář ve  spolupráci se Zákaznickými 
kontaktními místy Armex Energy 
v  Náchodě, Trutnově / od  1.9.2014 
i v Rychnově nad Kněžnou / dosahu-
jeme pro naše zákazníky vypovídají 
za vše. Čím Vás bude více, tím ještě 
lepších každoročních cenových pod-
mínek pro Vás docílíme.
S úctou
Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634, 541 01 Trutnov
Jakub Šípků, vedoucí zákaznického 
kontaktního místa v Trutnově
Tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.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
 (pi)

Dětský den na Babí
 Dne 24. května se uskutečnil tra-
diční dětský den na  Babí. Od  rána 
jsme nervózně sledovali oblohu, která 
střídavě odhalovala trochu sluníčka 
a  zanedlouho zase hrozila temnými 
mraky. Přesto nám v dopoledních ho-
dinách počasí přálo a tak se zúčastnilo 
téměř 180 dětí. Oproti minulým roč-
níkům je to stále stoupající tendence. 
Start se konal jako obvykle na  školní 
zahradě a  poté účastníci putovali asi 
dvoukilometrovou tratí po  plních 
i  lesních cestách, kde po  nich různé 
pohádkové bytosti požadovali splnění 
jednoduchých úkolů. Za odměnu děti 
dostali razítko za splněný úkol, někde 
ještě návdakem přibyla např. miska 
bramborové polévky, koláč, či papíro-
vá růže. V cíli pak každé dítko dostalo 
tašku plnou pěkných dárků. 
 Odpolední část se nesla v  duchu 
ukázek např. městské policie Náchod, 
záchranné služby Náchod, náchod-
ských kynologů a  mladých hasičů 
z SDH Babí.

 K  dispozici byl také skákací hrad, 
ale prudký liják tuto atrakci předčas-
ně ukončil.
 Po  celou dobu této akce byla hoj-
nost občersvení stále k dispozici.
 Je velmi sympatické, že protago-
nisté pohádkové cesty své masky 
a převleky stále zdokonalují a proto si 
zaslouží velký obdiv. A když už mlu-
vím o obdivu, tak k tomu patří i díky 
nejen všem pořadatelům jako jsou 
hasiči, sportovci a zakladní škola Babí 
ale také dárci věcných či fi nančních 
prostředků: Krajskému úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje a  p.  Lubomíru 
Francovi, MěÚ Náchod,  p. poslanky-
ni Soně Markové, p. ministrovi Pavlu 
Bělobrádkovi, fi rmám Elektro Dra-
pač, VAK Náchod, pivovar Primátor 
Náchod, Diakonie Náchod, manž 
Fišerovým, Králíčkovým a Vlastě Ne-
tvalové z Babí a p. Růženě Králíčkové 
z Náchoda. 

Petr Hornych, 
starosta SDH Babí

HLEDÁME
pracovníka/ci pro online 

marketing
Náplň práce: propagace a získávání 

partnerů pro webové stránky
Požadujeme: dobré komunikační 
schopnosti, zkušenosti s online 
marketingem a reklamou, aktivní 
znalost AJ nebo NJ, vlastní PC 

(práce z domova)
Nabízíme: výhodné finanční ohodno-
cení závislé na dosažených výsledcích

pracovníka/ci 
pro správu databáze 
sportovních výsledků

Náplň práce: vedení sportovních 
statistik

Požadujeme: zájem o sport, vlastní 
PC (práce z domova)

Kontakt: prace-rsm@seznam.cz 

nebo tel. 777 688 284 

Úspěch novoměstských skautů
 Poslední květnový víkend žila 
Pavlátova louka v  Novém Městě nad 
Metují skautským životem. Z  celého 
hradeckého kraje se sem sjelo na 180 
malých skautů, skautek a  jejich do-
spělých vedoucích, aby se zúčastnili 
krajského kola Závodu vlčat a  svět-
lušek. Závod se nesl v  duchu řec-
kých bájí a bohů. Na trase dlouhé asi 
2,5 km bylo rozmístěno 10 stanovišť, 
na  kterých „řečtí bohové“ zkoušeli 
malé skauty a skautky z různých úko-
lů a otázek, např. z poznávání rostlin 
a zvířat, ze zdravovědy, kuchařské do-
vednosti, z orientace v mapě a terénu.  
Akci zpestřovala dvoudenní dopro-
vodná hra, ve které děti řešily detek-
tivní záhadu.
 Závodu se zúčastnily také tři no-
voměstské skautské hlídky. Děvčata 
z  2. oddílu vodních skautek Vydry 
z  posádky Medúzky získaly senzační 

první místo a  postupují do  celostát-
ního kola. Skvělé druhé místo v kate-
gorii vlčat vybojovali chlapci z oddílu 
Albatros.

foto Adéla Fabiánováfoto Adéla Fabiánová

foto Marek Pitašfoto Marek Pitaš

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 22.6.2014 uplynulo 10 let od chvíle,kdy

nás navždy opustil milovaný syn,bratr,přítel,
kamarád

Milan Hrubý  –  Milouš  z Náchoda.
Dne 24. 7. 2014 vzpomeneme jeho nedožitých

29.narozenin.

      Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 8. července 2014 uplyne 10 smutných let, 

kdy nás navždy opustila 

paní Jaroslava Meisnerová 
z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále nám chybíš. 

Dcera Jaroslava a vnučka Gabriela 
s rodinou

Projekt „ Přátelství na dlani“  ve škole na Babí pokračuje

 V  pátek 23. 5. se u  školy 
na  Babí konal sportovní den, 
tentokrát to bylo v  duchu ori-
entačního běhu. Poděkování 
patří panu Sokolářovi ze Startu 
Náchod, který celý závod zorga-
nizoval a trať připravil. 

 Děti ze školy na  Babí si po-
zvaly svoje kamarády z nedale-
ké Kudowy a  vytvořily s  nimi 
dvojice, které se tohoto závodu 
účastnily. Našich dětí bylo víc, 
běželi tedy i  jednotlivci. Tento 
den  bylo poměrně teplo, přes-
to to  všichni  zvládli, nikdo se 
nezatoulal a děti si užily pěkné 
dopoledne.

