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Klub  československých  turistů

BRIGÁDA- 
PŘIVÝDĚLEK

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

pro oblast Červený Kostelec 
– Koubovka + ul. Náchodská, 

Náchod - Staré Město. Roz-
náška 3x měsíčně o víkendu. 

Více informací 
na tel. 602 103 775 
(nejlépe SMS) nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz

ežní kova 319, Náchod 
(napro   gymnáziu pr chod 

domem p.343 do dvorního traktu)

Ke každému nákupu 100ml gel 
v cen  150 K  zdarma!!!

prodejní doba 9-17 hod. 
nebo domluva po telefonu 

725 801  601
www.divokakosme  ka.cz

VÝPRODEJ 
BOTY

MUSTANG

799,-

Náchod, Pasáž MAGNUM
Kamenice 113

www.kramjeans.cz 

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH 
REKLAMNÍCH LETÁKŮ DO POŠTOVNÍCH 

SCHRÁNEK V POLSKU.
Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

DANIELA, výroba prac. oděvů
PŘIJME 

DO PRACOVNÍHO POMĚRU

ŠVADLENU, 
KREJČOVOU

• Do malého kolektivu 
• Pracoviště v Náchodě
• Jednosměnný provoz
• Šití pracovních oděvů
• Nástup možný ihned

Informace na 
tel. 602 138 218

phanus@odevydaniela.cz

Pohádka 
a sourozenci Čapkové
 Pohádka v  životě a  tvorbě sou-
rozenců Čapkových je název před-
nášky, která proběhne v  Městské 
knihovně Egona Hostovského 
v Hronově 22. března od 17.30 ho-
din. O  tom, co pro život a  tvorbu 
Karla Čapka  a Josefa Čapka zname-
nala pohádka, vám bude přednášet 
PhDr. Jindra Juklíčková. Jste srdeč-
ně zváni! 

Ocenění Firma roku Královéhradeckého 
kraje 2017 získaly i noviny ECHO
   Krajská hospodářská komora 
Hradec Králové ocenila  úspěšné 
fi rmy v  Královéhradeckém kraji. 
Na  slavnostním večeru, který se 
uskutečnil v  hlavním sále Divadla 
dr.Josefa Čížka v Náchodě, převzal 
za okres Náchod ocenění v katego-
rii fyzická osoba i Mgr. Karel Petrá-
nek, vydavatel novin ECHO.  „Ar-
chiv novin ECHO je již nyní cenným 
zdrojem regionálních informací, 
obrazových i textových, je ucelenou 
mozaikou, která zachycuje vše dů-
ležité i podstatné, čím žil region ná-
chodského okresu v minulých letech. 
Tradice dlouhá téměř čtvrt století, 

miliony vydaných výtisků, schop-
nost fl exibilně reagovat na  změny 
technologické i  společenské zároveň 
se zachováním jednotného vizuálu 
a  konzervativního seriózního pří-
stupu při redakční práci, dobrý kre-
dit u veřejnosti - to vše je důvodem 
k  ocenění…“, zaznělo na  slavnost-
ním večeru z úst moderátorky Ště-
pánky Duchkové. Ze sousedního 
rychnovského okresu získává oce-
nění v kategorii Firma roku - do 50 
zaměstnanců - ofsetová tiskárna 
UNIPRINT s.r.o. Ti, kdo znají naši 
novinovou tiráž, vědí, že právě zde 
ECHO tiskneme. 

Tým novin ECHO na vstupním  schodišti náchodského „Beránku“: (zleva) 
Mgr. Karel Petránek, Laďka Škodová, Mirek Brát.  foto Josef Pepa Voltr

Středisko Deštné je nejvýznamnějším sportovním centrem Orlic-
kých hor. Populární je především v  zimě pro dobré podmínky pro 
sjezdové lyžování. První vlek zde byl spuštěn již v  roce 1957. Po-
kud jezdíte do  Deštného, možná vám vrtá hlavou, po  kom byly 
pojmenovány tamní lyžařské areály Marta I. a Marta II. Zapátrali jsme 
za vás a máme odpověď: jmenují se po objektu Villa Martha, který stál 
na místě současného Hotelu Praha (v těsné blízkosti sjezdovek).  
 Foto Mirek Brát   

Život začíná 
po stovce
 Kulturní a spolkový dům v Čer-
nilově je místem projekce fi lmu 
Život začíná po  stovce. Je věnován 
švédské blogerce Dagny. Což o  to, 
blogerů se prohání internetem 
mnoho. Kdyby ovšem blogerka 
Dagny neměla v  rodném listě za-
psán tento rok narození:  1912. Pro-
mítání se uskuteční  19. března v 19 
hodin.

