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listopad 1896, 

parní tkalcovna v Polici nad Metují

V  Boučkově loutkovém diva-
dle v  Jaroměři se děti můžou těšit  
na pohádku Jak Kašpárek získal Ro-
zárku. Usedněte  dne 24. listopadu 
do  hlediště včas: pohádka začíná 
v 13.30 hodin. A ve  znamení  tro-
jek“ je i vstupné. Činí 30,-Kč. 

Loutkové představení

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Svatomartinská vína  
letos v prodeji již od 8. 11. 2019

SLEVY NA OKNA 
AŽ 50% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA
PLASTOVÉ DVEŘE

EUROOKNA

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

 Pozvánka na školení 
  pro účetní, ekonomy, auditory, daňové poradce a odbornou veřejnost

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Pavel Běhounek,  špičkový lektor a daňový poradce
KDY / KDE: 6.11. 2019 od 9,00 do 14,00 hodin
                   v přednáškovém sále náchodského Beránku 
OBSAH:      Změny v daních 2019/2020 – aktuální změny v DPH
                   a v daních z příjmů. 

CENA: 1600 Kč + DPH / osoba, přihlášky na www.profitreal.cz
               V ceně je zahrnuto  občerstvení a materiály v tištěné i elektronické podobě

Změny a novinky 2019/2020 nejen v daních z příjmů a DPH (evidence tržeb, zákon o obchodních korporacích, 
živnostenské a pracovní právo, daňový balíček 2019 - daně z příjmů za rok 2019, DPH za 12/2019), změny sazeb 
DPH, změny předpisů EU od 1.1.2020 (týká se dodání zboží v rámci EU), změny v daních z příjmů pro rok 2020, 
spuštění poslední vlny evidence tržeb, změny a úskalí v uplatnění procentuálních výdajů v přiznání za rok 2019, 
změny v uplatnění úroků a výdajů, daňová uznatelnost úroků, ceny za zboží a  služby mezi spojenými osobami, 
úročené půjčky mezi spojenými osobami vč. stanovení obvyklé výše úroků podle judikatury roku 2019, výdaje 
na automobil, automobil používaný k služebním i soukromým účelům, změny sazeb od 1.1.2020 a (pravděpodob-
ně) od 1.4.2020 např. zálohy na teplo uhrazené v roce 2019 v 15% sazbě daně a vyúčtované v roce 2020

Změny v daních 2019/2020 – aktuální změny v DPH a v daních z příjmů 

ÚČETNÍ FIRMA 
PROFIT REAL, a.s.

hledá uchazeče na pozici 
SAMOSTATNÁ (-Ý) ÚČETNÍ

praxe v oboru podmínkou

a uchazeče na pozici 
ÚČETNÍ JUNIOR (-ka)
praxe není podmínkou

SŠ, VŠ vzdělání ekonomického směru
nabízíme nadstandardní 

platové podmínky

požadujeme:

kontakt:
info@profitreal.cz, tel: 725 606 952

P R O N Á J E M  /  P R O D E J
komerční nemovitosti 

v ronov  bečník

K O N T A K T :
7 2 4  2 84  2 2 4

dílensk  skladovací
a kancelá sk  prostory 

o celkov  plo e cca m 2

část lze p eb dovat na bydlení

Dobrá paměť – základ úspěchu
Kurz paměťových technik a technik učení

Informace a přihlášky: 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz 

nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2019
jazyková škola Gate Náchod 

– Dr. Lada Petránková

Informace NĚMČINA:  
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,  
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:  
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady

 

Našlapaná novinka, která vás bude bavit

K

KOUPÍM 
MOTOCYKLY    

tel. 723837437         

STARŠÍ,NEPOTŘEBNÉ,PŘEKÁŽEJÍCÍ, 
NEÚPLNÉ,DÍLY, ALE I AUTA,AUTODÍLY, 

ZEMĚDĚLSKOU  TECHNIKU, STARÉ VĚCI



Nadace Agrofert poskytla �nanč-
ní dar ve  výši 60.000 Kč ( z  Hasič-
ského fondu Nadace Agrofert) pro 
meziměstské hasiče.  Dar byl použit 
na  nákup zásahových obleků FR3 
FireShark plus pro pět členů JSDH 
Meziměstí. Celková výše nákladů 
na  pořízení obleků dosáhla výše 
103.812 Kč. Dar od  Nadace Agro-
fert tak velice významně pomohl 
ušetřit peníze z rozpočtu jednotky, 
které mohou být použity na jiné dů-
ležité prostředky a vybavení hasičů 
v Meziměstí.