Chtějí 
referendum
 Skupina náchodských obyva-
tel se nechce smířit se záměrem 
výstavby obřího  hypermarketu 
v  centru města na  ploše bývalého 
areálu Tepny a  začíná sbírat pod-
pisy pro místní referendum. Jeho 
cílem je zavázat město k  tomu, 
aby v  územním řízení se stavbou 
hypermarketů nesouhlasilo. V pří-
padě, že by měl současný majitel 
zájem pozemky za rozumnou cenu 
prodat, město by je podle autorů 
petice mělo koupit.
 Více informací získáte na 
michal.kudrnac@gmail.com  (kp)

PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE. 
INZERUJTE V POLSKU.   Tel. 602 103 775
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SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

04 233 900 00

Kouzelné dopoledne v muzeu v Poděbradově ulici v Náchodě. Stojí za shlédnutí. 
 MŠ Alšova

Troška dostal Oskara! Slavily se narozeniny Nely 
Řehořové z Police nad Metují při natáčení Babov!
 Narozeninová oslava moderá-
torky, herečky a  zpěvačky Nely 
Řehořové, která hraje v dalším po-
kračování úspěšné komedie Babo-
vřesky, se uskutečnila odpoledne 
během natáčení třetího dílu. 
 Oslava třináctých narozenin pro-
běhla při natáčení úsměvné komedie 
ze života současné jihočeské vesnice 
Babovřesky. 
 Jako první gratulantka dorazila 
Veronika Žilková. Popřála Nele, aby 

se dostala na dobrou a kvalitní ško-
lu, kde bude rozvíjet i  svůj hudební 
talent. Následovala Lucka Vondráč-
ková a  nechyběl samotný Zdeněk 
Troška. 
 „Milá Nelinko, přeji Ti hlavně 
hodně úspěchů a také, aby se Ti da-
řilo ve škole. Mě nejvíce bavil dějepis 
a čeština,“ zavzpomínal na svá školní 
léta Zdeněk Troška. 
 Nela Řehořová na  jaře úspěšně 
vyhrála i soutěž Česko zpívá.
 „Já mám krásný život. Jsem ráda, 
že jsem měla vše, co šlo,“ prohlásila 
Jana Synková, představitelka drbny 
Horáčkové. Ta popřála oslavenkyni 
především hodně lásky a  nějakého 
nápadníka na celý život.
 “Nyní je pro mě nejdůležitější ško-
la. Doteď jsem ji trošku zanedbávala. 
Hned příští týden píšu samé písem-
ky, tak to snad nějak zvládnu,“ do-
dala Nela, kterou tak velká oslava za-
skočila a připravil ji David Novotný 
za  pomocí paní producentky Dany 
Volákové.
 Své dvacáté čtvrté narozeniny sla-
vila i Táňa Krchovová, další předsta-
vitelka Babovřesek. 

 Oskara dostal Zdeněk Troška 
od  hereček, které hrají drbny v  Ba-
bovřeskách, což pro něj bylo velké 
překvapení.
 „Můj milý Zdeněčku, jsi nejúžasněj-
ší člověk, a proto ti dáváme toto oceně-
ní,“ popřála Jana Synková za všechny. 
„Poprvé a asi naposled jsem předávala 
Oskara,“ prozradila Jana.
 „Mě nejvíc rozčiluje, jak si všich-
ni myslí, že jsem velká drbna, ale já 
taková ve skutečnosti vůbec nejsem,“ 
dodává Synková. 
 Troška dostal Oskara jako nejlep-
ší komediální režisér. „ Vy jste mě 
holky málem rozbrečely. To je fakt 
od vás moc hezké a moc vám děku-
ji,“ poděkoval Zdeněk Troška každé 
z představitelek drben. 
 Jindřiška Kikinčuková prozradila, 
že snad největší strach měla, když 
nyní natáčeli v  Turecku a  měla jez-
dit na  otevřeném moři na  banánu 
či skákat padákem. „Já snad přežiju 
všechno,“ smála se Kikinčuková. 
 Premiéra posledního dílu úspěš-
né trilogie bude 12. února 2015, 
prozradila producentka fi lmu 
Dana Voláková.  David Novotný

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: Rokytník

Okres: Náchod

Pěkná, zdravá chalupa 

část. roubená s poz. 

o cel. vým. 1 390 m2, 

s patrovým seníkem – 

garáž. V domě je chodba, 

2 místnosti, koupena 

a WC. V patře 1 místnost 

a půda. Voda z veř. řádu + studna, septik – trativod, el.230/400V, to-

pení lokální. Stavebně tech.stav je dobrý / novější přístavba, střecha 

apod./. Vhodné k chalupaření i k bydlení. 

Zn.: 14D302 Cena:  1 135.000,- Kč

Obec: Náchod Plhov                                                               

Okres: Náchod
Pronájem Asijské restau-

race / v provozu/ na atrak-

tivním místě s parkováním. 

V restauraci je 40 míst, 

bar, výtah do zařízené ku-

chyně soc. záz. pro hosty 

a personál. Sítě zavedeny, 

topení ÚT dálkové. Výborný stav. V ceně je možnost ubytování v 1+kk se 

soc.záz. Možnost odkoupit veškeré vybavení za cca 100.000,-Kč. Uvede-

ný nájem je bez služeb. Kauce 15.000,-Kč. Volné od 1.9.2014.

Zn.: 14P298                                                    Cena: 15.000,- Kč/měs.

Obec: Náchod                                                           

Okres: Náchod

Velice pěkný, velký byt 

3+kk v cihlovém domě 

o vým. 85 m2 v I.NP. Byt.

jednotka je po úpravách, 

řešena volnou dispozicí – 

chodba s vest.skříní, hala, 

knihovna, velký pokoj, 

velká kuchyň s linkou, ložnice, prostorná koupelna a WC. K bytu náleží 

větší sklep. Sítě zavedeny, ÚT  dálkové, v domě zaveden plyn. Byt je 

část. vybavený. Příjemné bydlení v atraktivní lokalitě, ihned volný.

Zn.: 13B254          Cena: 910.000,-Kč

Obec: Otovice 

u Broumova                                                            

Okres:  Náchod

Prodej staršího, většího 

RD v Otovicích u Broumo-

va s poz. o celk. výměře 

2.231 m2 s  kolnou.  Dispo-

zice 1NP: vstupní chodba, 

kuchyň s kuch. linkou, 

obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC, uhelna,  sklad a menší sklípek. 

V 2NP: 2 pokoje a  tech. místnost. Topení el. přím. + lokální, voda z veř. 

řadu, septik, el. 230/400V, studna. Krásná příroda,  super cena!! 

Zn.: 14D301      Cena:  575.000,-Kč

Zejména děti si v  areálu v  Mod-
ré velmi užijí. Velké ryby se dají 
přes sklo doslova „pohladit“. Infor-
mace o  areálu v  Modré najdete na 
www.zivavodamodra.cz

(zleva ve  vodě) Zaměstnanec areálu 
Vladimír Přibyl a  Mirek Brát před 
ponořením do sladkovodního rybího 
světa. O diváky nebyla nouze...