RIFLE
1599,-
499,-

Náchod , Pasáž MAGNUM, 
Kamenice 113

Náchod, 
Plhovská 695 (naproti Itálii)

www.kramjeans.cz
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VZPOMÍNÁME
Dne 15. 3. 2018 uplynulo 5 smutných roků, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 
tchýňka, babička a teď už i prababička,

paní SOŇA BUBENÍČKOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná syn s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 18.3.2018 uplyne smutných 15 let, 

kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka a manželka, 

paní Hana Matěnová 
z Police nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manžel 

a synové s rodinami

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Zrekonstruovaný rodinný 
dům s bazénem v Nácho-
dě – Třešinky a výhledem 
na zámek. Rohová masážní 
vana, sauna, posilovna, krb, 
garáž pro 3 auta, zahrada.

Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově .............................1 990 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ......................195 000,- Kč
Prvorepubliková z  části zrekonstruovaná vila ve středu N.Města n./M ..........................3 950 000,- Kč

Cena: 5 500 000,- Kč

Oprava 
lávky
 V  České Skalici začala oprava 
lávky v  Podskalní ulici. Práce zde 
potrvají do 30. června. Úplná uza-
vírka lávky proběhne v  termínu 
od 19. března do 8. dubna. 

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU
nalézáme řešení pro potřeby vašeho bydlení

17 let s nápadem, přesně, kvalitně
u  vás ukážeme  •  poradíme  •  spočítáme 
počítačové návrhy  •  návštěva technika je 

bezplatná a nezávazná

Česká Skalice | mob.  776 74 20 74  
www.renovnabytek.cz

100 let od narození brigádního generála Otto ŠPAČKA
* 7. březen 1918 Brzice 
(okres Náchod)
† 24. září 2007 Jaroměř

 Otto Špaček byl stíhacím pilotem 
ve  Francii a  později i  pilotem 312 
a 313 čs. stíhací peruti RAF (Royal 
Air Force – Královské vzdušné síly) 
ve Velké Británii. Z Československa 
emigroval dvakrát, a  to v  červnu 
1939 do  Polska, Francie a  Anglie 
a v prosinci 1949 přes Západní Ně-
mecko (americká zóna) do  Anglie 
s rodinou, odkud se v roce 1950 do-
stal do Kanady. Po roce 1989 se stě-
huje  do Prahy (v roce 1993), poslé-
ze krátce žil v Mladé Boleslavi a asi 
od r. 1994 až do své smrti žil v Jaro-
měři. Přežil tři letecké havárie. Zú-
častnil se leteckých operací ve Velké 
Británii a nad okupovanou Evropou, 
včetně invaze do Normandie v roce 

1944 a  blokády německé armá-
dy ve  francouzském Dunquerque 
v roce 1944 a 1945. K 1. červnu 1945 
byl povýšen na  poručíka letectva 
v záloze. Po válce zůstal v Čsl. armá-
dě, ale po únoru 1948 se bývalí piloti 
RAF stali pro  režim nežádoucí.
 V  roce 1950 mu byly odňaty 
všechny hodnosti a  práva důstojní-
ka. V roce 1991 byl plně rehabilito-
ván politicky i  vojensky a  povýšen 
do hodnosti plukovníka v.v.. V roce 
2005 byl jmenován prezidentem re-
publiky do hodnosti brigádního ge-
nerála ve výslužbě. 
 Válečný hrdina Otto Špaček je 
nositelem mnoha vyznamenání. 
Československý válečný kříž ob-
držel hned 5krát. V  roce 2005 byl 
vyznamenán jedním z  nejvyšších 
francouzských vyznamenání Řádem 
čestné legie.

 Pro své válečné zásluhy byl v roce 
1990 jmenován čestným občanem  
rodné obce Brzice a 13. 7. 2005 čest-
ným občanem města Jaroměře, kde 
ve věku 89 let zesnul.

