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Příští Echo vychází 5. září 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

srpen 1869 - v Náchodě založen ženský 

pěvecký sbor Libuše

PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE. 
INZERUJTE V POLSKU.   Tel. 602 103 775

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- 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.)

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 

Ve školním roce 2014/2015 
zahajujeme již popětadvacáté

JAZYKOVÉ KURZY
Němčina 1. – 4. ročník 

+ konverzační kurz

Angličtina 1. – 4. ročník 
+ konverzační kurz

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky: 
Telefonicky:  

A  -  491 423 077 nebo 603 493 780

N  -  491 420 945 nebo 603 440 969

E-mailem:

A -  jan.moucha@gatenachod.cz

N -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší 

internetové stránce

www.gatenachod.cz

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  
KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY 
A TLUMOČENÍ

Kuronské slavnosti
 Město Náchod pořádá ve  dnech 
5. a  6. září Náchodské kuronské 
slavnosti. V pátek 5. září od 16 ho-
din je ve  výstavní síni Regionální-
ho muzea na  programu vernisáž 
výstavy členů Fotoklubu Náchod 
s  názvem „Náchod včera a  dnes“. 
Ve  20.30 hodin se v  kostele sv. 
Vavřince na  Masarykově náměstí 

uskuteční slavnostní koncert ko-
morního orchestru Slávy Vorlové.
 Hlavní program Kuronských 
slavností proběhne v sobotu 6. září 
v areálu náchodského zámku. Za-
čátek je již v 9 hodin. Podrobnější 
informace naleznete na  plakátech 
nebo na www.mestonachod.cz. 
 (kp)

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

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



ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Bývalý zemědělský statek ve Vel-
kém Dřevíči tvořící uzavřený čtverec 
se zemědělskou půdou. Hlavní budova 
je v obytné části cihlová (zachovalé 
klenby) obsahuje tři místnosti kuchyň, 
samostatné wc a koupelnu. Celková 
výměra všech pozemků je 199 835 m2. Cena: 3 600 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 23.srpna 2014 uplyne deset smutných let, kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček

pan PAVEL ŠELLEI z Provodova

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

  VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta 

a vzpomínky zůstávají.
Je tomu již 15 let, co nás nečekaně opustil milovaný

 manžel, tatínek , dědeček a pradědeček,

pan Jaroslav Rousek 
ze Šonova.

Stále vzpomínají vzpomínají manželka Miloslava, 
dcery a syn s rodinami.

Broumovská kultura     
 Z  kulturního programu metro-
pole Broumovského výběžku jsme 
pro vás vybrali dva tipy na  závěr 
srpna. Prvním je noční prohlídka 
broumovského kláštera (29. srpna, 
20.30 a 22.00 hod.) Druhou akcí je 
výstava Fotografi e 2014, kde pre-
zentují svoje práce autoři ze Sekce 
fotografů regionu Náchod (expozi-
ce je přístupná ve Výstavní síni tzv. 
Staré radnice v  Broumově do  26. 
srpna). 

Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 399 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola  ...................... 4 900 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč

STARKOČ – sobota 30. srpna 2014
hřiště u sokolovny ve Starkoči (3)

POZVÁNKA na 15. ročník

Kategorie: a) hráči hrající soutěže (registrovaní)  b) rekreační hráči
STARTOVNÉ : 200,-Kč za družstvo

Každé družstvo obdrží věcnou cenu !!
Zahájení turnaje v 9.00 hodin! Prezentace od 8.15-8.50 hod.

PŘIHLÁŠKY: nejpozději do středy 27.8. - SMS na mob. 775 945 866 
či mail: rufer.starkoc@seznam.cz 

Občerstvení všeho druhu zajištěno !

NOHEJBALOVÉHO
 TURNAJE TROJIC

 U  Muzea magie v  Jaroměři 
vzniklo zábavné bludiště o  veli-
kosti 10 x 20m. Přístupné veřej-
nosti bude od 1. září 2014, celkově 
dokončeno a  opět otevřeno bude 
v  dubnu 2015. Dostane charakter 
pohádek, postavičky z nich od au-
torky Victorie Nachtigall budou 
rozmístěny po celé jeho trase. Na-
víc půjde i  o  soutěž určení počtu 

znázorněných pohádek. Pohádky 
a kouzelníci totiž patří neodmysli-
telně k sobě.
 Při této příležitosti chceme vy-
hlásit výzvu dospělým, aby na  dě-
tech nevyžadovali hrát si na různé 
zrůdy, strašidla, upíry, protože to 
vše do  jejich života nepatří. Dále, 
aby nedávali dětem jako hračky 
vražedné zbraně, života si musíme 

vážit a  ne ho ničit. 
Výzva snad dostane 

i  podporu od  pedagogů, lékařů 
a stane se Jaroměřskou výzvou.
 Poděkování za pomoc při výstav-
bě bludiště patří Městským lesům 
Jaroměř a pile v nedalekých Heřma-
nicích. Celá stavba vznikla vlastní-
mi silami a za přispění sponzora.
Záleží i na městu Jaroměř, jak pro-
pagačně využije zmíněné bludiště 
pro zájmy turistického ruchu. Do-
spělé pak bludiště vyzývá: „Vstupte 
a hledejte cestu sebepoznáním“.

DALŠÍ UNIKÁT V JAROMĚŘI

 V sobotu 6. září 2014 se bude u Muzea magie v Jaromě-
ři konat MAGIC PÁRTY. Zábavný pořad je tentokrát určen 
především dětem. Přijede velký čaroděj, kterého pozlobí 
veselý šáša. Společně zcela jistě vyčarují i  krásné úsměvy 
na tvářích všech zúčastněných.
Začátek MAGIC PÁRTY je v 15 hodin.
 Text Jaroslav Zach, foto Jindřich Polák.

Pozvánka na MAGIC PÁRTY 

 Letos v září to bude 20 let co byl 
ofi ciálně zahájen letecký provoz 
na  znovu otevřeném letišti Ná-
chod-Vysokov.Toto letiště vzniklo 
v  poválečných letech díky skupině 
leteckých nadšenců ale z rozhodnu-
tí vyšších orgánů bylo v  roce 1961 
uzavřeno.Plochu i  budovy dosta-
li do  péče zemědělci a  letiště bylo 
rozoráno. V  roce 1993 vzniklo ob-
čanské sdružení, které začalo pod-
nikat kroky pro obnovení letiště.Za 
nemalého fi nančního a  pracovního 

nasazení členů byl koupen a  opra-
ven původní hangár na  kterém se 
podepsal čas a lidské zacházení.Byla 
vybudována přípojka elektrického 
proudu a  vody a  technické zázemí 
letiště.
 Plocha byla uvláčena a  oseta 
travou.V této době zde již první 
nedočkaví rogalisté začali prohá-
nět své létající stroje.To se již blížil 
podzim 1994.Na 17.a 18.září byla 
zorganizována letecká navigační 
soutěž s  názvem „Náchodské babí 

léto“. Na závěr soutěže byl uspořá-
dán malý letecký den,kterým bylo 
letiště Vysokov po  33 letech slav-
nostně znovu otevřeno pro letecký 
provoz.Zpočátku se létalo hlavně 
na  motorových rogalech ale vývoj 
šel dále a dnes již převládají klasic-
ká aerodynamicky řízená letadla 
UL čili ultralehká.Vloni začali létat 
na vysokovském letišti také plachta-
ři, takže je zde možné vidět i provoz 
bezmotorových letadel.
 Každý rok ke konci prázdnin je 
zde uspořádán „Vysokovský kopec 
techniky“ kde mohou návštěvníci 
shlédnout ukázky letadel na  zemi 
i  ve  vzduchu, parašutisty, letecké 
a  jiné modely, auto-moto vete-
rány a  další různou a  zajímavou 
techniku.
 Letošní ročník této akce,který se 
bude konat 23.srpna 2014 od  13.
hodin,tak bude oslavou a připome-
nutím 20.výročí novodobého létání 
na Vysokově.   Foto z uplynulého 
 ročníku Josef PEPA Voltr