Podvodní tunel ze speciálního skla 
ve  čtyřmetrové hloubce sladkovod-
ní tůně. Jedná se o  unikátní projekt 
v rámci celé České republiky.

Tip na prázdninový výlet                Za rybami 
suchou nohou na Moravské Slovácko

aneb

 V  připravované knize našeho 
redakčního kolegy Mirka Bráta ne-
bude chybět ani kapitola věnovaná 
unikátnímu podvodnímu tunelu 
v moravské obci Modrá (na dohled 
od  známého poutního místa Vele-
hradu). Mirek se právě minulý tý-
den vrátil z potápění v této lokalitě. 
Jak to tedy je? Dá se tam opravdu 
dostat za  rybami „suchou nohou“ 

nebo je nutné potápěčské vybavení? 
„Návštěvníci si samozřejmě nemusí 
namočit ani ten pověstný šos... Are-
ál v  Modré je velmi zajímavý pro-
jekt nazvaný  Živá voda. Zaměřen  
je na  fl óru i  faunu našich sladkých 
vod. Najdete zde akvária s  rybami, 
ale především ojedinělý podvodní 
tunel ze speciálního skla, kterým 
se můžete procházet po  dně ve 

čtyřmetrové hloubce. A  v  pohodlí 
souše sledovat obyvatele sladkých 
vod včetně velkých jeseterů, vyz, 
kaprů, bolenů, štik atd.“ vysvětluje 
Mirek a s úsměvem dodáva, že jeho 
ponoření v areálu bylo vedeno pře-
devším snahou podívat se do tunelu 
i z druhé strany, tj., rybíma očima. 

Laďka Škodová, 
foto archiv Mirka Bráta 
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www.elektrokola-nachod.cz

Prodejna jízdních kol a elektrokol
Běloveská ul. 851 
(u bývalého Čedoku), 
Náchod

1. Přestavby jízdních 
     kol na elektrokola 
     dle vašich požadavků

3. Akční ceny 
      elektrokol

2. Invalidní vozíky 
     od 25 000 Kč

4. Elektrické 
      a benzínové 
      koloběžky

Tel.: 775  514  406, 
702  518  882,  723  609  938

E-mail:  elektrokola-nachod@seznam.cz
Eshop: elektrokola-nachod.cz

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

NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ 
ÚVĚRY DO 500TIS. KÚVĚRY DO 500TIS. Kčč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY OPROTI NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY OPROTI 
ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTIZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

Tel. 774 061 137,        
      777 061 131, 
      491 417 180

Nabídka pro Vás:
•  konsolidace úvěrů 
•  vyplacení exekucí 
•  rychlé vyřízení bez poplatků
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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.)

ALEŠ DOSTÁL

ATAS elektromotory Náchod a.s.
NÁCHOD S

o. p. s.

NÁCHODSKÁ
PRIM A SEZÓN A

Vstupné:  200,- predprodej
  240,- na míste
  130,- puldenní
predprodej v mestském
informacním centru 
náchod v recepci beránku

v

v

v

o

v v

v

 Vážení přátelé dobré hudby, kou-
pání a příjemného posezení. Zveme 
Vás na  skvělé hudební akce, pořá-
dané v areálu přírodního koupališ-
tě ve Starkoči. Přijďte posedět, po-
slechnout si živou hudbu, vypít pár 
drinků a  nebo se i  vykoupat. Kaž-
dou neděli od  15:00 hrají tyto ob-
líbené kapely: 29. 6. folková kapela 
Splav, 6. 7. oblíbená country kape-
la Druhá vlna, 13. 7. hudební žánr 
všeho druhu Jan Staněk, 20. 7. un-
plugged koncert kapely Proradost, 
a 27. 7. country kapela Icek a spol. 
Vstupné dobrovolné. Celý program 
na www.koupalistestarkoc.wz.cz.
 Dále se zde v sobotu 5. 7. od 20:30 
koná první bigbeatová noc kapely 
Manual. A v sobotu 19. 7. od 16 ho-
din u příležitosti 75. výročí koupa-
liště ve Starkoči je připraven bohatý 
program pro děti - soutěže, hry, vy-
stoupení mažoretek a  kouzelníka. 
Večer od  20 hodin pro náctileté 
vystoupí a  zahrají: JACK bigbeat 
show, houslistka NIKA, ZZ TOP re-
vival a KAREL GOTT revival. Před 
půlnocí nás ozáří ohňostroj. Vstup-
né jako za sociku. Těšíme se na Vás.

Obraz pro Sira Wintona
 Obdivuhodné 105. narozeniny 
Sira Nicolase Wintona, zachránce 
více než šesti stovek českosloven-
ských dětí před hrůzami 2. světové 
války, si v rámci programu Děku-
jeme, pane Wintone připomněla 
i  česká veřejnost. Jedním z  čest-
ných narozeninových darů byl 
jeho portrét, který vytvořila Sa-
bina Knetlová, žákyně 3. ročníku 
oboru Propagační design Střední 
školy propagační tvorby a  poly-
grafi e Velké Poříčí. Obraz předala 
delegace z poříčské školy v průbě-
hu slavnostního večera na  počest 
jubilea Sira Wintona v  pražském 
kině Lucerna.  Sabina Knetlová  se 
v  obrazu snažila vyjádřit přede-
vším Wintonovu vnitřní sílu, dob-
rotu a skromnost. 
 foto: Milan Hencl



* Nabízím doučování AJ, příprava na maturitní 
zkoušky, konverzace, obchodní angličtina. Vě-
ková kategorie neomezena. Místo Broumov. Jsem 
ochotna jezdit i do místa bydliště po Náchod. Tel. 
608 135 786
* Nabízím doučování - výuku anglického jazy-
ka, mám státní i mezinárodní zkoušky z Aj, VŠ 
Tel: 737 515 785

* Vše nač si vzpomenete. Jakékoli práce pro 
dům, byt, garáž, zahradu. www.vnv-group.
webnode.cz

* PRO PRÁCI NA STATKU (chov a výkrm 
skotu) hledáme pracovitého a  šikovného 
zaměstnance se vztahem ke zvířatům a pří-
rodě, ŘP sk. T vítán. CV a  motivační dopis 
prosíme zaslat na elisint@elisint.cz

* Daruji akumulační kamna Náchod. TEL.:
733 526 586
* Nabízím hlídání dětí v Novém Městě n/Met., 
spolu s mojí dcerou. Jednorázově i  pravidelně...
rozumné ceny. Volejte 739 517 849
* Zajímáte se o aktivní životní styl? HLEDÁTE
PŘIVÝDĚLEK, KARIÉRU? Volejte 608 033 689
* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Telefon: 
608 462 940