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(redakčně kráceno), 

kresba: Jiří Škopek 2005.

Vzpomínka na  T. G. Masaryka
 Místostarostové Ing. Pavla Mar-
šíková, Miroslav Brát a  Ing.  Jan 
Čtvrtečka si společně s  vedením 
ZŠ T.G.Masaryka a  zástupci Míst-
ní organizace Konfederace poli-
tických vězňů připomněli 168. vý-
ročí narození prvního prezidenta 
Československé republiky T. G. 
Masaryka. Politik, fi lozof a  mysli-
tel, který se zásadní měrou zaslou-
žil o  obnovu naší státnosti v  roce 
1918 se narodil 7. března 1850 
v  Hodoníně. Místem ceremonie 
byla jedna z  velkých náchodských 
škol, která nyní nese Masarykovo 
jméno. Žákyně ZŠ T. G. Masaryka 
si připravily malé čtené pásmo se-
stávající z  úryvků z  knihy Hovory 
s  TGM spisovatele Karla Čapka. 
Všichni přítomní se shodli na tom, 
že Masarykův odkaz stavějící 

na  slušnosti a  humanitě je stále 
platný i v aktuální době a zdůrazni-
li, že právě školy mají velký díl od-
povědnosti za šíření tohoto odkazu 
mezi mladou generací. „Jsem hrdá, 

že právě naše škola nese Masaryko-
vo jméno, a  busta našeho prvního 
prezidenta zdobí vstup do budovy“, 
uvedla ředitelka školy Mgr.  Radka 
Lokvencová.  (foto archiv)

Cantate 
Domino
 Město Broumov pořádá veliko-
noční komorní koncert regionál-
ního polského souboru Cantate 
Domino. Koncert se uskuteční 
v  klášterním kostele sv. Vojtěcha 
v  Broumově 24. března od  17 ho-
din. Vstup je volný.

Beseda s vůní 
dálek
 V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují proběhne 18. 
dubna od 18 hodin beseda s téma-
tem Francouzské Polynésie. O  ži-
votě na ostrovech v Tichém oceánu 
vám bude zasvěceně vyprávět paní 
Dana Židek, která zde více než de-
set let žila.  

 Prostřednictvím Klubu NI-
RON (Náchod, Krámská ul.29 
- 1.patro) v  pořadu Moje téma 
uvádíme besedu SÍLA ŽENY. 
Tentokrát mimořádně v  pondělí 
19. 3. 2018 od  18 hodin. Jak se 

liší životy žen u nás, v Asii, Africe 
či kdekoliv jinde? Co nás spojuje 
a  co je těžké pochopit? Besedo-
vat přijde Dana Sarah, lektorka 
tance a koučka. Rezervace na tel. 
773 220 773

Síla ženy

„Zámecký kruhák“
 Náchodská kruhová křižovatka 
zvaná „U  Čedoku“ dostala nový 
dekorativní prvek. Stal se jím mo-
del náchodského zámku z  epoxi-
dové pryskyřice, který zde umístilo 
město Náchod. Model je v nočních 
hodinách osvětlen. Jeho spínací cy-
klus je totožný s režimem veřejného 
osvětlení. Lze předpokládat, že se 
tím změní i  lidmi používané ozna-
čení, a z kruhové křižovatky „U Če-
doku“ se stane „Zámecký kruhák“. 
Foto z  technické instalace modelu 
i  fi nální stav fotoaparátem zachytil 
Josef Pepa Voltr. 

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI DUBNU 2018

 www.beraneknachod.cz

Úterý 10. dubna  v 18.00 hodin
Jan Burian vás provede po ostrovech 

v Baltském moři
BORNHOLM, ÖLAND, GOTLAND 

či souostroví Alandy
Středa 11. dubna v 19.00 hodin

9. koncert ab. cyklu - skupina „K“
Antonio Vivaldi: 

ČTVERO ROČNÍCH DOB
Lucie SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ - housle
ENSEMBLE LUCIS - komorní soubor

Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-

Čtvrtek 12. dubna v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

Beseda „O mezinárodním jazyku 
esperanto a náchodských 

esperantistech“
Vyprávět Vám bude historik 

Bc. Richard Švanda.
POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes 

rezervační systém od 22. března 2018
Vstupné: Kč 30,-

Čtvrtek 19. dubna  v 19.00 hodin
ČECHOMOR KOOPERATIVA 

TOUR
Koncert kapely, která se téměř třicet let 

pohybuje na výsluní tuzemské world music.
Hostem koncertu bude zpěvačka 

Martina Pártlová.