VYSOKOVSKÝ KOPEC TECHNIKY a 20 let létání 
na letišti Vysokov

Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO případně dalších letáků 
do schránek pro oblast Hronov – Příčnice, Husova ul, Jiřího z Poděbrad. 
Více informací na e-mail: echo@novinyecho.cz nebo SMS 602 103 775

Vzpomínka
 V  těchto dnech si někteří připomínají srpnové události roku 1968 
a 1969, které poznamenaly mnohé osudy.
 V  naší rodině si při této příležitosti vždy vzpomeneme především 
na  našeho tatínka, PhDr.  Jiřího Horinu z  Hronova, který bohužel již 
v roce 1999 zemřel. Letos na jaře bylo pro něho na základě naší žádosti 
vydáno Ministerstvem obrany osvědčení účastníka odboje a odporu pro-
ti komunismu ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb. Vydané osvědčení chá-
peme nejen jako dodatečné uznání jemu, ale i jeho tehdejším nejbližším 
spolupracovníkům a kolegům, např. těm, co spolu s ním působili v pří-
pravném výboru hronovského KANu. Za všechny si dovolujeme jmeno-
vat pana Ing. Jaroslava Němečka a pana Jaroslava Nováka (oba z Hrono-
va) a pana Jiřího Šulitku (nyní z Velkého Poříčí).
 Děkujeme, Eva Bauerová a Alena Lozinská, dcery

 Pro mladší ročníky vysvětlení: Klub Angažovaných Nestraníků je 
hnutí, které od  r. 1968 sdružovalo všechny zájemce o  politickou anga-
žovanost, kteří nebyli nebo nechtěli být členy KSČ ani žádné jiné strany 
tehdejší Národní fronty. KAN se hlásí k  ideálům svobody, demokracie, 
humanity a prosperity, prosazuje toleranci rasovou, národnostní i nábo-
ženskou, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti 
příležitostí.  Zdroj: Wikipedie 

ECHO

VZPOMÍNÁME
Dne 22. 8. 2014 by oslavila 70. narozeniny

paní Hana Janková  
z České Skalice.

Stále vzpomíná manžel 
a dcera s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta 

a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dne 28. srpna 2014 uplynou dva smutné roky, kdy nás 

navždy opustila naše drahá maminka a babička
 

paní Božena ŠTĚPÁNOVÁ
z Náchoda 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. dcera Hana a syn Jiří s rodinami.

Festival jde 
do fi niše
 V Červeném Kostelci fi nišuje 60. 
ročník Mezinárodního foklorního 
festivalu Červený Kostelec (jeho 
program končí v neděli 24. srpna). 
Reportáž o této významné kulturní 
akci regionu přineseme v příštím 
vydání novin ECHO. 

Happy 
Broumovsko
 Region Broumovska se připojil 
ke dvěma tisícovkám míst celého 
světa, která již mají fi lmovou pre-
zentaci v prostředí youtube.com 
– vytvořenou s podkresem singlu 
Happy od Pharella Williamse. Ha-
ppy Broumovsko vzniklo pod režij-
ní taktovkou  Lenky Wimmerové, 
kamery se ujal Zdeněk Sokol. 
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BK Náchod – rychlobruslařský oddíl

PŘÍPRAVKA IN-LINE BRUSLENÍ 
- pro děti 5 – 10 let 
- základy jízdy na bruslích, obratnost, brzdění, hry na bruslích…
- možnost postupného začleňování do pravidelného tréninku
- výbava: vlastní in-line brusle, přilba, chrániče kolen, loktů a zápěstí

Kde?  Na asfaltové ploše v areálu Integrafu v Náchodě
Kdy?  od 18. srpna 2014  - každé pondělí 16:30 – 17:30
Info:  www.bknachod.cz 
Kontakt: 604 704 584 (Pavel Prokop)

Okénko 
energetického 
poradce 63. 

 Vážení a milí čtenáři,
 v životě lidském je v dnešní době 
jen velmi málo věcí, které musíte. 
Mezi tyto věci ale zcela určitě patří 
platby za elektřinu a plyn. V přípa-
dě jakýchkoliv krizových období 
jsme schopni ušetřit na  čemko-
liv, jídlem počínaje a  pohonnými 
hmotami konče. Myslím, že nejsem 
daleko od  pravdy, že kvůli rohlí-
kům o pár haléřů levnějších v něja-
ké „akci“ jsme schopni oběhat celé 
město…. U  tisícikorunových roz-
dílů v dodávkách plynu a elektřiny 
pro své domácnosti již tak aktivní 
nejsme a jediným okamžikem, kdy 
se trochu nad těmito výdaji zamys-
líme, je povětšinou až když obdrží-
me čerstvé roční vyúčtování s něja-
kým nedoplatkem…
 Tento náš laxní přístup vede 
k  tomu, že nadále podepisujeme 
zcela nevýhodné smlouvy s  vše-
lijakými podomními prodejci / 
které již v životě neuvidíte / a nebo 
ještě v  horším případě akceptuje-
me všelijaké telefonické dodatky 
ke smlouvám o nichž nemáme vů-
bec „páru“ co pro nás „dobrého“ 
znamenají…
A  přitom řešení je úplně stejné 
jako u těch rohlíků.. Stačí navštívit 
se svým vyúčtováním nějakou „ka-
mennou“ pobočku nějakého doda-
vatele a tam Vám nejdříve spočítají 
o kolik korun třeba platíte zbyteč-
ně navíc . Ze zkušenosti vím, že se 
bude jednat o spíše tisíce korun než 

korun. A „kamenná pobočka“ Vám 
nikam neuteče, vše i  v  budoucnu 
si budete moci vyřizovat na  něja-
kém Vám známém a blízkém místě 
a se známými „tvářemi“ a s pravi-
delným servisem někdy až k  Vám 
do domu…
 Přestože je ještě léto, zkuste se 
nad tím zamyslet, protože pokud  
chcete ušetřit za  blížící se zimní 
topnou sezónu jako už přes 1  400 
domácností a  více jak 200 fi rem 
z  našeho okolí, kteří s  námi spo-
lupracují třeba i  více jak 3 roky, 
je nejvyšší čas, až budete běhat 
po  „akčních“ nákupech se zasta-
vit v  „kamenné“ pobočce a  svěřit 
se do  rukou odborně vyškole-
ných pracovníků…Ušetříte peníze 
a bude Vás to stát jen trochu Vaše-
ho času…
S úctou Váš
Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
poradenské společnosti Optimal Energy.
cz, a.s., Česká Skalice. 
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, tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová a Alena Bartůňková
Tel: 607 007 927 a 730 897 102, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Čiko je v Městském psím útulku v Broumově ze všech pejsků nejdéle. 
Nikoho nezaujal, nikomu se nelíbil, přitom je to psí sympaťák s vel-
kým srdcem.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Firma ROUSEK s.r.o.
N. M. n. Met.