* Prodám prodám moped Korádo, drtič větví, 
zasklené ok. rámy. Levně. tel. 608307589
* Koupím dvourychlostní babetu do  5000Kč. 
TEL.:723 811 016
* Prodám zimní pneu na  discích na  Ranault 
Megan, 165/70 R13. Tel. 776 492 977
* Prodám skútr Kymco 200 i.e. R.v. 2007, najeto 
27000 km, černá metalíza, pěkný stav, malá spo-
třeba 2.6l na  100km, bez investic. Cena: 32000. 
Tel.777 104 584
* Prodám Renault Cio 1.2, r.v. 1991, STK do 5.6. 
2016, černá met., naj. 92  850 km, bez koroze. 
Cena 17 900,-Kč. Tel. 732 878 175

* Prodám kočárek pro domácí mazlíčky - králík, 
pejsek, kočička apod. Tel. Tel. 722 902 218 nebo 
603 440 969 
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního partnera. 
Seznamovací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

* Žena v důchodovém věku z Náchoda hledá 
kamaráda nebo přítele pro dlouhé chvíle. Po-
hledná, dobrá kuchařka. TEL.:608 577 892
* 55/172/72kg Sš ráda pozná intelig. muže! 
TEL.: 604 499 047

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 
v  klidné části Nového Města n/M. Nájemné 
3600,- měsíčně + energie. Kauce 15000,-Kč. 
V domě je kolárna, kočárkárna, sušárna prádla, 
připravený internet. Jen bezproblémovým ná-
jemníkům. Tel 608 323 373

* Prodám družstevní byt 4+1 v  Náchodě 
na  Plhově. Celý po  rekonstrukci - plas-
tová okna, nová koupelna, nová kuchyň, 
dlažba, plovoucí podlahy - 4.patro. Cena: 
1.650.000,-, mob: 777 345 132. RK - nevo-
lat!!!

* Pronajmu garsonku na  sídlišti v  Polici 
n.M. Po celkové rekonstrukci. Kauce 10000Kč. 
Energie a ost. 2500Kč, nájemné 2500Kč. TEL.: 
732 540 732
* Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 -Plhovská 695, 
Náchod. Po kompletní rekonstrukci, nízké pro-
vozní náklady. TEL.:777 606 801
* Pronajmu dlouh. nadstan. mezonetový byt 
4+1, 103m2 ve 3.NP v nově zrek. domě v NA, 
Šafránice, 2x koupelna, WC. Náj. 7.000,-Kč+ 
el.+voda+topení+kauce, tel. 608 903 050
* Pron.dlouh. nadstan. byt 3+1 balk.,skle-
p.,76m2 v 1.NP v nově zrek. domě v NA, Šafrá-
nice. Náj. 6.000,-Kč + inkaso 2.500,-Kč+ el.+ 
kauce, tel. 608 903 050

* Prodám, pěkný, slunný DB 2+1 (55m2) 
po  rekonstrukci na  Maleci v  Novém Měs-
tě nad Metuji. Volný od  1. 8. 2014. Cena 
1.190.000,-kč . RK nevolat. 603 530 720.

*Dlouhodobě pronajmu byt v  2+1 v  klidné 
části Červeného Kostelce. Nájem 4800,-Kč + 
energie + kauce. TEL.:776 33 56 37
* Prodám DB 1+1, 33m2, Náchod-Plhov, 6.pa-
tro. Částečně zařízen. Cena: 490 tis. Tel.608 
972 951
* Dlouhodobě pronajmu zděný byt 1+1 s nad-
stavbou v  Polici nad Metují. K  nastěhová-
ní od  srpna. Cena 6150kč se vším i  PC. TEL:
777 865 518

* Pronajmu pěkný slunný byt 3+1 v  Ná-
chodě na  Plhově. Byt prošel celk. rekon-
strukcí, je vybaven kuch. linkou se spo-
třebiči (lednice, pračka a  sporák), novou 
koupelnou a šatní skříní. Nájem 4000 Kč + 
poplatky. Tel. 777 843 221

* Pronajmu byt 2+kk Plhovská 695, 50 m2, 
Náchod - po  kompletní rekonstrukci, nízké 
provozní náklady. TEL.:777 606 801
* Pronajmu velké 1+1 v  NA  - Plhov. TEL.: 
737 411 933
* Pronajmu dlouhodobě nově zrekonstruova-
ný byt 2+kk a garzonku v klidné části Náchoda. 
Zděný dům. Kauce 10.000 Kč. Tel. 737 211 973
* Pronajmu byt 1+1 s  parkovacím místem 
v  Červeném Kostelci nad ROAD barem. Tel. 
731 533 700
* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda, volejte 
prosím po 19 hod. Tel. 498 603 511
* Prodám nebo pronajmu nově zrekonstruo-
vanou garsonku včetně nové kuchyně v Nácho-
dě ulice Pražská vedle Městského úřadu a garáž 
v Bělovsi. RK nevolat! Tel. 736 222 449
* Dlouhodobě pronajmu zděný byt 1+1 s nad-
stavbou v  Polici nad Metují. K  nastěhování 
od  srpna. Cena 6150 Kč se vším i  PC. TEL: 
777 865 518
* Pronajmeme přízemní garsonku s  terasou 
do  zahrady v  Náchodě Bělovsi. Nájem 5000,-
Kč/měs. + energie. TEL.:777 737 122
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v cihlo-
vém domě v centru Náchoda. Nová kuchyňská 
linka, nové plovoucí podlahy, volný od 1. 7. 2014 
Cena 5500 + 1500 služby, kauce 10.000,- tel. 
602 247 247
* Prodám byt 4+1 s garáží, Horní Rybníky, os. 
vlast. Cena 870 000 Kč. Tel. 736 249 815
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Nácho-
dě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Tel. 
732 309 415
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Hronově, s ga-
ráží a zahradou. TEL.:602 364 692
* Pronajmu byt 3+1 v  OV 79 m2 v  Náchodě 
blízko nádraží, nově zrekonstr., nová kuch.lin-
ka, nová vana. TEL.:775 499 825
* Prodám byt v Novém Městě nad Metují 2+1 
77 m2 ve zděném bytovém domě, s částí zahra-
dy. Cena dohodou. Tel. 775 690 790

* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Plhově, 
1.patro - 34 m2, plast.okna, nově zatep-
len, zachovalý stav. Nízké provozní ná-
klady (2100,-Kč). Cena 449 tis.Kč. TEL.: 
603 45 85 37

* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici Růžová 
po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, plas-
tová okna. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
779 000,- Kč