Nadace přispěla 
hasičům

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2019 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ V MĚSÍCI LISTOPADu 2019

www.beraneknachod.cz

* Neděle 10. listopadu  v 15.00 hodin
Eva Hrušková a Jiří Přeučil 

uvádí nedělní pohádku

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA       
Vstupné: 60 Kč

*Úterý 12. listopadu  v 19.00 hodin
Agentura ŽIDEK pořádá

CESTOU NECESTOU 
s Miroslavem Donutilem

ONE MAN SHOW
Vstupné: 450 Kč, 410 Kč, 370 Kč 

  
*Čtvrtek 14. listopadu  v 19.00 hodin

3. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 
Městské divadlo Mladá Boleslav

Brad Fraser:

TEĎ MĚ ZABIJ
Strhující příběh pro pět herců a nekonečno emocí

Představení není vhodné pro děti do 15 let.
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

*Středa 20. listopadu  v 19.00 hodin 
Pořádá: Hospic Anežky České v Červeném 

Kostelci

ONDŘEJ G. 
BRZOBOHATÝ

Vstupné: 570 Kč, 520 Kč, 470 Kč   

*Čtvrtek 21. listopadu  v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma 
„Retrohádky, aneb 

když Náchoďané 
nadávali“

Besedovat s vámi bude historik 
Bc. Richard Švanda.

Vstupné: 50 Kč

*Pátek 22. listopadu v 19.00 hodin
Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka 

v Náchodě

BLUES 
- JAZZOVÉ VEČERY 
- SWING SESSION 

TRIO
Vstupné: 90 Kč

*Úterý 26. listopadu v 19.00 hodin
3. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Agentura Harlekýn Praha
Marc Besson: 

RUKOJMÍ 
BEZ RIZIKA

Režie: Jan Novák
Francouzská komedie s kriminální příchutí 

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

*Středa 27. listopadu  v 19.00 hodin 

PETR SPÁLENÝ, 
slaví 75 let!

Legenda české hudební scény
Speciální host: MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ, 

která letos oslaví 70 let.

Předprodej: https://www.ticketportal.cz/event/
Petr-Spaleny-75-host-Miluska-Vobornikova? 

idp=1339672

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Senior klub v Náchodì
„HARMONIE 2“

čtvrtek  7. 11. od 14 hod. „Malebné Pošumaví“
– o krásách Šumavy bude vyprávět a promítne nám film  p. Zdeněk Nývlt

čtvrtek 14.11. od 14 hod.  „EVROPA – krajina mýtů a legend“
– pouť po místech odkud pocházejí /Kréta,Transylvánie, Skotsko, Norsko, Fran-

cie/ dokumentární film

čtvrtek 21.11. od 15 hod. „Cecilská zábava
– v restauraci Reduta /Plhovská ul./, kam mezi nás přijde s vystoupením i sku-

pina ATELIEROF, k tanci zahraje p. František Čížek „FRČÍ“. Přijďte se pobavit

čtvrtek  28.11.  od 14 hod. „SIBIŘ“
z cyklu Ruská divočina, pro nás připravil a promítne p. Otto Mach.

Vzhledem k velkému zájmu o zářijový výlet do Wroclawi,  jsme připravili druhý zájezd
na 4. 12. V programu bude Raclawická panorama, obří akvárium v ZOO a návštěva 
centra města s adventními trhy. Zbývá 6 volných míst, tak pokud máte zájem přihlas-
te se v klubovně Harmonie 2  vždy v pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod.
Účastníci letošního pobytu v penzionu Kitty v Lučanech n. Nisou byli velmi spoko-
jeni, a proto je zajištěna tato rekreace i na r. 2020 od 12. do 19. září. Cena pobytu 
4890,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit od listopadu v klubovně Harmonie 2 v uvede-
ném čase.
Informace na tel. 775242562 /po 19.hod./ u A. Polákové.

Komise  cestovního ruchu a  za-
hraniční spolupráce města Brou-
mova je iniciátorem setkání s pod-
nikateli v  cestovním ruchu. Akce 

otevřená  široké broumovské veřej-
nosti proběhne v konferenčním sále 
IC Broumovska dne 7. listopadu 
od 17 hodin. 

Když máš na  zádech krosnu 
a  na  poznávání této asijské země 24 
dní? Odpovědi přinese cestovatelský 
stand – up, který proběhne v Dobruš-
ce (v  tamním Společenském sále – 
Kině 70) 13. listopadu od  19 hodin. 
Výtěžek z  akce bude věnován paní 
Ladislavě z Dobrušky, která má ome-
zenou pohyblivost.   

Co zažiješ 
ve Vietnamu? 

Zajímavá fotogra�cká výstava 
probíhá v Informačním centru Tep-
lice nad Metují. Její název je Mak-
rosvět vody a představuje fotogra�e 
Adély Gultové. Výstava je otevřena 
do 27. listopadu t.r. 

Makrosvět vody

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Setkání s podnikateli

VZPOMÍNKA
Dne 28.října 2019 by oslavil 90. narozeniny

pan Karel Dyntar.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále s láskou
vzpomínají manželka,

děti s rodinami
a ostatní příbuzní

Akciová společnost Navita
se sídlem Olešnice 337, 549 41 Červený Kostelec 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Mistr loupárny
s náplní práce samostatného řízení výroby a expedice 

 s nástupním termínem nejpozději do 1.12. 2019.