Výrobce zdravotnických 
lehátek přijme:

1) Vyučeného zámečníka
2) Administrativní sílu

- Práce v programu 
Money výhodou.

U obou profesí požadujeme 
poslední 2 roky práce v oboru.

Životopisy zasílejte na: 
zamestnani@rousek.eu

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 
čtvrtky  na měsíc září v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde

 se sejdeme při následujících programech: 

září 2014
orům programové
Rybářská 1819, kde
ramech:

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší 

členové výboru MO SD ČR. 

* čtvrtek 4. 9. od 14 hod.   
„Výlet do Vysokých Tater“

pořádaný  Klubem 
vojenských důchodců
- fi lm připravil a promítne

p. Miloslav Hlaváč

*  čtvrtek 11. 9. od 14 hod. 
„Deník orangutana“ 

I. část – záchrana 
mláďat na Borneu, 

-  dokumentární fi lm promítne 
p. Anna Poláková

*  čtvrtek 18. 9. od 14 hod. 
II.část dokumentárního 

fi lmu – příprava 
orangutanů pro život

na svobodě v deštných 
lesích Bornea

-  dokumentární fi lm promítne 
p. Anna Poláková

* středa 24. 9. od 14 hod.   
„ZÁJEZD - odjezd v 6 hod. 

z ul. Za Teplárnou.
  Návrat asi ve 20 hod.

Program: hrad Svojanov, 
Polička - rodiště B.Martinů, 

Budislav-skály.
Kdo má ještě zájem

 – jsou 4 volná místa. 
Zájemci hlaste se A. Polákové 

na tel. 775 242 562 / po 19. hod./

*  čtvrtek 25. 9. od 14 hod. 
Z historie Náchoda – vznik 

Beránku a radnice“ 
-  se zajímavou přednáškou 

na dané téma mezi nás přijde 
p. Mgr. Jan Čížek.   

-  se zajímavou předn
na dané téma mezi ná

p. Mgr. Jan Číže

Vzdělaný pedagog zvýší úroveň školy

 Tyto programy byly speciálně 
navrženy tak, aby pokryly potře-
by a požadavky učitelů v mnoha 
různých úrovních: od  začáteč-
níků přes pokročilé studenty 
až po  přípravu na  mezinárod-
ní zkoušky uznávané po  celém 
světě. Systém dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovní-
ků, tzv. DVPP, zaručuje vyšší 
kvalitu znalostí. To se pozitivně 
promítá do  úrovně školy, která 

zaměstnává lépe kvalifi kované 
pedagogy. Učitelé mohou zís-
kat platný certifi kát. Ve  studiu 
jsou podporováni svou školou či 
z fondů Evropské unie.
 Renomovaná jazyková škola 
MAGIC ENGLISH s.r.o. nabízí 
řadu akreditovaných programů. 
Jazykové kurzy jsou dostupné 
v  několika variantách: celoroční, 
letní, intenzivní či akcelerační. 
Kurzy odpovídají Společnému 

evropskému  referenčnímu rámci 
jazyků a otevírají se v úrovních A1 
– C1. Široká škála nabídky kurzů 
vychází vstříc i  nejnáročnějším 
klientům, zejména díky možnosti 
výběru délky a intenzity kurzu.
 Vzdělanost a profesní růst uči-
telů je pro každý region jednou 
z  priorit a  možnost rozšíření ja-
zykových znalostí učitelů je pozi-
tivní zprávou pro vzdělání a bu-
doucnost našich dětí.  (PI)

 Pedagogičtí pracovníci mají možnost zvyšovat svoji kvalifi kaci a úroveň znalosti cizích 
jazyků. Umožňují jim to akreditované programy Ministerstva školství v  jazykové škole 
MAGIC ENGLISH, s.r.o. Náchod.

Náměstí
12:00 Dechový orchestr ZUŠ 
Hronov
12:15 Zahájení slavností a předání 
listiny o povýšení na městys
starostovi Velkého Poříčí
13:00 – 13:30 Průvod k pomníku 
a vzpomínka na padlé rodáky
13:30 – 17:00 Integrovaný záchranný 
systém – Hasiči, Policie, ČČK
15:00 – 15:30 Výcvik pěchoty 
z 1. světové války
16:00 – 16:30 Výcvik jízdy 
z 1. světové války
17:00 – 17:45 Loutkové divadlo 
„Hrnečku, vař!“

Sál Obecního domu
9:00 – 17:00
Velké Poříčí 100 let městysem
Vzpomínky na Velkou válku 
(komentovaná výstava)
Výstava fotosoutěže „Velké Poříčí 
– jak ho vidím já“

15:30 – 16:00 Vyhlášení výsledků 
fotosoutěže „Velké Poříčí – jak ho 
vidím já“

U kostela
14:00 – 15:00 Promítání fotografi í 
ze skautského tábora v Libné
15:00 – 16:00 Hraje kapela Přátelé 
country
16:00 – 17:00 Film z Lobinova 
závodu na Závrchách
18:00 – 18:45 Mše svatá za padlé 
vojáky v 1. sv. válce
19:00 – 21:00 Promítání fotografi í 
z Etiopie

Hřiště za ZŠ
Modely tanků a vlaků z 2. sv. války
15:30 – 16:00 Ukázka výcviku psů

Letiště
Možnost vyhlídkových letů
Změna programu vyhrazena

Městys Velké Poříčí pořádá
v sobotu 30. srpna

POŘÍČSKÉ SLAVNOSTI
100. výročí povýšení Velkého Poříčí na městys

„Mým národům“ aneb vzpomínky na Velkou válku
rozloučení s létem

Po celý den dobový jarmark s ukázkami řemesel, odpoledne 
zahraje kapela Nešlapeto, soutěže pro děti i dospělé, bohaté občerstvení.

Malá výrobní fi rma přijme
konstruktérku střihů
 Požadavky: zkušenosti 

z textilní výroby,
řidičský průkaz skupiny B

Kontakt : 777 737 122,
 info@arca-trade.cz

BANKY NEPŮJČUJÍ
MY ANO

• vyřízení zdarma
• platíte pouze měsíční splátky

608 667 734 
www.pujcime-vam.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
 ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru 

a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

•Masážní salon•
Masáže-provás

Nabízí masáže:
relaxační•sportovní•medová

baňkování•lávové kameny
Dornova metoda•refl exologie

tel.: 777 559 068
www.masaze-provas.cz

Kollárova 1790, Náchod
(bývalé VČE Plhov)
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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

Zákaznické kontaktní místo

Náchod

ARMEX ENERGY, a.s.
Tyršova 61
547 01  Náchod

www.armexenergy.cz
ARMEX ENERGY
Váš spolehlivý dodavatel plynu a elektřiny

Pro rodiče školáků
máme nyní dárek.