Předprodej již probíhá
Vstupné: Kč 450,- 420,- 390,-   

Pátek 20. dubna  v 19.00 hodin „M“
Sobota 21. dubna v 19.00 hodin „Z“

Rádobydivadlo Klapý
ROZMARNÉ LÉTO

Velmi populární humoristická novela 
Vladislava Vančury 

Předprodej volných vstupenek již probíhá
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Pondělí 23. dubna v 19.00 hodin
JARNÍ KONCERT

vystoupí Dětský sbor JITRO, CANTO 
a Smíšený sbor KÁCOV
Předprodej již probíhá 

Vstupné: Kč 100,-  90,-  80,-

Úterý 24. dubna v 19.00 hodin
THE BACKWARDS 
- BEATLES revival

Zcela nový koncertní program s názvem 
LOVE SONGS

Předprodej již probíhá 
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Čtvrtek 26. dubna v 18.00 hodin
Akce se koná v PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE

BESEDA na téma „Všední život v Ná-
chodě za protektorátu - pokračování“

Vyprávět Vám bude historik 
Bc. Richard Švanda.

POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes 
rezervační systém od 22. března 2018

Vstupné: Kč 30,-

Pátek 27. dubna v 19.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY 
- trio Th e Cracked Cookies

Th e Cracked Cookies je ženské vokální trio, 
lahodně a jemně nakřáplé. Muzikantky, 
zpěvačky a komičky vycházejí z tradiční 

americké hudby let 40. a 50.
POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes 

rezervační systém od 22. března 2018
Vstupné: Kč 90,-

Neděle 29. dubna  v 15.00 hodin
Metropolitní divadlo Praha 

uvádí nedělní pohádku
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ

Pohádkový muzikál plný čar a kouzel 
Předprodej od 22. března 2018

Vstupné: Kč 50,-

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.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

ENERGETICKÉ 
OKÉNKO 137.

Vážení a milí čtenáři,
Každé naše odběrné místo elektřiny 
a plynu je popsáno dvěma dokumenty:
1) smlouvou o  připojení k  distribuční 
soustavě, což je hlavně smlouva „technic-
ká“, která se uzavírá při vzniku odběrného 
místa s  příslušným distributorem elektři-
ny, laicky jde o parametry a instalaci elekt-
roměru a plynoměru. Vztah mezi distribu-
torem elektřiny/plynu a námi a to včetně 
cen určují pravidla, která nastavuje Ener-
getický regulační úřad /ERÚ, www.eru.cz/. 
Přehled distributorů a na jakém stanove-
ném území působí, najdete tamtéž.
2) smlouvou o  sdružených službách 
dodávky elektřiny / plynu, což je 
smlouva  „obchodní“, kterou uzavírá-
me zcela svobodně my jako koncoví 
odběratelé elektřiny a  plynu s  licen-
covanými dodavateli elektřiny a  ply-
nu. Seznam licencovaných dodavatelů 
plynu a  elektřiny naleznete na  našich 
www.j-e-s.cz nebo velmi podrobně 
na  OTE, a.s. /www.ote-cr.cz, statistika/. 
K dnešnímu dni je v ČR  více jak 60 doda-
vatelů elektřiny a plynu.
Tato velká konkurence dodavatelů elek-
třiny a  plynu, a  dokud bude, je pro nás 
koncové odběratele skvělou zprávou, 
protože máme možnost si skutečně peč-
livě svého dodavatele vybírat z velké na-
bídky. O tom jak a co je při výběru našeho 
dodavatele energií důležité zase jindy….
My jako koncoví odběratelé elektřiny /
plynu a  dodavatelé elektřiny/plynu se 
řídíme dvěma základními právními nor-
mami – Občanským zákoníkem a  Ener-