Nabízíme:
l Ohodnocení odpovídající pracovní náplni
l Práce v malém kolektivu
l Benefity - stravenky, penzijní připojištění, benefits poukázky
l Možnosti odborného růstu
l 5 týdnů dovolené
 
Požadujeme:
l Středoškolské vzdělání
l Minimální praxe 2 roky ve vedoucí funkci ve výrobě,
     potravinářské zaměření výhodou
l Práce na počítači - Excel, Word
l Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
l Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
l Organizační a komunikační schopnosti

Písemné nabídky včetně profesního životopisu zasílejte do 10.11. 2019
na adresu firmy nebo e-mailem na navita@navita.cz.

Případné telefonické dotazy na tel. 604 733 110

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním 
prostorem sloužícím  jako obchod a skla-
dy. Obchodní prostory jsou se zázemím, 
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstu-
py. V 2NP jsou dva větší byty se samo-
statným vchodem a garsonka.

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Výrobně skladovací prostory do nájmu Nové Město nad Metují ................................................ info v RK
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici .............................................................2 900 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

pan Zdeněk Kuřátko z Náchoda, 

VZPOMÍNKA
Dne 26. října 2019 by se dožil 60 let 

řidič kamionu ve �rmách Prisped, Dítě autodoprava.

Vzpomínají švagr Jiří, sestra Hana a synovec Jiří.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Ráda bych touto cestou podě-
kovala Realitní kanceláři JUS-
TO Hradec Králové za  zpro-
středkování koupě našeho bytu, 
a  to především paní Daniele 
ČEŘOVSKÉ, která je makléřkou 
výše uvedené realitní kanceláře. 
Spolehlivost, profesionální ko-

munikace, lidský přístup a  pří-
jemné vystupování, rozhodně 
přispívají ke spokojenosti klien-
tů, a to jak kupujících, tak i pro-
dávajících. Po osobní zkušenosti 
mohu tuto realitní kancelář vře-
le doporučit.

Jana Lněničková

Přijďte zavzpomínat na zašlou 
slávu lázní Běloves a na kronikáře 
Antonína Samka do muzea v Jirás-
kově statku v Náchodě Bělovsi dne 
9. a 10. 11. od 13 do 16 hodin.

V Městské knihovně v České Ska-
lici se 13. listopadu (od 18 hodin) 
uskuteční beseda k 30. výročí  17. 
listopadu. Vzpomínání spoluobča-
nů doplní autentické fotogra�e i �l-

mový dokument natočený v České 
Skalici. Vzhledem k  omezené ka-
pacitě sálu doporučujeme rezervaci 
míst na tel. čísle 734 155 855.

Díky za lidský přístup Vzpomínka na lázně Běloves

Beseda k 17. listopadu 

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

Válcovna 
Jak jste se již mohli dočíst, 

Trelleborg Bohemia je po-
kračovatelem tradice gumá-
renské výroby na  Náchodsku 
a společnost letos slaví 111 let. 
Srdcem gumovky je válcovna, 
kde se připravují kaučukové 
směsi. Výroba směsí je v  Ná-
chodě skutečně od samotného 
začátku existence společnosti 
Kudrnáč. 

Pulsující 
srdce gumovky

Válcovna jako taková prošla 
několika rekonstrukcemi, kdy 

největší byla zaměřena na  cel-
kovou výměnu technologic-
kých prvků pro navažování 
a míchání směsí. Byla zakoupe-
na technologie od anglické �r-
my Chronos Richardson, která 
řídí proces navažování více 
než 500 druhů surovin a samo-
zřejmě i  celý míchací proces. 
Současný sortiment obsahuje 
více než 1000 druhů receptur. 
Několikrát byly vyměněny a re-
konstruovány samotné míchací 
linky. 

V  současné době naše vál-
covna disponuje dvěma plně 
automatickými intermixový-
mi linkami na  míchání čer-
ných směsí a  jednou linkou 

na  míchání barevných směsí. 
Toto neustále pulsující srdce 
naší firmy je schopné vyrábět 
více než 100 tun různorodých 
směsí za  jeden jediný den. Při 
samotné přípravě receptur 
směsí a  míchacích postupů 
využíváme podklady a  zkuše-
nosti renomovaných světových 
výrobců kaučuků. Vlastníme 
databázi receptur z  více než 
stoleté tradice vývoje směsí 
v Náchodě. Tato tradice a naše 
zkušenosti zaručují vždy op-
timální řešení všech specific-
kých požadavků jednotlivých 
konečných výrobků. Ty jsou 
vyvíjeny týmem zkušených 
profesionálů.

Polotovary 
putují do 

celého světa
Do  druhé výrobní části 

válcovny patří válcovací lin-
ky (tříválcové a  čtyřválcové) 
a spousta dalších zařízení, kde 
vyrábíme pogumovaný textil 
či nánosovaný kord a  táhne-

me pryžové fólie, vytlačujeme 
pásky či profily. Zde připra-
vujeme polotovary pro další 
produktové skupiny, jako je 
výroba plášťů na  kola, klíno-
vých řemenů, hradících jezů, 
vlnovců, technické pryže či 
vaků a  nádrží. Vyrábíme zde 
i  polotovary v  kombinaci tex-
til - silikon pro naši dceřinou 
společnost SICO Rubena. 