Zastavte se u nás!

inzerát podval Náchod 270x100 mm.indd   1 18. 8. 2014   14:45:09

Kachny – sympatie i nebezpečí salmonelózy
   V minulém čísle ECHA jsme se v pří-
spěvku „Symboly míru i létající potkani“ 
věnovali přemnoženým holubům. Nyní 
se krátce zaměříme na další opeřence, 
kteří žijí  v naší blízkosti – kachny. Po-
tkáte je například na řece Metuji v Ná-
chodě i na dalších místech. Kachny jsou 
na první pohled sympatičtí ptáci, ale 
jejich přemnožení v blízkosti lidských 
příbytků přináší i rizika. Kachny mohou 
být například  zdrojem nakažlivých cho-

rob: salmonelózy, botulismu a dalších. 
Tito vodní ptáci jsou také mezihostiteli 
parazitických motolic. Pokud jsou pravi-
delně krmeni na stejném místě, mohou 
se do této lokality sekundárně stahovat i 
velcí hlodavci – potkani. Občas dokážou  
hlasitými zvukovými projevy kachny 
rušit pohodu bydlení. Na straně druhé, 
taková kachní rodinka na řece vypadá 
vyloženě sympaticky. Konečný názor je 
tedy na vás...   Foto ECHO 
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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

Mesa Parts s.r.o., výrobce přesných soustružených dílců,

hledá nové spolupracovníky na pozice:

Obsluha soustružnických automatù
Obsluha brusky

Provozní elektrikáø

Požadujeme:

Vašimi úkoly bude:

vzdělání technického směru
(vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
zkušenosti z oblasti obrábění výhodou
schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, přesnost, trpělivost

obsluha strojů ve vícesměnném provozu (3směny / turnus)
seřizování stroje
průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

�

�

�

�

�

�

Požadujeme:

Vašimi úkoly bude:

vzdělání v oboru elektro ( vyučen/SŠ elektro)
platná vyhláška 50/1978 Sb., min. § 5
samostatnost, zodpovědnost
znalost německého jazyka výhodou

údržba a opravy strojů
spolupráce na projektech a při instalaci nových strojů
dvousměnný provoz

�

�

�

�

�

perspektivní zaměstnání v moderní společnosti
možnost zapracování, školení a profesního postupu
práci v nových prostorech s vysokými požadavky
na čistotu a pořádek
firemní benefity (příspěvek na dopravu a stravu,
5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, věrnostní program aj.)
nástup ihned nebo dle dohody

�

�

�

�

�

�

�

Nabízíme:

V případě zájmu Vaše životopisy zasílejte na adresu:
Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod

e-mail: job@mesa-parts.cz, Tel.: + 420 491 419 811 / 823

S  kolegou radním Mirkem Brátem mě spojují stejné názory a  argumenty 
na bezpečnostní problematiku včetně snahy kombinovat represi s prevencí. 

O dalším zlepšování komunikace a spolupráce mezi samosprávami obcí a Policií 
ČR jsem jednal s  generálem Martinem Červíčkem - krajským policejním 
ředitelem KHK. 

Bezpečnost ve městech a obcích regionu 

 Pocit bezpečí je u každého člověka 
spojen s představou domova. 
 Usilujeme – li o to, aby naše města 
byla pro nás opravdovým domovem, 
chceme, aby tato města byla i bezpečná. 
Dlouhodobě se  tématům bezpečnosti 
města věnuji jako starosta Náchoda 
a  jsem vždy potěšen, když nacházím 
společnou řeč i  s  ostatními radními. 
Shodli jsme se na tom, že míra bezpeč-
nosti v Náchodě  záleží i na efektivní 
spolupráci městské a  státní policie. 
Důležitý je i pasivní kamerový systém, 
který  je  vhodnou prevencí v  expo-
novaných místech. Zásadní však je 
nejen posilování represivní složky, ale 
i hledání zdrojů  bezpečnostních rizik 
v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. 
Zde mohou pomoci nejen terénní 
pracovníci, nízkoprahová centra pro 
děti a mládež, ale i fi nanční investice. 
V  Náchodě se nám i  díky externím

kvalitu bydlení a tím i mění strukturu  
obyvatel ve  prospěch řádných a  bez-
problémových vlastníků a  nájemníků 
tamních bytů. Čím ještě mohou rad-
nice napomoci ke zvýšení  bezpečnosti 
v  ulicích? V  Náchodě takto postupu-
jeme již čtvrtým rokem a  dodržová-
ní jednoduchých principů nese svoje 

ovoce. Jedná se o důsledné dodržování 
principů při nakládání s obecními byty 
ve  smyslu pravidla „dvakrát a  dost“ 
kdy radnice toleruje pouze dvě poru-
šení povinností řádných nájemníků.  
V Náchodě nezapomínáme na preven-
ci, kterou vidíme ve smysluplné práci, 
která jedince vzdaluje od rizik a „šik-
mých ploch“ všeho druhu. Například 
řada našich Romů, jež nenalezli pra-
covní uplatnění na  standardním trhu 
práce, pomáhá s úklidem města. 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

KAMERY I POLICISTÉ 

fi nančním  prostředkům daří úspěšně 
proměňovat sociálně vyloučené lo-
kality  Finanční investice zde zlepšují 

Klokan uprchlík
 Kuriózní informace se objevila ve zprávě Městské 
policie v Červeném Kostelci. Týkala se klokana, který 
uprchl jednomu chovateli z Bohdašína (část Č.Kostel-
ce – pozn. red.). Po svobodě toužící vačnatec prchl do 
lesů a byl pozorován nejen na katastru Č.Kostelce, ale 
i v sousední Rtyni v Podkrkonoší, která dokonce na 
jeho odchyt chtěla povolat specialistu z královédvorské 
ZOO. Odchyt však nebyl nutný, protože majitel kloka-
na byl znám.   

Stát nabízí psa Jacka
 I na ofi ciálních úředních vývěskách najdete často  za-
jímavosti, které byste zde asi nečekali. Příkladem je ta-
ková úřední deska v Novém Městě nad Metují, kde bude 
až do konce října viset informace, že stát (zastupovaný 
zde Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých) nabízí jako dar pejska Jacka, který byl českému 
státu předán jako nález od obce. Zatímco stát oznamuje 
ochotu pejska Jacka darovat, je o tohoto jedenáctiletého 
křížence pečováno v  Psím domově v Lukavicích. 



* Připravím k  přijímacím zkouškám na  vysokou 
školu z  FJ a  RJ. Učím i  začátečníky a  děti. TEL.: 
773 027 705

* Kurz intuitivního vidění podle p.Komissa-
rova se koná 7.-11. 10. 2014 v Úpici. informace 
na tel: 732 905 113. katkamasaze@atlas

* Hledám někoho na  výuku NJ podle učebnice 
Sprechen Sie Deutsch z  Náchoda nebo blízkého 
okolí. Kontakt na MT.: 775 428 455
* Práce z domu PC/NET. Kontakt 608 462 940
* Přijmu muže a  ženy na  rozvoz knih. Vhodné 
i pro důchodce. Tel. 777 803 359
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid do-
mácností a  domků i  po  malování a  rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, praní 
koberců. TEL.:737 564 496
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu upra-
vit okrasné keře a  stromy, drobné zednické práce 
a jinou pomoc na zahradě? TEL.: 737 452 561 - sms 
- ozveme se
* Jsem vyučená švadlena, momentálně na  ma-
teřské a  provádím úpravy a  opravy oděvů, zkrá-
tím délku kalhot, sukní atd. Výměna zipů u bund, 
kalhot nebo sukní. LEVNĚ. Více informací Tel.: 
604 349 703