getickým zákonem. Ještě zmíním dnes 
stále více aktuální normu a tou je zákon 
O  ochraně osobních údajů. V  mantine-
lech těchto zákonů se pohybujeme a  je 
na nás, jak pro nás výhodně a efektivně , 
ale o tom zase jindy….
Příště něco málo o všech dalších typech 
organizací a fi rem, které se mezi námi od-
běrateli energií a  dodavateli energií po-
hybují a  s  kterými se setkáváme během 
roku nejčastěji ….
KOMUNIKUJEME SE VŠEMI DODAVATELI 
ENERGIÍ V ČR, ALE ZASTUPUJEME POU-
ZE A  JENOM ZÁJMY NAŠICH ZÁKAZNÍ-
KŮ - ODBĚRATELŮ ENERGIÍ, PROTO NÁM 
PIŠTE, VOLEJTE. RÁDI SE DODAVATELŮ 
ENERGIÍ ZEPTÁME ZA VÁS.
S úctou Váš
  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 a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12. 
www.j-e-s.cz

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Kamenice

Tepenská

Borská

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286 Nejlevnější
čerpací stanice
přímo v centru

Náchoda.

Kvalita zaručena.

CDS s.r.o. Náchod,
Kladská 286,

547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici
OBSLUHA SAMOJÍZDNÉHO 

APLIKÁTORU
Požadujeme:

 řidičský průkaz skupiny T    práce v třísměnném provozu
 samostatnost    zodpovědnost

 v případě potřeby ochota vykonávat práci přesčas
 praxe na obdobné pozici výhodou    nástup možný ihned

 pravidelné pracoviště: Bioplynová stanice Jaroměř

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 
na dobu neurčitou    zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení    fi remní bonusy

V případě zájmu kontaktujte p. Kláru Šestákovou 
č. tel. 731 663 184 

Jaroměřský kros
 V Jaroměři proběhne 8. dubna akce 
Jaroměřský kros, která v sobě sdružu-
je hned tři závody: přebor České obce 
sokolské v přespolním běhu, přebor 
Královéhradeckého kraje v přespolním 
běhu a závod ISCAREX CUP 2018. 
Součástí bude ale i možnost sportování 
pro nejširší veřejnost, například Hobby 
běh s pejskem. Pořadatelem je TJ Sokol 
Jaroměř.  

GABRIELA

Gabriela
Zálišová
Bydliště: Červený Kostelec 
Poradna: Náchod 
Zaměstnání: ošetřovatelka

Věk:          44 let
Výška:          162 cm
Původní hmotnost:        85,6 kg
Současná hmotnost:       61,1 kg

Délka hubnutí:        6 měsíců
Původní velikost oblečení:       XL–XXL
Současná velikost oblečení:     S–M

Zmenšení o:

3–4 konfekční velikosti oblečení 
Úbytek přes boky: 26 cm

-24,5    kg

Zdravotní potíže pominuly. Lidé mě 
vnímají jako jiného člověka

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113, Pasáž Magnum, 547 01 Náchod
TEL: 491 427 445, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

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

Hotel Holzbecher
ve Zlíči u České Skalice

vás zve na

JARNÍ HODY 

23., 24., 25. 3. 
EXOTICKÉ  HODYEXOTICKÉ  HODY 
7. a 8. 4. 
ZVĚŘINOVÉ ZVĚŘINOVÉ 
HODYHODY 
13., 14., 15. 4.
DRŮBEŽÍ HODYDRŮBEŽÍ HODY      
Tel. 777 225 812

WWW.GATENACHOD.CZ
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

 
 

Spole nost Ametek elektromotory, s.r.o. 
v Náchod , zabývající se výrobou elektromotor , 

 

HLEDÁ NOVÉ ZAM STNANCE 
DO 3 SM NNÉHO PROVOZU PRO PRÁCI NA 
AUTOMATICKÝCH/POLOAUTOMATICKÝCH 

STROJÍCH  
 

Nástup možný ihned! 
 

Benefity spole nosti: 
- p ísp vky na stravování 
- 5 dn  dovolené navíc 
- vlastní zvýhodn né mobilní tarify 

 

Tel.: 730 806 165, email: info@ametek.com 

Hašpl a.s. Velké Poříčí
http://www.haspl.czpřijme

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity
Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
    +420 491 401 718 paní Procházková,
    +420 491 467 241 paní Kubečková

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. 3. 2018 

od 8:00 do 12:00 hodin
Přijďte se podívat 

na naše třídy upravené 
do center aktivit.