Výrobou směsí a  polotova-
rů zásobuje válcovna denně 
výrobní závody Trelleborgu 
v  Náchodě, Hradci Králové, 

Velkém Poříčí a  Zlíně. Dále 
naše sesterské a  dceřiné spo-
lečnosti v  Praze, Otrokovi-
cích a slovinské Kranji. Týdně 
odchází i  několik kontejnerů 
do mexického města Silao, kde 
vyrábíme membrány do  brz-
dových systémů osobních aut. 
Volné kapacity jsou v  menší 
míře využívány na  prodej ex-
terním klientům v  Čechách, 
Polsku a na Slovensku.

Robert Halama, 
výrobní ředitel

111 let gumárenského průmyslu na Náchodsku

Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 
ředitel obchodní sítě

tel. 602 300 282, 
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov
www.j-e-s.cz

Vážení a milí čtenáři,
Z naší praxe je zřejmé, že my odběratelé energií  obvykle rea-
gujeme na to, že nějaké energie máme a využíváme, když ob-
držíme od dodavatele řádné vyúčtování. Pokud se na řádném 
vyúčtování za  energie objeví PŘEPLATEK, tak jsme obvykle 
spokojení a  nepátráme dál a  považujeme našeho dodavatele 
za dobrého. Teprve pokud obdržíme NEDOPLATEK, tak trochu 
zbystříme. A  někteří si konečně začnou klást zásadní otázku 
: v čem je problém ? Obvykle si sami odpovíme, že je potřeba 
platit větší zálohy. Málokdo se již zamyslí, zda to není v něčem 
jiném…PROTO SE DODAVATELÉ SNAŽÍ NASTAVIT TAKOVOU VÝŠI ZÁLOH, ABY VZNI-
KAL PŘEPLATEK. Ten vyvolává u zákazníků pocit, že je vše jak má být a není potřeba vyna-
kládat jakoukoliv aktivitu ke změně…A s tím dodavatelé energií počítají. 
HODNOTIT DODAVATELE ENERGIÍ PODLE VÝŠE PŘEPLATKU NEBO NEDOPLATKU 
JE ALE NAPROSTO ZCESTNÉ. HODNOTIT DODAVATELE JE MOŽNÉ POUZE NA ZÁ-
KLADĚ KONKRÉTNÍ  CENY ZA SPOTŘEBOVANOU MWh A VÝŠI STÁLÉHO MĚSÍČNÍ-
HO PLATU V OBCHODNÍ SLOŽCE DODÁVKY.
Ale protože se v této oblasti chováme obvykle iracionálně, tak Vám doporučujeme si 
u nás ZDARMA nechat vyhodnotit, zda Váš PŘEPLATEK by nemohl být ještě mnohem 
vyšší při zachování Vaší stávající výše záloh nebo aby se Váš NEDOPLATEK již neopako-
val, aniž by jste si museli zvyšovat zálohy.

PRYČ S NEDOPLATKY 
A VZHŮRU ZA CO NEJVYŠŠÍMI PŘEPLATKY !!!

Nechte si u nás ZDARMA zkontrolovat, zda by Vaše vyúčtování za energie  nemohlo být 
příště ještě lepší.. Můžete tak učinit fyzickou návštěvou v našich kancelářích nebo samo-
zřejmě elektronicky z pohodlí Vašeho domova.

Těšíme se na Vás a s úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 194.



Chtěla bych touto cestou poděkovat primáři chirurg. odd. náchodské 
nemocnice MUDr.  Jaroslavu Vokůrkovi, zdravotním sestrám, lékařům 
a ostatnímu personálu za operace a  léčbu mého manžela a zároveň vel-
ké díky všem zdravotním sestrám a ostatnímu personálu za vzornou péči 
po dobu hospitalizace mého manžela.Všem velké díky Marie Martinková

Ráda bych touto cestou podě-
kovala celému personálu na od-
dělení interny v Náchodě za je-
jich profesionální a  obětavou 
práci.                                       E.L.

Všem velké díkyPoděkování
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Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme          SEŘIZOVAČE

Požadujeme:
•

•

•

Náplň práce:
•

Nabízíme:
•

•
•
•
•

•

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz

O  minuty může jít samostatně žijícím seniorům, po-
kud je náhle postihne zdravotní problém nebo například 
upadnou a způsobí si zranění. Zkušenosti z praxe přitom 
ukazují, že zdaleka ne vždy jsou v takovém případě schop-
ni přivolat si sami pomoc. Nejen tyto tísňové situace umí 
vyřešit unikátní služba Anděl na drátě.

Stojí za ní proškolení asistenti, kteří jsou 24 hodin den-
ně 7 dní v týdnu připraveni klientům pomoci s celou řa-
dou problémů. Pečují o  stovky seniorů v  celé republice 
a mnohým z nich již dokonce zachránili život. Ve spoustě 
dalších případů se jen díky včasné pomoci daří zamezit 
výraznému zhoršení zdravotního stavu seniorů.
Stačí náramek s tlačítkem

K  tomu, aby byl babičce či dědečkovi 
vždy některý z „andělů“ připraven pomoci, 
stačí vybavit dotyčného speciálním náram-
kem s  tlačítkem. Ten může fungovat jako 
mobil, umožní ohlídat, zda dotyčný nespa-
dl, neztratil se, či nepotřebuje neodkladnou 
zdravotní pomoc. Prostřednictvím tohoto jednoduchého 
zařízení mohou pracovníci asistenčního centra i klientovi 
připomenout, že si má vzít léky, poradí mu v nenadálých 
situacích, nebo si s ním prostě jen popovídají.