* Prodám Renault scenic 2010, 1.4 TCe, benzín, 
najeto 55tis., 1.majitel, garážován, STK 6-2016, 
servisní knížka, zimní gumy, nadstand. výbava. Tel. 
725 725 831 volat po 20.hod, cena dohodou.
* Prodáme RENAULT TRAFIC 1,9D r.v.2004, 6 
místný, najeto 230tis km, STK 2016, po kompletní 
opravě v autorizovaném servisu, cena 150tis včetně 
DPH - při rychlém jednání sleva. Tel.:606 606 626
* Prodám skutr Kentoya C125 na velkých kolech, 
rok výroby 2013, najeto cca 900 km. Kufr a přilba 
v  ceně. Cena 29900 Kč. Telefon 605  872  668 nebo 
606 722 166
* Prodám zachovalý Fiat Seicento 1.1i r.v 2000, 
eko zaplaceno, 2x airbag, servo, el. okna, cent-
ral, modrá barva. Malá spotřeba, spolehlivý. Cena 
23 000Kč. TEL.: 777 104 584
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám pří-
ležitost nalézt životního partnera. Seznamova-
cí agentura IRENA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v  klidné části 
Nového Města n/M. Dům je zateplen, zaveden in-
ternet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + ener-
gie. Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu garsoniéru s lodžií v Novém Městě n. 
Met. Dům zateplen, nová okna. Kauce nutná. Volný 
ihned. Tel.: 604 532 387

* Prodám byty v  OV 1+1 s  balkonem v  Ná-
chodě na SUN, cena 450.000 Kč a 3+1 St. Měs-
to, cena 800.000 Kč. Nebo levně pronajmu. Tel. 
608 558 726

* Prodám zděný DB 1+1 + balkon 47,40 m2 1.pod-
laží Náchod Branka. Nová plast. okna, velká míst-
nost je rozdělena zděnou příčkou na  obýv.pokoj 
a  ložnici. Cena 580 tis.Kč.. TEL.:731 709  339 RK 
NEVOLAT!
* Prodám družstevní byt 3+1 v  Náchodě, sídliště 
u  nemocnice, Růžová ul., 6 p., slunný, s  krásným 
výhledem, nadstandardně vybavený, zařízený. Od-
kup do  OV 3/2015 možný. Cena 1.150.000 Kč. Tel. 
608 110 071
* Prodám pěkný, udržovaný byt 1+1 v  OV v  Ná-
chodě na Plhově. Byt je ihned k nastěhování, nízké 
náklady na  bydlení, plast.okna, výtah, balkon. RK 
NEVOLAT. TEL.: 737 687 635
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě, nájem, voda, to-
pení 6500,-Kč + el. a  plyn. Kauce 10 tis.Kč. TEL.: 
498 603 511 volat po 17.hodině.
* Prodáme pěkný byt 2+kk na Plhově, vyšší patro, 
dům je po revitalizaci. Tel. 777 81 80 53
* Pronajmu byt 1+1 - 46 m2 ve  zděném domě 
v Náchodě. 1. patro. Byt po celkové rekonstrukci, 
nová kuch. linka, koupelna, WC, vestavěná skříň, 
částečně vybaveno. Nájem 3 tisíce Kč + 3 tisíce Kč 
energie. Kauce 7000,-Kč. Slušným nekuřákům. Tel. 
603 57 40 74.
* Prodám družstevní byt 1+1 v Hronově, výměra 42 
m2. Tel. 702 034 121 RK NEVOLAT!
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě nad Metují - 
Krčíně. tel. 737 216 900
* Pronajmu garsonku v Náchodě - od 1. 9. povinná 
kauce, Romové vítáni. tel. 608 86 98 85
* Prodám byt 3+1 v  OV v  Náchodě na  Plho-
vě. Plastová okna, zateplený, 2 balkony, 2 výtahy. 
Byt je v  původním stavu. Cena 860 tis.Kč. TEL.: 
727 807 954
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk v  cihlo-
vém domě v  centru Náchoda. Nová kuchyňská 
linka, nové plovoucí podlahy, nová koupelna. Volný 
ihned. Nájem 5500 + 1500 služby, kauce 10.000,-. Tel. 
602 247 247
* Prodám DB v přízemí 3+1/57m2/zateplený, nová 
okna,u bytu sušárna, sklep v  Náchodě, Bílkova ul., 
volný ihned, pevné nájemné 1365,--. Prodej. cena 
635 000,-Kč. Mobil: 602  450  662. Odkaz na  fota: 
http://www.rajce.net/a10192735
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém Městě nad 
Metují - Krčíně. tel. 737 216 900
* Pronájem bytu 3+1, 105m2 v centru Nového Měs-
ta nad Metují. Volný ihned. Volejte 731 522 030
* Prodám byt v soukr. vlastnictví 3+1 v Zelené ulici 
sídliště SUN v  Náchodě. Volný ihned. RK nevolat. 
Kč 770 tis. Tel. 606 633 655
* Pronajmu byt 2+1 v panelovém domě v Náchodě 
po  celkové rekonstrukci, nájem 4.000 Kč + energie 
(cca 3.500,-). Kauce 12.000 Kč. Tel. 721 562 267
* Prodám dr. byt na  Plhově, 3+1, 80m2 ve  dru-
hém podlaží panelového domu, byt je slunný 
s  balkonem, orientovaný na JZ. Byt je ve  stavu 
před rekonstrukcí. Fotky bytu je možné vidět na 
www.rajce.net/a10068987. Cena 599tis. Kč. RK nevo-
lat. Tel. 737 251 824
* Prodám DB 1+1 42 m2 Náchod sídl. u nem., nízké 
náklady na  bydlení. Volné ihned. Cena 455 tis.Kč. 
TEL.: 607 831 216
* Pronajmu byt 2+1 v Č.Skalici. Povinná kauce. Ro-
mové vítáni. Trvalý pobyt. TEL.: 608 86 98 85
* Prodám družstevní byt 3+1, možnost využí-
vání přilehlého pozemku jako zahrádky, byt je 
po  kompletní rekonstrukci v  bezvadném stavu, 
nová kuch. linka, nově vybavená koupelna včetně 
WC, plast. okna, možnost okamžitého nastěhování 
po  vzájemné dohodě. Byt se nachází v  obci Velká 
Jesenice - kompletní občanská vybavenost, dostup-
né autobusové spojení. Cena k jednání 1.000.000 Kč. 
Tel. 723 324 031
* Hledám dlouhodobý pronájem bytu v RD v oko-
lí Náchoda. Nejlépe s  kouskem zahrádky. Cena 
do  6500,- včetně energií. Mohu pomoci i  s  prací 
na zahradě. Tel.603 321 114 stačí sms, ozvu se vám. 
Děkuji. RK nevolat!

* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Plhově, 1.pat-
ro - 34 m2, plast.okna, nově zateplen, zachovalý 
stav. Nízké provozní náklady (2100,-Kč). Cena 
399 tis.Kč. TEL.:603 45 85 37

* Pronajmu byt 3+1 v  OV 80 m2 v  Novém Městě 
n.M. František, přízemí, nová okna + venkovní ro-
lety, u domu pozemek na hraní. Nájem 6000,-Kč + 
energie, kauce 2 měs.nájem. TEL.:606 773 111
* Pronajmeme bytové prostory o  celkové výměře 
44 m2, v  I. patře, v  Náchodě u  náměstí. Nájemné 
4500,- + 1500,- záloha na energie. Tel. 777 737 122, 
777 737 127
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. mezonet. 
byt 4+1, 103 m2 - 2x kopelna a WC + sklep, balkon 
v NA na Šafránici. Náj. 7.000,-Kč + zálohy 2.500,-Kč 
+ el.+ kauce, tel. 608 903 050
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+kk V  CIHLO-
VÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200m OD  NÁMĚS-
TÍ. NÁJEMNÉ 3.200,-Kč + ZÁLOHY 250,-Kč/os/
měs (voda + el. spol. prostor). Info: 777  302  483; 
777 606 464
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 v  klidné čás-
ti Č.K.. Nájem 4800,- Kč + energie, vratná kauce 
13 000,-Kč. Tel. 776 335 637

* Prodám rodinný dům-dvougenerační v  obci 
Česká Čermná. Velká udržovaná zahrada v  bez-
prostřední blízkosti lesa na klidném místě. V obci 
školka, škola, pošta, pohostinství, obchod. Pro oby-
vatelé obce možnost jet do Náchoda přes Polsko. Tel 
723 183 823
* Prodám stavební parcelu v Náchodě, rozloha 930 
m2, 5 min. od náměstí. Tel. 777 236 224

* Pronájem prodejny, 32m2, v centru Nového Města 
nad Metují. Volejte 731 522 030
* Prodám pozemek pro výstavbu RD o  celkové 
výměře 1165m2, Náchod- Třešinky. Inžen. sítě 
na  hranici pozemku. Tel. 603 165  026, miskmich@
seznam.cz
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.do zele-
ně, +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 objekt v Náchodě u Vatikánu, asi 700 
m2, vhodné na  dílnu, sklad. Dobrý příjezd pro ná-
kladní auto. Cena dohodou. Tel. 776 069 897
* Pronajmu garáž ve  Smetanově ulici v  Náchodě. 
Tel.606 390 144
* Prodám stavební parcelu ve Starkoči u Náchoda. 
Tel. 724 585 616
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. 
patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Ve-
likost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, 
jiných obchodních služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na Kamenici v Náchodě v  I.patře se samo-
statným vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám starší funkční míchačku na 3-4 kolečka. 
Cena dohodou. Tel.702 436 007
* Pšenici - 400 Kč /kg, našrotovat + 50 Kč, pyt-
le výměnou nebo 20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 
732 381 524, email vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám 2 pánské obleky zn. Blažek - vel. 48 + 
společenské boty vel. 41, 42. Cena dohodou. TEL.: 
602 848 785
* Prodám obdélníkové designové umyvadlo se 
závěsnou skříňkou, rozměr šířka 60 cm, hloubka 
35 cm, výška (se skříňkou) 55 cm. Barva bílá. Na-
montované, vyzkoušené a sundané - nevhodná kou-
pě. Sleva 50%. Tel. 603 440 969
* Prodám IN LINE (kolečkové) brusle Filla vel. 
39. Cena dohodou do 500 Kč. Tel. 722 902 218 nebo 
602 103 775
* Prodám pšenici, ječmen za  380Kč/q. Doprava 
možná dle dohody. Tel. 731 133 035
* Prodám kulaté zrcadlo průměr 70 cm. Cena 
200 Kč. Tel. 732 889 575
* Prodám menší el. sekačku na trávu. Cena 450 Kč. 
Tel. 602 103 775
* Prodám 2 motobundy menší velikosti, stojany 
na  kolo, lustr z  paroží, speciální sklo pod krbová 
kamna. TEL.:777 177 365
* Prodám 2 vydělané kůže z divočáka a 2 kůže z je-
lena. Tel. 776 048 898
* Prodám tepelně izolační minerální vatu ISO-
VER Unirol Profi , POZOR eshopová cena. Jedná 
se o 5Ks balení tl. 140mm (4,56m2 - 3800x1200 cena 
170Kč/m2) cena balení 775Kč, 4Ks balení (4,8m2 - 
4000x1200 cena 160m2) cena balení 770Kč. Pouze 
vše najednou 7725 Kč. Při rychlém jednání sleva. 
Vata je ihned k odběru v Novém Městě nad Metují. 
Tel.: 608 909 147
* Prodám měkké i  tvrdé dříví v  metrech i  řezané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám různé stavební vybavení - míchačka, 
paletový vozík, HAKI lešení, el.rozvaděč a  jiné. 
TEL.:777 23 21 22
* Prodám moderní pianino - hnědé barvy, event. 
odvezu - naladím. LEVNĚ. Tel. 775 328 366
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci 
volejte 720 581 277

* Koupím starou pískovcovou dlažbu a pískovcové 
kameny (opracované kvádry). Může být i z boura-
ného domu. TEL.: 731 188 066
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvačník a  bovden 
od  výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA, OMNIA 
a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. TEL.: 
724 020 858
* 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 sta-
ré domácnosti). Tel. 722 907 510
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše sta-
ré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MERKUR aj., 
různé plastové hračky, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Automo-
to aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920
* Jako fanda značky ČZ koupím případně ocením 
motocykly ČZ, i vraky či přestavby, soutěžní stroje, 
jakékoliv díly, dobové dokumenty, reklamní předmě-
ty, fotky - prostě vše týkající se ČZ. Tel. 606 515 966
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* PÁRTY STAN - zapůjčení. Hledám majitele pár-
ty stanu na  zapůjčení v  termínu 13. 9. 2014. Ve-
likost 4x10m, případně 6x12m. Pište SMS na  tel. 
777 200 452