Rodičům zodpovíme dotazy.
Děti si budou moci pohrát

a zapojit se do činností
probíhajících na třídách.

V sibiřském gulagu
 Klášter Broumov – sál Kreslírna 
je místem konání přednášky (do-
provázené diaprojekcí) Ing.  Sta-
nislava Staříka. Tématem je ge-
ologicko - průzkumná expedice 
v  centrálním Jakutsku (východní 
Sibiř) uskutečněná v  roce 1989. 
Právě zde se nachází osada Ilin – 
Tas, která fungovala do  roku 1954 
jako jeden ze sovětských náprav-
ných táborů –gulagů. Přednáška 
proběhne 22. března od 18 hodin.
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - 
sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt život-
ního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.: 736  768  114 
volejte po – pá 9 – 17 ho-
din, ne o víkendu

* Muž 32 let štíhlé postavy, 
klidné povahy, společenký 
hledá přítelkyni (27-32 let). 
TEL. 777 33 79 03
* Muž, 47 let, s  vyřešenou 
minulostí, hledá touto ces-
tou přítelkyni od  25 do  38 
let věku. Tel. 702 808 027

*P R O N A J M U byt  1+1 
v Broumově U Větrolamu, 
po  rekonstrukci, nájem + 
služby + energie (bez el.) 
6.400 Kč, kauce 10.000 Kč, 
pouze slušné a  spolehli-
vé osobě. Tel. 773  974  100. 
RK NE
 * Rozvedená žena kou-
pí menší byt v  Náchodě, 
zavolejte prosím na  tel.
774 777 073
* Mladý muž koupí byt 
2+1 v  Náchodě, platím 
v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Mladá rodina hledá vět-
ší byt nebo dům v  Nácho-
dě a  okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
*Pronajmu nově zrekon-
struovanou garsonku 
v  Hronově. Kauce nutná. 
TEL.:608 66 77 30
* Dlouhodobě pronajmu 
byt 3+1 v  OV v  Hrono-
vě, Jiřího z  Poděbrad 693, 
s garáží, nájem cca 4000,-+ 
energie, kauce 10 tis..TEL.: 
723 255 294

* Prodám stavební poze-
mek s  protékajícím poto-
kem 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. TEL.:
608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový 
dům v  lokalitě Broumov – 
Spořilov. Cena dle dohody. 
TEL.: 732 552 773

*Koupím les i  s  pozem-
kem. Může být malá vý-
měra nebo i zanedbaný. 
Děkuji. TEL.: 773 585 290

*Hledám RD v  Náchodě 
nebo přilehlém okolí. Tel. 
774 061 131

*Koupím pozemek nebo 
nemovitost na  přestavbu 
v  podhůří Orlických hor. 
TEL: 608 66 77 30
* Sháním chatu, chalu-
pu, domek v  okolí Nácho-
da do  20 km na všechny 
směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072
* Koupím RD se zahradou 
v  Novém Městě n. Metují. 
Tel. 737 637 058
* Prodám ve Velkém Dřeví-
či roubenou podsklepenou 
chalupu. Vytápění krbový-
mi kamny, vyměněná střeš-
ní krytina.  Pozemek cca 
1250 m2, garáž, skleník. Tel: 
608 245 634
* Sháním na  Náchodsku 
ke koupi domek nebo trvale 
obyvatelnou chalupu. Menší 
opravy nevadí. Cena do  2 
mil. Děkuji za nabídky. Tel: 
604 336 337.

* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn. jakékoliv využití, 
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT

*Prodám vyšší pianino 
od  někdejšího tradiční-
ho českého výrobce zn. 
DALIBOR v  hnědém les-
ku po  kompletní opravě. 
Všechny materiály jsou pů-
vodní a zachovalé. Mechani-
ka od fi rmy Langer se vyzna-
čuje příjemným pohotovým 
chodem. Nástroj vhodný 
na domácí hraní nebo do re-
staurace apod. Výška 130, 
vyrobeno 1952, cena 48750,-
Kč. TEL.: 602 399 594
*Prodám sedací soupravu 
3+2, 1rok starou ještě v zá-
ruce do 2/2019. Sedačka 
je jako nová,  vysoká opěr-
ka zad, pohodlná,obě jsou 
rozkládací s  úložným pro-
storem. Potah je v  béžové 
barvě, praktický, nic na něm 
není vidět. Šířka trojsedu 
je 170cm, dvojsedu 150cm. 
Nám se tu nehodí tvarově 
ani kvůli nedostatku mís-
ta, udělali jsme unáhlenou 
koupi. Cena dohodou. TEL.: 
776 884 860
* Prodám palivové dřevo. 
550,-Kč/m3. I  s  dovozem. 
Tel. 702 611 187
* Prodám sbírku tanků 
T-34-85, stavebnice, 120 
dílů. Cena 15 000,-Kč. Tel. 
603 735 787