Na rozdíl od mobilu, který senior nemusí mít v krizové 
situaci na dosah nebo jej vlivem stresu není schopen použít, 
stačí k aktivaci asistenční a tísňové péče Anděl na drátě, aby 
člověk v nesnázích stiskl jediné SOS tlačítko na hodinkách, 
které nosí na  zápěstí. Vzápětí se ozve hlas profesionálně 
proškoleného asistenta, který po vyhodnocení situace zvolí 
postup a formu zajišťované pomoci. Přitom zůstane ve spo-
jení s klientem až do úplného vyřešení situace.

Systém upozorní dispečink
Zařízení umí navíc zalarmovat pomoc i  v  případě, že 

klient sám nezvládne aktivovat tlačítko. Systém sám roz-
pozná a upozorní dispečink na nestandardní situace jako 
je náhlý pád či déle trvající nehybnost. I v těchto přípa-
dech asistent volá na zařízení a ověřuje stav klienta, pří-
padně zorganizuje odpovídající pomoc.

Senioři tak mohou navzdory svým omezením bez obav 
z nečekaných problémů nadále žít v domácím prostředí 
a nemusejí se bát ani vyrazit na procházky, za nákupy či 
zábavou. Anděl na drátě s nimi je prakticky kdekoli.  Díky 
systému GPS/GSM snadno lokalizuje místo, kde se klient 
nachází. To může pomoci například i v situacích, kdy se 
zejména senior s Alzheimerovou chorobou například ne-
vrátí z vycházky nebo se vydá špatným směrem.
Pomocná ruka pro seniory

Anděl na drátě slouží ale i jako pomocná ruka pro osa-
mělé seniory. Centrum pomáhá starým opuštěným lidem 
řešit úzkostné stavy, ale i problémy s chodem domácnos-
ti. Mnohdy při krátkém přátelském rozhovoru, který se 
může zdát banální, senior pookřeje. Výjimkou nejsou 
ani situace, kdy operátoři seniora, který se na ně obrátí, 
uchrání před nekalými praktikami podomních prodejců.

Další výhodou je, že zařízení může fungovat i jako mo-
bilní telefon. Prostřednictvím hodinek či přívěsku může 
senior nejen hovory přijímat, ale také sám neomezeně vo-
lat. Stačí opět pouze stisknout tlačítko a operátorovi sdělit, 
s kým chtějí spojit. Výhoda je to zejména pro ty klienty, 
kterým již činí ovládání mobilního telefonu potíže.
Vyzkoušejte zdarma

Ačkoli zajištění všech zmiňovaných služeb je nákladné, sa-
motná služba není pro seniory a jejich rodiny nedostupná. 
Nyní mají možnost vyzkoušení služby včetně SOS zařízení 
na 2 měsíce ZDARMA. Teprve po ověření, že jim zařízení 
i služba vyhovuje, mohou ve využívání těchto služeb pokra-
čovat a zařízení si následně zakoupit nebo pronajmout. 

Tísňová péče „Anděl na drátě“ je sociální služba registro-
vaná dle §41 zákona č.108/2006 a má pověření Ministerstva 
práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) k zajištění dostup-
nosti poskytování služeb zařazením mezi veřejně podporo-
vané sociální služby v obecném hospodářském zájmu.

Za službu klient platí tzv. přímou platbu, nebo také po-
vinnou minimální účast ve  výši 380 Kč měsíčně. Zbylé 
náklady jsou �nancována dílem jako vyrovnávací platba 
od MPSV a dílem (cca 20% ) formou sponzorských darů 
a příspěvku od soukromých právnických i fyzických osob.

Info: 800 555 655, 731 100 122
www.andelnadrate.cz

Anděl na drátě umí zachránit i život       

Prodej stáčeného i lahvového vína 

- Parfémů
Riegrova ul.  196,  Náchod

Otevřeno:  



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

R
O
Z
V
O
Z

O

B

Ě

D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro �rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-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

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZůSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Vyklidím Vaši pozůstalost
a věci zaplatím.
TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

*Pronajmu dlouhodobě DB 1+1  
s  balkonem, v  Náchodě, sídliš-
tě U  Nemocnice, 44 m2, volný 
od  1.11.2019, cena: 5500,-Kč vč. 
energií, kauce 1 nájem. Tel. večer 
603 961 658
*Prodám zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Náchodě  v ulici Neru-
dova. Nová plastová okna. Rekon-
strukce koupelny. Upravený společ-
ný dvorek. Výměra bytu 75 m². Tel. 
777  602  884 , RK nevolat. Cena:  
2 190 000,- Kč
*Prodám družstevní byt v Hronově, 
Riegrova 644. Klidná lokalita. Zvýše-
né přízemí, 3+1, 74 m2, balkon, 2x 
sklípek, WiFi. Cena 1  450  000,-Kč. 
TEL.: 723 061 192, 721 025 487