* Pronajmu byt 2+1, + sklep ve 3.NP, 45m2 v zrek. 
domě v Náchodě, Bělovsi. Náj. 4000,- Kč + 1000,- zal. 
na vodu, + el. + plyn + kauce., tel.: 608 903 050. Volný 
od 1. 10. 2014.
* Pronajmu garsonku v Náchodě, inkaso 4800,- Kč. 
TEL.:776 554 431
* Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 -Plhovská 695, Ná-
chod. Po  kompletní rekonstrukci, nízké provozní 
náklady. TEL.:777 606 801
* Prodám byt 3+kk v  Hronově. Byt je v  klidné 
části v  osobním vlastnictví, cena 980.000,-. Tel. 
602 183 095
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem - v Náchodě. Ná-
jemné 3350,-Kč + inkaso, kauce, tel. 732 309 415
* Pronajmeme garsonku ve 3. p. bytového domu 
v  centru Nového Města n.M. Nájemné 3000,-Kč 
+ inkaso. Tel. 776 224 358 - volat v prac. dnech 7 
- 16 hod.
* Prodám byt 1+1 v  OV v  Hronově s  balkonem, 
komorou a sklepem, cca 50 m2. Výtah + parkování. 
Výborný stav. Cena 599 tis.Kč. TEL.:608 66 77 31
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově cca 50 m2 s balko-
nem, výtah + parkování. Nájem 6000,-Kč + elektřina 
+ 15 tis.kauce. TEL.: 608 66 77 31
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnictví 
v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. Cena: 
1 850 000,- Kč
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě SUN, plastová 
okna, dům zateplený. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 859 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžová po cel-
kové rekonstrukci, dům zateplený, plastová okna. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 779 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 1+1, 
výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi, po  rekonstruk-
ci kuchyň, koupelna a WC, nový kotel. Velká pro-
sklená lodžie. Tel. 774 311 404, 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
* Prodám byt 3+1, OV, v centru Náchoda u polikli-
niky, plastová okna, dům zateplený. Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena: 930 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dispozici 3+1 
(102 m2) umístěný ve  3.NP zděného cihlového 
domu, v centru obce naproti gymnáziu v Náchodě. 
Kauce podmínkou. Tel. 777  602  884, RK nevolat. 
Cena: 5 500,- Kč/měs. + služby
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dispozici 3+1 
(83 m2) umístěný ve 2.NP zděného cihlového domu, 
v centru, poblíž náměstí v Náchodě. Kauce podmín-
kou.Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 000,- Kč/
měs. + služby
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Náchodě 
Pražská 1532. Dům je zateplený, plast okna. Nájem 
5000,-Kč. Elektřinu a  plyn (jen plyn.sporák) si ná-
jemník hradí sám. Kauce 5000,- Kč. Max. pro dvě 
osoby. mob.: 722 492 612
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem v Náchodě 
poblíž centra. Byt je po celkové rekonstrukci, nová 
koupelna s  rohovou vanou. Vybavený je kuchyň-
skou linkou s  vestavěným varným setem. Nájemné 
5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725  557  030 nebo 
602 790 044
* Prodáme družstevní byt po celkové rekonstrukci 
1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 778, 8. poschodí. 
Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, po celko-
vé rekonstrukci v Broumově, U Větrolamu 271, 1. 
poschodí. Cena Kč 449 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví v  okrese 
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 a  3+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Koupím byt, chatu k trv. bydlení, v os.vlast. bez 
dluhů 2+1, 1+1 od  45m2 v  Náchodě. Hronov a  bl.
okolí do 650 000 Kč dle stavu bytu.777 104 584

* Prodám dům k  rekreaci v  Bílé Třemešné u  lesa 
na  svahu kopce Zvičína, elektřina 3x25 A, voda 
40 m, srubový objekt s podkrovím na zděném oby-
vatelném suterénu 45 m2 a  nedokončená přístavba, 
pozemek 571m2. Cena 700 tis.Kč. RK NEVOLAT. 
TEL.:776 675 980

* Prodám pozemek v  průmyslové zóně o  vý-
měře 3146 m2 v  lokalitě Krčín - Osma u N. M. 
nad Met. Naproti fi rmě Hronovský s.r.o.. Tel. 
608 505 567.

* Prodám byt 5+1 v Náchodě - Plhově, nová kuch. 
linka, balkon zateplení, nová okna. Cena 1 100 000,-
Kč. Při rychlém jednání sleva! Tel. 725 985 188
* Prodám RD v klidné části Náchoda před dokon-
čením, s krásným výhledem, rovinatý pozemek, 900 
m2. TEL.:776 554 431

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

SEZNÁMENÍ

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

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038
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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
* 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 .....4,25 mil.Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1+garáž,poz. 1186 m2...2,55 mil.Kč,Hronov-pronájem nových bytů 1+kk až 3+kk .. od 3.000,-Kč/měsíc
N.Město n/M-Malecí-Pěkný rekonstruovaný byt 2+1 (55 m2).....1.090.000,-Kč, Náchod-Rybárna-Větší zděná chata s poz.1.380 m2 ......430.000,-Kč
Jaroměř-Dvougener.RD po rekonstr.,pěkná zahrada (1080 m2)....2,7 mil.Kč,Trutnov-Hajnice-Usedlost,komplex 3 budov (zast.480 m2)....2,19 mil.Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděný byt 3+kk+garáž..850.000,-Kč,Machov u Hronova-Rekonstr.komer.objekt k výrobě i skladování (680 m2) ..3.350.000,-Kč
Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2)....260.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz.až 1000 m2 ...od 1,29 mil.Kč
Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2.....850.000,-Kč,N.Město n/M-ul.Komenského-Pronájem kanceláří (80 m2) ....900Kč/m2/rok
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
N.Město n/M-Bobeček-Zděná chata,sítě,oploc.pozemek 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-Krčín-Zahrada (403 m2),menší chata,klidné místo...149.000,-Kč,Hejtmánkovice u Broumova-Usedlost-komplex 4 budov ...730.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Jičín-Střevač,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Miskolezy - pozemky ke stavbě RD ... od 290 Kč/m2

 

PRONAJMU BYT 3 KK 
71 M2 S GARÁŽÍ NÁJEM 4500,- KČ PLUS KAUCE

TAKÉ DISKOTÉKU 90M2 BAR JEVIŠTĚ, 

NÁJEM DOHODOU. Šonov u Nového Města n.M.

TEL.732 135 805 NEBO 604 631 977 

e-mail  milansan@seznam.cz

DLUHŮM
A EXEKUCÍM
Oddlužení
723 400 502

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

* Prodám starší a  nové náhradní díly na  Š 100 - 
Š120. Levně. Tel. 606 402 119
* Prodám malý nákladní přívěs za  OA tov. výro-
by, typ Sport Jacht PS 400 A. Cena dohodou. Tel. 
737 463 000
* Prodám Hyundai Santa Fé, r.v. 2006, ve  vý-
borném stavu. Pravidelný servis, nová STK, 
cena 140  000,-Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 
725 985 188

* Daruji černá koťata. K odběru koncem září. TEL.: 
739 901 799

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Město Náchod 
PRODÁ 

POZEMKY 
pro stavbu 

rodinných domů 
za cenu 1210,- Kč/m2. 

Podmínky výběrového 
řízení na úřední desce města.



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.

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, Weyrova 3
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

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

 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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

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
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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

* 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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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

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!

 Fenoménem způsobu nakupo-
vaní v dnešní době jsou nepochybně 
nákupy z  pohodlí domova na  in-
ternetu. Ty předešlý zákoník 
z  šedesátých let mohl upravovat 
pouze formou dílčích novel. NOZ 
pak pravidla nakupování na  inter-
netu upřesnil a  částečně změnil. 
Základním specifikem takového 
nákupu zůstává možnost odstoupit 
od  smlouvy do  14dnů. Tu jsem 
krátce představil již ve článku týka-
jící se obecně spotřebitele, neboť se 
netýká pouze nákupu na internetu, 
ale jakékoliv jiné smlouvy uzavřené 
mimo prostor obvyklý k podnikání 
(často např. realitní rezervační sm-
louva podepsaná v  bytě, mobilní 
tarif objednaný po telefonu, apod.). 
NOZ nově umožnil, aby spotřebitel 
odstoupení ve  14ti denní lhůtě 
pouze odeslal (nikoliv již doručil). 
Odstoupit je možné stejnou cestou, 
jakou zboží bylo objednáno, tedy 
i elektronicky.
 Pro e-shopy NOZ přinesl určité 
změny ve  výčtu informací, které 
musí před nákupem spotřebiteli 
sdělit. Důležitý je zejm. následek 
nesplnění poučovací povinnosti 
o  možnosti odstoupení. Pokud ta-
kové poučení chybí, může zákazník 
odstoupit od smlouvy i po jednom 
roce. Při odstoupení od  smlovy 
pak kupující musí vrátit (odeslat) 
zboží nejpozději do  dalších 14ti 
dnů od odstoupení. Ve stejné lhůtě 