* Koupím garáž v  N. Městě n. M.. TEL.:
604 72 36 77
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Prodám pozem. ke  stavbě RD. Nové Město 
n/M. tel. 608 026 429

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s  výhl.do 
zeleně, +WC, v nově zrek. domě v NA, Šafránice. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + 600 zál.na el., vodu, 
topení. + kauce., tel. 608 903 050.
* Pronajmu prodejnu na  pěší zóně v  Nácho-
dě, Strnadova ulice. K  pronájmu od  září 2014, 
po provedení rekonstrukce. Cena dohodou. Tel. 
777 737 122
* 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 SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* 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

* PRO VČELAŘE!!! Prodám MEDOMET čtyř-
rámkový třírychlostní na  elektromotor, pří-
kon 380. Pohon velmi kvalitní výroby. Pro info 
je nutno si zatelefonovat, rád dodám také foto 
nebo osobně ukážu v NMnM. Cena 9500. TEL.: 
603 869 469
* Kdo věnuje za odvoz nebo prodá starou pís-
kovcovou dlažbu. Preferuji desky 40x40cm. Vo-
lejte 731 188 066
* Prodám pásmovou pilu a  malý soustruh 
na dřevo (jen pro kutily) - levně. Prodám staré 
kolo - pro sběratele. Kounov u  Dobrušky.Volat 
jen po 19 hod. : 736 455 064
* Prodám turistickou navigaci zn.Garmin, v zá-
ruce i s nabíječkou na baterky za 2000,- ( původní 
cena 3500,-)pište sms zavolám, 775 409 467
* Prodám truhlářské stroje - formátovací pilu 
3m délka, protahavačku 4 nože - 510 mm litina, 
pásovou brusku, pásovou pilu 600 mm litina, sto-
janovou vrtačku, kartáčovou brusku Makita, ole-
povačku hran Virutex. TEL.: 604 781 576
* Prodám skříňky do  dětského pokojíčku cel-
kem 6 ks, hloubka 36 cm, různě velké. Věšák se 
skříňkou do chodby. Tel. 731 719 308
* Prodám IN LINE (kolečkové) brusle Filla vel. 
38. Tel. 722 902 218 nebo 603 440 969
* Prodám obývací ložnici středně hnědá, více 
kusů. Tel. 776 492 977
* Prodám moped Korádo, drtič větví, zasklené 
ok.rámy. Levně. Tel. 608 307 589
* Prodám 2 kusy nových plastových oken. Bar-
va bílá/tmavý dub -dvojsklo. Rozměr 1150x1440. 
Otvír. pravé i  levé. Cena 2500,-/ks Č.Kostelec. 
TEL.: 775 335 171
* Prodám nové plastové balkonové dveře. 
Barva bílá, dvojsklo rozměr 1520x2300 dvou-
křídlé. Cena 4.900,-Kč. Červený Kostelec. TEL.:
775 335 171
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové dříví. 
TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* 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 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
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení 
staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* 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
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

* Nabízím doučování - výuku anglického jazy-
ka, mám státní i mezinárodní zkoušky z Aj, VS 
Tel: 737 515 785

* Hledáme brigádníka na  očištění od  rzi 
a  nátěr železné konstrukce (příhradový 
stožár položený na  zemi). Kramolna. Tel. 
602 103 775

* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu, 
upravit okrasné keře a  stromy, drobné zed-
nické práce a  jinou pomoc na  zahradě? TEL.: 
737 452 561 - sms - ozveme se

* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě na rohu 
ul. Raisova a Janáčkova, v osobním vlastnictví. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v  České Skalici, 5.patro. 
email: jhampl@verizon.net
* Prodám byt 4+1 s garáží, Horní Rybníky, os. 
vlast. Cena 870 000 Kč. Tel.736 249 815
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnic-
tví v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. 
Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě SUN, plas-
tová okna, dům zateplený. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 859 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do OV 1+1, 
výměra 37 m2 v  Náchodě Bělovsi, po  rekon-
strukci kuchyň, koupelna a WC, nový kotel. Vel-
ká prosklená lodžie. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 590 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Náchodě 
na  Plhově, plastová okna, opravený výtah. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dispozici 
3+1 (102 m2) umístěný ve 3.NP zděného cihlové-
ho domu, v centru obce naproti gymnáziu v Ná-
chodě. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 5 500,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu hezký, světlý byt o  dispozici 3+1 
(92 m2) umístěný ve  2.NP zděného cihlového 
domu, v  centru obce Náchod v  ulici Raisova - 
Husův sbor. Kauce podmínkou. Tel.777 602 884, 
RK nevolat. Cena: 5 400,- Kč/měs.+služby
* Prodám DB 2+1 69 m2 s  balkonem a  skle-
pem, 1.patro, komplet zařízen (není podmínkou) 
v  Č.Kostelci - Větrník. Cena 890  000,-Kč TEL.: 
608 383 154 RK NEVOLAT
* Prodám byt 4+1, OV, NA Plhov. Nadstandard-
ně zrekonstruovaný. Volný zač. r. 2015. Cena 
1.390.000,- Kč. Tel.: 605 542 592
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkónem v  Ná-
chodě poblíž centra. Byt je po  celkové rekon-
strukci, nová koupelna s  rohovou vanou. Vyba-
vený je kuchyňskou linkou s vestavěným varným 
setem. Nájemné 5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044
* Prodáme družstevní byt po  celkové rekon-
strukci 1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 778, 
8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 4+1 v Broumově, Pi-
onýrská 365, 7. podlaží, 87,93 m2. Cena Kč 449 
tisíc. Informace 491 521 523 a 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, 
po celkové rekonstrukci v Broumově, U Větro-
lamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 tisíc. Info 
733 131 189.
* 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 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Prodej rodinného domu s  prostornou za-
hradou a  dvorem v Červeném Kostelci (Čes-
koskalická 377). 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 kam-
ny. Kompletní rekonstrukce bytových prostor 
v  roce 2001 (rozvod vody a  el., podlahy, stropy 
a  střecha). Volný ihned k  obýváni. Prohlídka 
možná dle dohody. RK nevolat. Cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.:724 382 154
* Prodáme dům na Borové. V centrální části obce, 
velký pozemek, dobrý stav, vhodný k  rekreaci 
i k trvalému bydlení. RK nevolat. Tel. 739 073 696
* Pronajmu řadovou garáž v  Náchodě - Sta-
rém Městě. Vhodná i pro obyvatele sídliště SUN 
a obce Lipí, Bražec. Tel. 724 261 369 (večer)
* Prodám pěkný stavební pozenek 2250 m2 
sousedící s přehradou Rozkoš, na kterém je vy-
budována základová deska. K  dispozici projekt 
a stavební povolení. Tel. 608 245 634
* Hledám pronájem zahrady nebo zeměděl-
ského stavení s  pozemkem - voda a  elektřina 
nezbytná („region od Náchoda po Svitavy“). Tel. 
776 146 173
* Prodej nebo pronájem RD v Polici nad Met., 
možnost splátek. Tel. 603 525 531
* Sháním na  Náchodsku rodinný dům nebo 
chalupu v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel. 604 336 337