*Prodám  byt 2+1 v  družstevním 
vlastnictví v Novém Městě nad Me-
tují  v ulici Nad Stadionem. Celko-
vá revitalizace obvodového pláště. 
Částečná rekonstrukce koupelny. 
Lodžie, sklep. Výměra bytu 58 m². 
Tel. 777 602 884 , RK nevolat. Cena:  
1 549 000,- Kč
*Prodám zděný byt 2+kk v  osob-
ním vlastnictví v  Náchodě  v  ulici 
Pražská. Interiér je připraven k  re-
konstrukci. Parkování na dvoře. Vý-
měra bytu 42 m². Tel. 777 602 884 , 
RK nevolat. Cena:  899 000,- Kč
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí,
nabídky prosím na tel. 775 777 073
*Pracující manažerka hledá 
dlouhodobý pronájem garson-
ky v  Náchodě. Spěchá. TEL.: 
792 467 507
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 
29m2 + balkon+ kolna v  1.NP 
zrek.byt. domu v Dolní Radecho-
vé. Nájemné 4.500,-Kč + záloha 
voda,plyn 2.000,-+ el.+ kauce.-Kč, 
tel. 608 90 30 50
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
*Pronajmu dlouhodobě v  nově 
zrek. RD v Olešnici u Červeného 
Kostelce krásný byt 4+kk v  pří-
zemí s garáží a  zahradou. Tope-
ní ústřední na  tuhá paliva. Náj.: 
7.500Kč + 500Kč zál.na vodu + 
el.energie. Kauce 24.000 Kč, tel. 
608 90 30 50 
* Pronajmu byt 1+1 Náchod 
Plhov, volný ihned. TEL.:604 
763 193
*Pronajmu vybavený byt 3+1 
s balkonem ,75 m2 v Hronově, ul. 
Padolí . Tel.: 604 483 535
*Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Prodám nový luxusní družstev-
ní byt 3+kk v  Náchodě v  nízko-
energetickém domě s  vlastním 
parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709
*Nabízíme k prodeji nové luxus-
ní družstevní byty 1+kk, 2+kk 
a  3+kk v  Náchodě. Byty jsou 

částečně zařízené a  připrave-
né k  okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit 
do splátek. Kontakt: 730 517 357, 
733 735 709. www.sbdnachod.cz

*Koupím zahrádku s  chatkou 
v Náchodě. Tel.770 112 176
* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na  všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072
*Prodám menší rodinný domek 
3+1 s  menší zahrádkou ve  Rtyni 
v  Podkrkonoší. Ihned k  obývání. 
Tel. 602 110 736

*Prodej rodinného domu vy-
stavěném na vlastním pozemku 
o celkové výměře 847 m2.Rodin-
ný dům se nachází v malé obci 
Hony č.p. 59, cca 6km od měs-
ta Police nad Metují. Jedná se 
o  samostatně stojící částečně 
podsklepený dvoupatrový zdě-
ný objekt. Druhé podlaží tvoří 
vestavěné podkroví. Dům byl 
vystavěn kolem roku 1960. Jedná 
se o zděnou stavbu se sedlovým 
krovem krytý eternitovými ša-
blonami. Okna dřevěná, ohřev 
TUV v  koupelnových kamnech 
na tuhá paliva a malých elektric-
kých průtokových ohřívačích 
vody. Vytápění je ústřední teplo-
vodní s radiátory – kotel na tuhá 
paliva. Elektroinstalace třífázo-
vá.Objekt vhodný jak na  stále 
bydlení, tak možnost budoucího 
využití jako rekreační chalupa. 
Dispozice domu:1.PP – kotelna, 
uhelna, sklep, 1.NP: chodba, zá-
dveří, koupelna, WC, kuchyň, 3x 
pokoj, 2.NP: chodba, WC, pokoj 
s  kuchyňským koutem, pokoj.
Příslušenství domu tvoří garáž 
není zapsána v  KN)a dřevěné 
kůlny. Celková užitná plocha 
domu činí 152m2. Dům nyní 
vyklizen, volný, ihned k prodeji. 
Kupní cena 1.400.000,- Kč. Kon-
takt:Ing. Michal Skuhra, tel.:777 
718 355, michalskuhra@lagisreal.cz

*Prodám zahradu v  Polici nad/
Met v  zahrádkářské kolonii pod 
Havlatkou, výměra 511 m2, je 
oplocená, možnost připojení vody 
a  el., je zde chatka, sklep a  altán 
na  nářadí. Za  odhadní cenu. Tel. 
722 425 429
*Koupím garáž v Polici nad Me-
tují, Velké Ledhuji (na  sídlišti). 
Tel. 722 556 128
* Prodám zahradu v  Náchodě 
nad koupalištěm.280/14, 636 m2. 
TEL.: 737 403 103

*Pronájem komerčních prostor 
o větší výměře vhodných k výrobě 
a skladování v Novém Městě nad 
Metují – ulice Havlíčkova. Tel. 
777  602  884 , RK nevolat. Cena:  
od 450,- Kč/m²