* Koupím HAKI lešení 
nebo jednotlivé části. Tel. 
776 88 67 10
*Koupím tříkolku Velo-
rex (hadrák) 250 - 350 cm3 
i v nepojízdném stavu. TEL.: 
604 437 128
*Koupím levně HAKI le-
šení i  nekompletní. TEL.: 
776 327 208
* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a příslušenství 
- objektivy, staré fotografi e, 
reklamní fotografi cké mate-
riály.TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bo-
dáky, uniformy, vyzname-
nání i  z  období socialismu 
v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré fi lmo-
vé plakáty a  jiné. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a  bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858
*Koupím válcový mačkač 
obilí. Mob: 603 487 428
* Koupím veškeré staro-
žitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  ce-
lou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepo-
třebné i  poškozené věci. 
Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj.aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rá-
dia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘ-
LÍSTEK, PUŇŤA aj.staré 
časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj.papí-
rový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

Satelitní dotace! 
 Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč 

 nebo naladění karet FreeSAT.  
Volejte 778 527 899.  www.satelitnizpravodaj.cz

* Koupím starý nábytek 
i  celou pozůstalost. TEL.: 
722 907 510

*Převedu záznamy z video-
kazet na Flešku nebo DVD, 
levně, 777 554 484
*Odstraňte mech z  vašich 
trávníků! Zapůjčím moto-
rový provzdušňovač trávní-
ků VERTIKUTATOR 450,-
Kč/den. TEL.: 605 957 399
*Provádím pravidelný 
úklid domácností bytů 
a  rodinných domů. Se-
riózní jednání. Kontakt 
602 275 866

* Přijmeme muže, ženy 
i  seniory na  rozvoz 
knih, 80 hod. měsíčně, 
12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359

*Prodám Peugeot 406  2,0 
HDI r.v. 1999, najeto 
244 tis.km, TK 03/2020, 
cena 15  000,-- Kč. Tel.: 
723 565 374
*Prodám OPEL  ASTRA G 
1,6, r.v. 99, combi, bílá bar-
va, najeto 164 tis.km, servis-
ní knížka, zakoupeno v ČR, 
nová STK, eko zaplaceno, 
2 sady pneu. Zachovalá, 
spolehlivá. Cena 34 tis.Kč. 
TEL.: 777 104 584

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2018 r.

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

R
O
Z
V
O
Z

O

B

Ě

D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 56,-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
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STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod
Tel.: 491 419 172 www.sbdnachod.cz

veškeré 
stavební práce, 

hydroizolace,
půjčování lešení  

zemní práce, doprava 
(kontejner + hydraul. ruka),

instalatérské a topenářské práce 

ECHO Nachod 1-2018.indd   1 6.2.2018   7:40:50

PSÍ DOMOV LUKAVICE 
Zveme všechny milovníky psů na:
• 30. 3. 2018 BRIGÁDA 
   – úklid, drobné opravy a vše potřebné, P.S. kutilové vítáni
• 31. 3. 2018 VELIKONOČNÍ VEŘEJNÉ VENČENÍ 

   SPOJENÉ S DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na velikonoční nadílku (granule, konzervy, 
pamlsky… atd.) se chlupáčkové moc těší 
a předem Vám děkují
Tel. 608 524 937      www.utuleklukavice.cz 
Veřejná sbírka Psí domov Lukavice 
transparentní účet č. 33440088/5500

ŘÍ

vítáni
NČENÍ

Vlajka pro Tibet
I  tento rok zavlála nad řadou škol, 
úřadů, objektů veřejných i  soukro-
mých, tibetská vlajka (viz. obrázek).   
Akce probíhá každý rok 10. března, 
v den výročí povstání Tibeťanů proti 