* Prodám rodinný domek v  Novém Městě 
n.M.- Krčín se zahradou, po rekonstrukci. Cena: 
2,5mil. Tel.:777 671 705, RK nevolat.
* Prodám RD Náchod Běloves, klidné prostře-
dí, v dobrém stavu. Zahrada 1500 m2. RK NEVO-
LAT! TEL.: 606 601 333
* Prodám domek se zahrádkou v  České Ska-
lici. Cena 1  130  000Kč. RK nevolat. Kontakt 
739 677 505
* Prodám RD v  centru Hronova, klidné místo 
za náměstím. TEL.:608 748 973 RK NEVOLAT!
* Prodám st.pozemek 450 m2 s  chatou v  Ná-
chodě Pod Vyhlídkou, s výhledem na  zámek 
a  město. Voda a  elektrika zavedena, atraktivní 
místo. Tel. pouze SMS, ozvu se, 603 955 910, nebo 
e-mail: cernaiva@centrum.cz
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

 
22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

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
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc.zař.),kuchyně,ob.pokoj ........... 4.250.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděný byt 3+kk+garáž..850.000,-Kč,Machov u Hronova-Rekonstr.komerční objekt k výrobě i skladování (680 m2)..3.350.000,-Kč
Jásenná u Jaroměře-Chalupa (3+1) s bazénem a poz.3.160 m2..1.490.000,-Kč,Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2)......260.000,-Kč
Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2....850.000,-Kč,Náchod-Karl.nám.-Pronájem nového zděného bytu 3+kk ...5.500,-Kč/měs.
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klid.místo....1.990.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí .... 1.290.000,-Kč k jednání
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz. 1000 m2...od 1,29 mil.Kč,Lipí-Pronájem rekonstr.bytů 3+kk..5.500Kč+garsonka .. 2.900Kč/měs.
N.Město n/M-Na Bobečku-Zděná chata s oploc.pozemkem 403 m2....400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén ...2.490.000,-Kč
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část....700.000,-Kč, N.Město n/M-Krčín-Pronájem kompl. zrekonstr. bytu 2+1. ..5.000,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon....1,1 mil.Kč, Černčice u N.Města n/M-Větší,dvougenerační RD po část. rekonstr ....1.570.000,-Kč
Police n/Met.-V.Ledhuje-Byt 3+1,OV,66 m2 ,7 NP,panel.dům,plast.okna..565.000,-Kč,N.Hrádek-Chatka s poz.k výstavbě RD-1.048 m2 ...199.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Jičín-Střevač,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,poz.ke stavbě RD. ... od 180 Kč/m2

SEZNÁMENÍ

Kadeřnictví Natáčka 

přijme kadeřnici s praxí.
Náchod, Karlovo náměstí  88
Tel. 776 00 13 23

í.
8

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2 
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

NÁCHODSKO
776 353 038

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU

TEL. 604 415 689

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluha galvanických linek 
do nepřetržitého provozu

- ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu 

- vyučen v oboru a praxe min. 
5 let podmínkou

Technologa na oceňování 
soustružených dílů 

praxe min 5 let podmínkou
Nástup ihned

Informace:  pí Martinková 
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Restaurace NA KOUPALIŠTI 
V NÁCHODĚ oznamuje:
Rozvozy pizzy - 15 druhů 

- celá nabídka na: 
www.lunchtime.cz 

Info na telefonu: 777 345 132, 
608 884 897

Objednávky: 608 205 803
Rozvozy denně od 15.00 hod.

LETNÍ AREÁL ŠPINKA
„NA OCASU“

Znovu otevřen denně
Nabízíme: teplou a studenou 

kuchyni, pivo, limo, káva, 
čaj, občerstvení

Ubytování
Akce soukromé a fi remní

Možnost parkování
Tel. 775 037 968

Menší výrobní fi rma 
v Náchodě hledá 

ADMINISTRATIVNĚ - 
TECHNICKOU PRACOVNICI

Požadavky: 
- práce na PC (word, excel)

- řidičský průkaz sk. B
- vzdělání v textilním oboru 

výhodou
- nástup možný ihned

TEL. 777 737 122

PRONÁJEM 
KANCELÁŘE

v České Skalici 
na náměstí 

v přízemí cca 15 m2 
plus zázemí. 

Volné od 1. 8. 2014. 

Tel. 604 437 128



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.

Nový občanský zákoník 19.

Nový občanský zákoník (NOZ) 
spojil dvě koleje úpravy civilního 
práva – zákoník občanský a  ob-
chodní. Oba nyní již neplatné práv-
ní předpisy upravovaly institut pro-
mlčení (stejně jako i mnoho jiných 
otázek) rozdílně. NOZ nyní stanoví 
jednu obecnou délku promlčení 
jako tříletou, a to i pro vztahy mezi 
podnikateli.

Na  úvod je nutné připomenout, 
co je to vlastně promlčení. Jedná 
se o  vlastnost práva (např. práva 
na  náhradu škody, zaplacení dlu-
hu, apod.), která vzniká uplynutím 
příslušné doby promlčení. Samotné 
právo ovšem nezaniká. Důsledek 
promlčení je ale ten, že pokud se 
věřitel daného práva bude domáhat 
u soudu a druhá strana zároveň pro-
mlčení před soudem namítne, tak 
soud dané právo věřiteli nepřizná. 
Pokud ale dlužník dobrovolně uhra-
dí promlčený dluh, nebude se jednat 
o  bezdůvodné obohacení a  úhradu 
promlčeného dluhu zpět nevysoudí.

NOZ neumožňuje, aby se kdo-
koliv vzdal možnosti u  soudu na-
mítnout promlčení. Je ale možné, 
a  v  praxi se s  tím mnoho čtenářů 
nepochybně setkalo, že smlouvy 
obsahují smluvně stanovenou délku 
promlčení (v  rozmezí 1 až 15 let). 
Takové ujednání je neplatné, je – li 
v neprospěch slabší strany (zejména 
u spotřebitele).