PRONÁJEM / PRODEJ ko-
merční nemovitosti v Hronově 
Zbečníku - dílenské, skladovací 
a kancelářské prostory o celko-
vé ploše cca 1000m2. Část mož-
no případně předělat na bydle-
ní. KONTAKT: 724 284 224

*Prodám dřevo 700Kč/m3 štípa-
né 1000Kč/m3. Tel:776 049 577
*Prodám kávovar DE LONGHI, 
tlak čerpadla 15 barů, ruční trys-
ka na  napěnění mléka pro per-
fektní cappuccino, barva vínová, 
poloautomat. Cena 490 Kč. Tel. 
608 536 129, Náchod
*Prodám suché palivové dřevo 
uskladněné pod střechou, 500,-
Kč/m3. Tel.: 602 428 288
*Prodám pianino PETROF. Na-
ladím, odvezu. Tel. 775 328 366
* Prodám palivové dřevo – olše, 
jasan – 900,-Kč PRMR. TEL.: 
776 327 208
*Prodám pšenici 400 Kč/g pytle 
výměnou,nebo za  10Kč,možno 
našrotovat plus 50Kč, krmnou 
řepu 200 Kč/q.  V.Kocourek, Sla-
větín nad Metují email: vl.kocou-
rek@seznam.cz. Tel. 732 381 524

*Prodej palivového dřeva 
700,-Kč/m3. Tel: 733 644 249

* Sběratel koupí známky Česko-
slovenska a ČR nebo sbírku zná-
mek či �latelistickou pozůstalost. 
Přijedu! TEL.: 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotografie, reklamní 
fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.: 603 549 451
* Koupím staré �lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra�e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj.., různé vláč-
ky MERKUR aj.., starožitný 
a  chromovaný nábytek a  jiné 
zajímavosti do  r.1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástroje, fo-
toaparáty, rádie, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj.výzbroj a  výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím vše s hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodiny, 
budíky, propagační mate-
riály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např.od fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Nabízím zpracování mezd, 15 
let praxe. Tel.770 112 176
*Kdo by prosím pomohl s občas-
ným venčením pejska dopoledne? 
Náchod Branka TEL.: 770 112 176
*Nabízím úklidové služby pro 
domácnost či kanceláře. Jsem spo-
lehlivá pracující žena, která shání 
přivýdělek. Mob. 728 508 760

*Převedu staré záznamy z  vi-
deokazet na DVD nebo Flešku. 
Tel. 777 554 484

* Hledáme empatickou pečovatel-
ku a  pomocnici do  domácnosti  - 
úklid k chodící seniorce v Náchodě, 
1x týdně dle dohody. Fin. odměna. 
TEL.: 777 132 430
*Nabízím jednorázové i  dlouho-
dobé hlídání dětí. Tel.: 777 208 456
*Daruji posilovací šlapací stroj Or-
bitrek za odvoz. Mob.:723 406 684

*Výroba autopotahů z  kva-
litních materiálů (dle výběru) 
přesně na Vaše auto, vč. montá-
že. Předem volejte 606 299 945, 
K Brodu 391, Náchod Běloves

*Nabízím doučování z  Českého 
jazyka, Dějepisu, Zeměpisu a  Pří-
rodopisu.(150,-/hod) Nováková - 
728 508 760, Náchod
*Zdarma zemina v objemu 400 m3 
v  České Skalici. Zemina je ideální 
pro srovnání terénu. Odvoz zeminy 
hradí zájemce. TEL.: 725 648 090

*KOUPÍM MOTOCYKLY-ja-
kékoliv,staré,neúplné,překážející 
ale i  mopedy,traktůrky,díly a  ji-
nou techniku. Tel.723 837 437

*Koupím JAWA kývačka, panelka 
nebo pérák, nejlépe s platnými čes-
kými doklady.TEL.: 777 222 232

*Najde se milovník psů, který 
by se postaral o Brazilskou �lu? 
Je 4 roky stará, s PP, čipovaná, má 
pas. Jmenuje se Ebigeil. V  sou-
časné době se zotavuje po napa-
dení psy. TEL.: 604 415 689

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM KOUPÍM staré rybářské potřeby,
staré hračky a starožitnosti
všeho druhu  + VYKLÍZENÍ 

TEL.: 721 600 856

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

RŮZNÉ

Totální výprodej

Drogerie Vít Pavel
Komenského ul., Náchod

Sleva 20% - 30%

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Přijďte si k nám pro ECHO 
(a už nemusíte po schodech…)

Do redakce novin ECHO 
(Krámská 29, Náchod) vede přes-
ně 24 schodů. Občas nám to vy-
čítavě připomenou lidé, kteří si 
přijdou pro výtisk novin přímo 
do redakce. Zapojili jsme tedy do 
práce naše vývojově - technické 
oddělení. Původní návrh exper-
tů, abychom bariéru 24 schodů 
překonali instalací výtahů, jsme 
po velmi, velmi krátké diskuzi 
zavrhli…Řešení se však našlo. 
Přímo ve vstupním prostoru - 
vchodu z ulice - najdete  umístě-
nou dvojici schránek, kde budou 
vždy k volnému odběru připrave-
na dvě nejnovější vydání ECHA 