vrátí i prodávající všechny peněžní 
prostředky (dříve tak stačilo učinit 
do  30ti dnů). Tuto svoji povin-
nost však může prodávající oddálit 
do  doby vrácení zboží, pokud mu 
kupující neposkytne důkaz, že vra-
cené zboží již odeslal. 
 Samozřejmostí je, že spolu s kup-
ní cenou prodávající vrací zákazník-
ovi i  náklady, které od  něho přijal 
jako dopravné a balné, to ale pouze 
v  částce nejlevnějšího nabízeného 
způsobu (pokud si zákazník vy-
bere dražší dopravu kurýrem, může 
mu obchod vrátit pouze variantu 
nejlevnější - zpravidla dopravné 
poštou). NOZ umožňuje eshopům 
stanovit, že náklady na  dopravu 
zboží zpět do  obchodou ponese 
sám kupující.
 Další podstatnou informací, kter-
ou musí prodávající sdělit je cena 
vč. všech nákladů, daní a poplatků. 
Pokud cenu sdělí nižší, není pov-
inen kupující navýšení hradit.
NOZ nově výslovně chrání i prode-
jce tak, aby nebylo možné eshopy 
zneužívat, jako levnou půjčovnu. 
Spotřebitel totiž odpovídá snížení 
hodnoty (v  určitých případěch 
i  oděrky a  ušpinění) vráceného 
zboží nad míru přiměřenou pov-
aze zboží a  zjištění, že bude chtít 
od smlouvy odstoupit.

JUDr. Jan Dostál, advokát
Advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

 Novou bruslařskou sezonu zahajujeme dne 
7. 9. 2014 v  9:15 na  Zimním stadionu v  Ná-
chodě a v 9:45 na ledě. Veškeré další informa-
ce najdete na našich internetových stránkách 
www.brusleniskola.cz. 
Přihlášky prosím zašlete co nejdříve nejdéle 
do 6. 9. 2014.

Na vaši účast se těší trenérky školy bruslení

Škola bruslení je opět tady !!! 

Nový občanský zákoník 23.
Nákup na internetu a NOZ

firemní /  individuální / skupinová 

výuka angličtiny
překlad

učebna v centru Náchoda

Mgr. Štěpán Nosek
604 538 807

nosek.s@seznam.cz
www.sweb.cz/nosek.s

Posezení na  mlejně, Správa NKP 

Státní zámek Ratibořice ve spolu-

práci s Městským úřadem v České 

Skalici Vás srdečně zvou na akci

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMA 
aneb ve mlejně bude veselo
na dvoře Rudrova mlejna v Babiččině údolí 

ve dnech 29. 8. – 31. 8. 2014
Pátek  29. 8. od 16.00 folková skupina STRUNOVRAT ZE SLATIŇAN
Sobota 30. 8. od 11.00  lidová muzika ŠMIKURANDA Z ČESKÉ SKALICE
Neděle 31. 8. od 11.00 kapela  KLAPETO Z NÁCHODA
Vstupné: Zakoupení alespoň jednoho koláče vod panímámy nebo pohledu 
přede mlejnem. Děti zdarma.
Chleba se sádlem a cibulej, chleba s tvarohem a podmáslím, bramborový plac-
ky se škvarkama nebo povidlama, poplamenice, plněný kapsy uzeným a zelím, 
škvarkový placky se zelím, koláče, buchty, prostě, co se na  mlejně vysmejčí, 
k tomu tradiční pečený klobásy.

„ Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

Kompletní 
údržba zahrad
Sekání trávy

Tel. 724 173 560
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA
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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“

Freediving v náchodském bazénu
 V  Krytém plaveckém bazénu v  Náchodě proběhne 
o víkendu 13.-14. září základní bazénový kurz nádecho-
vého potápění pro začátečníky - INDOOR FREEDIVER 
s mezinárodní certifikací podle školy nádechového po-
tápění Apnea Academy. Jedná se již o  třetí ročník ví-
kendového kurzu určeného pro všechny, kteří si chtějí 
na vlastní kůži tento sport vyzkoušet a dozvědět se, jak 
je to vůbec možné, že se člověk dokáže potápět pouze 
na  jeden hluboký nádech. Kurz opět povede instruktor 
Apnea Academy Michal Bavor. 
Info a přihlášky na tel. 603 214 023, info@apneablue.cz. 
 Foto z loňského ročníku kurzu Mirek Brát

 Jeden z  nejlepších českých ky-
taristů Radim Hladík se představí 
30. srpna na  koncertě v  Červeném 
Kostelci. Místem konání je tam-
ní zahradní kavárna Treescoff ee 
a  zajímavostí je fakt, že při těchto 

koncertech je zvykem zasazení ja-
voru do  stromořadí v  ulici B.Kafk y 
(protagonistou koncertu). V případě 
nepřízně počasí se koncert Radim 
Hladík – Blue Eff ect uskuteční v čer-
venokosteleckém Divadle J. K. Tyla.

Koncert Radima Hladíka

Dne 9. 8. 2014 se na náchodských Hamrech uskutečnil již druhý ročník Beach volejbalové turnaje a účast byla 
velice hojná. Děkujeme sponzorům, díky kterým jsme získali ceny pro všechny zúčastněné a také všem zúčast-
něným děkujeme za volejbalové výkony a gratulujeme vítězům Terce Jaklové a Janu Šnajdrovi. M.V.

VELKÝ VÝBĚR 
ŠKOLNÍCH POMŮCEK

• textil • obuv • kabelky 
• hodinky • hračky • drogerie 
• domácí potřeby • bytový textil 
• umělé květiny • dárkové zboží

PLHOVSKÁ 1098, NÁCHOD 
(bývalá Tepna)
Otevřeno po – pá 8.00 – 18.00 
so  8.00 – 14.00, ne 9.00 – 14.00
Další prodejna – ul.Na Struze 30, 
Trutnov (bývalá poliklinika)

NEJLEVNĚJŠÍ 

V NÁCHODĚ
( ý p ŠKOL

199,-Kč

15,-Kč

29,-Kč

35,-Kč

59,-Kč 120,-Kč

169,-Kč

59,-Kč

od 25,-Kč

 vel. 23 - 35  vel. 23 - 35

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Referenta prodeje
Požadujeme

• SŠ vzdělání s maturitou, strojní zaměření výhodou
• němčina slovem i písmem podmínkou
• praxe výhodou 
• řidičský průkaz skupiny B
• uživatelské ovládání PC ( Word, Excel)
• samostatnost, spolehlivost • fl exibilitu

Nabízíme
• zázemí ve stabilní prosperující společnosti
• odpovídající platové ohodnocení v závislosti na výkonech
• příspěvek na stravování

Náplň práce
• péče o stávající zákazníky • vyhledávání nových zákazníků

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz

Maloskalické 
posvícení
 Do 25. srpna probíhá v České 
Skalici tradiční Maloskalické posví-
cení. Navštívit se svými ratolestmi 
můžete nejen houpačky a kolotoče, 
ale i bohatý doprovodný program, 
ve kterém nechybí  ani vystoupení 
kouzelníka či koncerty bigbítových 
kapel.
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