Pro určení okamžiku promlče-
ní je významné nejprve stanovení 

počátku běhu promlčení. Ten NOZ 
nově výslovně mění ve  prospěch 
oprávněného tak, že promlčení 
běží od doby, kdy se oprávněný do-
zvěděl, že právo může být poprvé 
uplatněno u soudu. 

Délka promlčení není vždy obec-
ná – tříletá. NOZ stanoví mnoho 
výjimek, např. pro náhradu ško-
dy, práva vyplývající ze smlouvy 
o smlouvě budoucí, práva na pojist-
né z životního pojištění, na vydání 
bezdůvodného obohacení a mnoho 
dalších.

Kromě různé délky promlčecí 
doby NOZ stanoví i objektivní lhůtu 
promlčení, díky které se právo pro-
mlčí bez ohledu na to, kdy a zda se 
vůbec oprávněný dozvěděl o  svém 
právu. Tato tzv. objektivní promlčecí 
lhůta je desetiletá (NOZ ovšem i pro 
tuto délku stanoví mnoho výjimek).

Tematicky podobným institutem 
je tzv. prekluze práva. Na  rozdíl 
od  promlčení prekluzí právo zcela 
zaniká. Prekluze se netýká obecně 
všech práv, ale jen těch, u  kterých 
NOZ výslovně stanoví zánik práva 
(např. právo na ochranu rušení po-
kojné držby apod.).  K prekluzi pak 
soud přihlédne i bez návrhu.

Běhu promlčecí doby by si měl 
být každý oprávněný vědom tak, 
aby případně ještě před jejím uply-
nutím uplatnil své právo u soudu.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Promlčení a NOZ

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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.

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.

• Úvěry
• Hypotéky

• Pojištění aut
• Pojištění životní

INSIA Náchod, Hrašeho 13
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

NONA 92, o.p.s. přijme 
do pracovního poměru 

PRACOVNÍKA 
V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH 
pro denní Stacionář 

NONA v Novém Městě 
nad Metují, více informací 

na tel.: 606 745 986
 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 702 602 930

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

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

23 let na trhu
• elektronické zabezpečovací systémy

• kamerové systémy

• přístupové a docházkové systémy

• domácí telefony

• strukturovaná kabeláž

• ostatní slaboproudé systémy a domácí automatizace

• služby bezpečnostní agentury a PCO

Využijte i vy bohaté zkušenosti, spolehlivý servis a skvělé ceny.
Aremic s.r.o., Čechova 409, 547 01 Náchod

tel.: 491 422 100, fax: 491 427 814, mobil: 602 329 060

info@aremic.cz, www.aremic.cz

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA, GEOMETRIE 

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

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

NOVĚ SKLADEM 
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …  

železářské zboží, kuchyňské potřeby, 
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky

zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
Po – Pá:  8.00 – 17.00, So:  8.00 – 11.00

e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

LETNÍ PLES?! 
ANO NA PŘIBYSLAVI...

 Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav 
Vás srdečně zve na  LETNÍ HASIČSKÝ 
PLES, který se koná v sobotu 28.červ-
na 2014 od 17 hodin na hřišti o Obec-
ního úřadu.
 Zajištěno je občerstvení, tombola, 
k  tanci a  poslechu zahraje skupina 
STYL a  předtančení Vám předvedou 
mažoretky TYRKYS. Vstupné je 50,-Kč.

Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice 
ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici 

Vás srdečně zvou na akci

MLYNÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích 

ve dnech 5. 7. a 6. 7. 2014
Sobota 5. 7. 2014 od 11.00 hodin k tanci a poslechu bude hrát lidová 

muzika ŠMIKURADNA z České Skalice
Neděle 6. 7. 2014 od 11.00 hodin folková kapela EFFECT z Trutnova 

od 14.00 hodin KANTOŘI z Hradce Králové
Vstupné: zakoupení alespoň jednoho koláče nebo pohledu přede 

mlejnem, přispějete nejen na pořádání akce, ale i na opravu a údržbu 
Rudrova mlýna. DĚTI ZDARMA

Stylové občerstvení
„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí.“

VRŠOVKA JEDE
* 27.6. 19h Bladex + strip show - rocková zábava. 

* 12.7. 9h Kubb Štamgast Cup 

- amatérský turnaj v kubbu, i pro veřejnost.

*  25.7. 18h Beatles a Queen revival, Helemese, Rest day. 

* 23.8. 10h 7.Mistrovství České republiky v Kubbu, bohaté 

občerstvení, večer rocková zábava s kapelou Bladex.

RYCHLÉ PŮJČKY
osobní jednání

pro zaměstnané, 
ženy na MD i důchodce

Hronov
tel: 737 877 816, 777 650 580
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www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

3.630.000,- KčCena:

RD Hronov - Velký Dřevíč
Částečně vybavený, zrek. RD 8+kk. Zahrada, 
bazén, 2x garáž, dílna. CP 1.515 m2.

N6198č. inzerátu 

1.690.000,- KčCena:

RD Hronov
RD 4+1 + garáž a zahrada. Komora, předsíň, 
garáž, sklad paliv, půda. CP 549 m2.

N6203č. inzerátu 

400.000,- KčCena:

RD Stárkov - Horní Dřevíč 
RD / Chalupa 5+1 se zahradou. Garáž, dílna, 
půda vhodná k výstavbě. CP 2.153 m2.

N6330 Řádková inzerce

 

 
Byt 3+1 Hronov č. N6182
CP 71 m2, 649 000 Kč
RD Hronov - Zbečník č. N6239
CP 589 m2, 1 990 000 Kč
RD Týniště n./O. č. N4056
CP 360 m2, 1 675 000 Kč
RD Častolovice č. N6207
CP 639 m2, 1 995 000 Kč
Restaurace Božanov č. N5651
CP 618 m2, 2 070 000 Kč
St. pozemek Studnice č. N3950
CP 5.301 m2, 191 Kč m2

RD Červený Kostelec
RD 4+kk se zahradou. Klidná část města. 
Původní udržovaný stav. CP 413 m2.
Cena: 1.260.000,- Kč
č. inzerátu: N6278ti

Inzerce ECHO Nachod 6b-2014.indd   1 20.6.2014   11:36:31
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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

GMS Racing team - ECCE HOMO /CZ/  - Limanowa /PL/ - 
Mistrovství Evropy
ECCE HOMO
 Krásné počasí a perfektně připrave-
ný závod Mistrovství Evropy ve Štern-
berku GMS Racing teamu znepříjem-
nily technické závady.
 Tréninkové jízdy Miloše Beneše 
(Osella FA30) - 2. místo v absolutním 
pořadí a 1. místo ve skupině E2-SS na-
povídaly, že by závod mohl dopadnout 
podle očekávání, tzn. 2. místo v abso-
lutním pořadí, ale realita závodů bývá 
jiná.
Absolutní pořadí závod Ecce homo:
1. Faggioli, 2. Bormolini, 3. Beneš
Absolutní pořadí MMČR:
1. Beneš, 2. Krámský, 3. Janík