čínské okupaci Tibetu. Při povstání 
v roce 1959 zemřelo více než 80 000 
Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely 
v  následujících letech ve  vězeních, 
pracovních táborech nebo v  dů-
sledku hladomoru. Počet tibetských 
uprchlíků v  exilu dosáhl zhruba 
140 000. Cílem kampaně je poukázat 
na dlouhodobé porušování lidských 
práv v  Tibetu. Česká republika se 
ke  kampani připojuje pravidelně 
od  roku 1996, kdy tibetskou vlajku 
vyvěsila první čtyři města.

Módní přehlídka 
 V  prostorách Konferenčního sálu 
IC Broumovska se 24. března usku-
teční módní přehlídka s  názvem 
Vítání jara 2018. Pořádá ji akciová 
společnost VEBA za  podpory měs-
ta Broumova. Přehlídka proběhne 
ve dvou časech: od 14 a od 18 hodin.

Pozvánka do Barda
Na velikonoční jarmark se nemusíte 
vypravit jen do měst našeho regionu, 
ale i do sídel v našem polském příhra-
ničí. Velikonoční jarmark proběhne 
25. března i v polském městě Bardo. 
Připomeňme, že Bardo je partnerské 
město České Skalice.  Takřka tisíc 
let dlouhá je historie Barda, které 
je již od   13. století vyhledávaným 
poutním místem. Můžete zde spatřit 
i údajně  zázračnou sošku Panny Ma-
rie Bardské, nejstarší dřevěnou sochu 
v Dolním Slezsku

ADAM je asi 5letý pejsek, který 
opět nikomu nechybí, takže mu 
hledáme nový domov. Je hod-
ný, veselý, přátelský, mazlivý. Je 
vhodný i do rodiny s dětmi.

MADLENKA je asi 4měsíční 
koťátko, které nikdo nehledá. 
Takže my hledáme Madlen-
ce nový domov. Je moc hodná 
a mazlivá.

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, 

Jana Slováková 

721 543 498

CASTING
Profesionální produkční a modelingová agentura D&D 

pořádá casting pro dívky, chlapce i děti 

(výška postavy 160 – 180 cm). 
Casting se koná na adrese: Eliščino nábřeží 626, Hradec Králové 

dne 17. března od 13 do 15 hodin. 
Oblečení: dívky – lodičky, krátká sukně, chlapci – spol. obuv, spol. kalhoty. 

Bližší informace na www.modelagencyddhk.cz
Pokud vám jméno agentury D&D připadá povědomé, je to správně. 

S fotografi emi jejich modelů a modelek se pravidelně setkáváte 
i v rámci naší rubriky Dívka ECHA. 

Podařený přestup z kategorie starších žákyň do kategorie dorostu zažívá 
v nové sezoně heřmánkovická judistka Kristýna Vondřejcová. V lednu 
na mezinárodním turnaji o Pohár nadějí v Olomouci porazila 4 z 5 sou-
peřek a brala zaslouženě stříbrnou medaili. V neděli 19. 2. 2018 probě-
hl MT judo Grand Prix Ostrava, kterého se zúčastnilo na 1500 judistů 
z  12 zemí. Z  broumovského oddílu odjela na  závody pouze Kristýna. 
Svůj start v dorostenecké kategorii proměnila opět ve stříbrnou medai-
li. Po lehkém zdravotním výpadku začala Kristýna s přípravou na další 
turnaj, který proběhne 18. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou. Jelikož jsou cíle 
turnajů poměrně vzdálené, patří dík za fi nanční příspěvek OÚ Heřmán-
kovice a fi rmě Bronas Heřmánkovice. Dále poděkování paní Romaně 
Procházkové z Olivětína za krejčovské úpravy závodního kimona.  EN

H l ElkH t l Elk v Náchodě
VELIKONOČNÍ ZELENÉ PIVO
OTEVŘENO DENNĚ PO - NE

K DISPOZICI SALÓNEK
OSLAVY, NAROZENINY,

FIREMNÍ AKCE
Rezervace na tel.: 608 824 331

více na  www.hotelelko.cz
nebo  www.facebook.com/hotelelko.cz
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