(nyní se jedná o čísla 29,30). Ten, 
kdo bude chtít získat nové ECHO 
v klasickém papírovém vydání, 
už nemusí k nám do redakce. 
Ušetří zároveň 24 schodů tam, 24 
schodů zpátky...
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 V Radvanicích na Trutnovsku se 
konal v sobotu 19. 10. závod v ori-
entačním běhu na klasické trati v 
rámci 17. kola východočeské oblasti 
pořádaný oddílem TJ Start Náchod. 
Závod byl zařazen do Východočes-
kého poháru 2019. Na start závodu 
se postavilo více než 860 běžců v 
39 kategoriích od nejmenších dětí 
s doprovodem rodičů přes špičkové 
běžce v kategoriích H21C a D21C 
až po veterány. V Radvanicích se 
běhalo ve velmi náročném horském 
terénu přes hřeben hory Žaltman. 
Oddíl TJ Start Náchod děkuje Obec-
nímu úřadu v Radvanicích a partě 
místních motorkářů za vstřícnost a 
zorganizování prodeje občerstvení 
na shromaždišti závodu.  V hlavních  
kategoriích D21C  a H21C zvítězili 
Jana Semerádová z K.O.B. Choceň 
a Marek Prášil z OK Jihlava. Na nej-
vyšší stupeň stupňů vítězů vystoupali 
a ceny s diplomy převzali vítězové 
žákovských kategorií: D10N – Mag-
dalena Spilková (OK Jilemnice), 
H10N – Vojtěch Dohnálek (SOOB 

Spartak Rychnov n. Kněžnou), 
D10C– Selina Havrdová (Sportcen-
trum Jičín), H10C– Matyáš Kroupa 
(OK Lokomotiva Pardubice), D12C 
– Sheila Havrdová (Sportcentrum 
Jičín), H12C – Matěj Třešňák (OK 
Jilemnice), D14C – Anežka Chrtko-
vá (OK99 Hradec Králové) a H14C 
– Jan Čihák (TJ Jiskra Hořice).  Vel-

ké poděkování patří též �rmám Lesy 
České republiky, Lesní statek Radva-
nice a Palivový kombinát Ústí, které 
umožnily pořádání závodu na svých 
pozemcích. Dále pak společnostem 
Saar Gummi Czech, PRIMÁTOR, 
Servisbal Obaly a Wikov MGI za 
sponzorskou podporu.

Za TJ Start Náchod Martin Sychrovský

Přes hřeben hory Žaltman

Lampionový 
průvod

V  Jaroměři – Josefově proběhne 
22. listopadu originální lampionový 
průvod s podtitulem Putování za du-
chy z podzemí. Lampionový průvod 
začíná v  17.30 hodin. Pozor, vstup 
do Bastionu I., kde je připraven pest-
rý program zdarma, je povolen právě 
a jen s lampionem! 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

KOŤÁTKA Mourovatá, rezatá, bíloreza-
tá, černá, černobílá koťátka...máme jich 
14, holky, kluky a  všichni hledají ten nej 
domov.

ROMEO je asi pětiměsíční pejsek, který 
žil v nevhodných podmínkách. Jeho ma-
jitelka ho nakonec přivázala k  zábradlí 
a nechala ho na pospas osudu. Romeo je 
veselý, akční pejsek, který by potřeboval 
aktivní páníčky. 

JACK je roční pejsek, kterého majitelé opustili, 
a tak se ocitl v útulku, kde je mu moc smutno. Je 
moc hodný a milý a mazlivý, užívá si společnost 
lidí a mazlení. Jen je nerad sám. Potřeboval by 
buď do domečku se zahrádkou, protože v bytě 
by mohl brečet a  rušit sousedy. Nebo by byl 
vhodný do rodinky, kde by nebyl sám. Hledáme 
Jackovi milující domov, kde už ho nezradí. 

– nám nevadí, že má už dva roky milence a vy o tom ještě nevíte.

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu800 404 010

Věrnostní 
sleva pro 
každého

...ano, i vaši manželku

ECHO 105x130 mm 4B 2019 „Manželka“

TEPLICKÁ AUTOOPRAVNA S.R.O.
Nerudova ul. - garáže, Teplice nad Metují

oznamuje že zima je již za dveřmi... a doporučuje obout zimní pneu Tomket
pro prvních 10 zákazníků tričko zdarma a pro každého našeho zákazníka úžasná sleva...

Vyberte si pneu ze serveru www.nejlevnejsipneu.cz nebo nám zavolejte rozměr vašich pneumatik 
objednejte přes naši firmu a ušetříte zhruba 500Kč na sadě 4ks pneu. Podmínkou získání slevy je přezutí 
vašeho vozu v našem servisu. Sleva se skládá z odpočtu poštovného za čtyři kusy pneu 236 Kč a sleva 

na naše služby související s přezutím pneu ve výši 30%. Námi účtované ceny pneu jsou stejné jako 
na eshopu v den objednávky. Po domluvě možno u nás přezout i o víkendu. 

Pozor akce 
prodloužena 

do 15.11. 2019

Objednávky
na telefonu 776 876 640