LIMANOWA
 Na  velmi dobře organizačně zvlád-
nutý závod se sjela kompletní evropská 
špička, kromě lídra letošního šampio-
nátu Faggioliho, který se účastnil do-
mácího mistrovství.
 Trať byla za  sucha velmi kluzká 
a  na  mokru se jízda rovnala jízdě 
na sněhu. 
 Miloš Beneš chtěl v  Polsku dotáh-
nout ztrátu na  Bormoliniho a  Libe-
ra, která vznikla prasklou poloosou 

a  nedojetím závodu v  Rechbergu 
a  špatně fungující převodovkou, která 
ovlivnila závod v Portugalsku.
 Už v  první tréninkové jízdě Miloš 
Beneš /Osella FA30/ všem ukázal, že 
to myslí vážně a nadělil druhému v po-
řadí Otakaru Krámskému necelých 21 
vteřin,  Bormolinimu 26 vteřin a Libe-
rovi 32 vteřin !!!
 V obou závodních jízdách Miloš Be-
neš zvítězil s náskokem +00:15,532 před 
Bormolinim. Životní závod zajel i pol-
ský pilot Robert Steč, který se umístil 

na 3. místě v absolutním pořadí.
 Při škrtnutí jednoho závodu je Miloš 
Beneš na  3. místě průběžného pořadí 
Mistrovství Evropy za Faggiolim a Bor-
molinim.
Výsledky- absolutní pořadí:
1. Beneš, 2. Bormolini 
+00:15,532 , 3. Steč +00:19,658 
Průběžné pořadí ME (jeden závod 
škrtnutý):
1. Faggioli 125, 2. Bormolini  98,5, 3. 
Beneš 75,5, 4. Liber 73    
 Text a foto: Roni Dietrich

Včelařský den 
na Přibyslavi
 Spolek včelařů Přibyslav nad Me-
tují uspořádal dne 14. června slav-
nostní včelařský den pro přátele 
včelaře a vzácné hosty. Včelařský den 
se konal u příležitosti pátého výročí 
založení spolku a byl spojen s požeh-
náním spolkového praporu a  krás-
ného vyřezávaného klátu v  podobě 
sv. Ambrože, kterého pro včelnici 
rodiny Zelených vyřezal řezbář Pavel 
Tryzna z Vrchlabí. Organizátoři při-
pravili celodenní program s  odbor-
nými přednáškami Dr. Ing. Františka 
Kamlera, ředitele výzkumného ústa-
vu včelařského v Dole, na téma „Silná 
včelstva po celý rok“ a MUDr. Radka 
Hubače na téma „Včelí produkty“.
 Ve sportovním areálu obce Přiby-
slav bylo připraveno bohaté pohoš-
tění, živá hudba a drobné dárky pro 
všechny účastníky včelařského dne.
 Zajímavé přednášky, krásný sa-
motný akt požehnání a společné se-
tkání přátel včel a včelaření přispělo 
k příjemně prožitému dni. Děkujeme 
a těšíme se zase někdy příště na shle-
danou.   EZ

Zkuste s námi 
POLENTU

 Polenta je kukuřičná kaše, nebo těsto vyrobené z  kukuřičné mouky 
a vody. Hojně ji využívá balkánská a italská kuchyně. Hodí se totiž jako pří-
loha k masu, zelenině, salátu, ale i kyselému zelí! Polenta je bohatá na bíl-
koviny, minerály a  především na  vlákninu, takže prospěje jak vaší linii, 
tak i zdraví. Právě díky jejímu složení na dlouho zasytí a sníží pocit hladu 
na několik hodin. Podle vzoru italské kuchyně polentu můžete nechat vy-
chladnout a dát zapéct spolu se sýrem a šunkou. Polenta se dá také smažit 
a grilovat. Zkrátka fantazii se meze nekladou. Kukuřičná mouka neobsahuje 
lepek, proto se polenta hodí i do bezlepkové diety.
 Nízkokalorickou polentu (resp. kukuřičnou mouku) najdete v  běžném 
supermarketu, popřípadě v  obchodech zaměřených na  zdravou výživu. 
Návod na přípravu je vždy uveden na obalu, obvykle se jen zalije vodou, 
osolí a krátce povaří. Doba přípravy závisí na typu polenty – instantní stačí 
5 minut, obyčejná potřebuje asi 20 minut. Co se chuti týče, je rozdíl mezi 
nimi minimální. 

Základní recept na přípravu polenty
Doba přípravy 10 minut, vaření 5 nebo 20 minut
Počet porcí 4-6
Ingredience: 500ml horké vody, 625ml mléka,180g instantní nebo obyčej-
né polenty, 60g másla, mořská sůl a drcený černý pepř
Příprava jídla

Vodu a mléko nalijte do velkého rendlíku a na středním plameni přiveďte 
k varu. Tenkým pramínkem pomalu vsypávejte polentu. Neustále ji prošle-
hávejte metlou, aby se netvořily hrudky. Stáhněte plamen na nízký. Vařeč-
kou míchejte 5 nebo 20 minut podle typu polenty (instantní se vaří kratší 
dobu než obyčejná), nebo tak dlouho, aby se polenta začala oddělovat 
od stěn nádoby. Vmíchejte máslo, sůl a pepř.

Zapečená polenta se sýrem
Ingredience: Kukuřičná kaše 200 g klasicky uvařené ve  slané vodě (aby 
vám vyšla na dno zapékací misky v 2 cm vrstvě), kozí sýr 180 g (můžeme na-
hradit ovčím), zelenina 600 g brokolice, cuketa, baklažán, rajčata, květák..., 
sůl, pepř, tymián 1 lžička sekaný, rozmarýn 1 lžička sekaný, kysaná smetana 
200 ml,  sladká smetana 100 ml, vejce 5 ks.
Postup přípravy

Polentu rozetřeme do vymazané zapékací mísy. Na trošce oleje opražíme 
nakrájenou zeleninu, osolíme, opepříme, dusíme asi 5 minut. Vmícháme 
sekané bylinky. Zeleninu navrstvíme na polentu. Posypeme rozdrobeným 
sýrem a zalejeme rozmíchanými smetanami s vejci, solí a pepřem.
Zapékáme při střední teplotě asi 40 minut dozlatova.

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – Pasáž MAGNUM, 
491 427 445, email: nachod@naturhouse-cz.cz, 

www.naturhouse-cz.cz
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