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vepřový bok

159Kč/kg

vepřová pečeně
s kostí

89Kč/kg
ceny jsou platné od 24.3. - 5.4. 2014 na prodejně v Českém Brodě

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
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Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru

Minule

jsme načali téma nemocnice
v Českém Brodě výtahem ze zprávy kontrolního výboru (KV), díky které byl kontrolní výbor rozpuštěn. Nově zvolený KV
zasedá dodnes a předsedou je Jaromír Fisher (bývalý starosta). Slíbili jsme i tehdejší
vyjádření Rady ze dne 26.3.2011. Celé je
ke stažení na www.cesky-brod.cz. Zde přinášíme znovu jen výtah.

Činnost kontrolního výboru

Základní vymezení pravomoci výborů se odvíjí
od jejich oprávnění, tj. u kontrolního výboru
oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory
a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo obce.
Vyjdeme-li z výše citovaných činností, je zřejmé, že se jedná o interní kontrolu prováděnou
v rámci obce, jejíž výstupy slouží pouze a jen
pro zastupitelstvo obce, tj. jejich zřizovatele.
Cílem této činnosti je pak zajištění zákonnosti
výkonu samostatné působnosti obce.

Ke kontrolní zprávě obecně

Kontrolní výbor porušil § 119 odst. 3 zákona
128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat plnění
usnesení zastupitelstva či rady obce. K ostatním
kontrolám musí mít kontrolní výbor pověření
zastupitelstva obce a to v tomto případě neměl.
Dále kontrolní výbor porušil § 119 odst. 5 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Vždy u každé kontrolní akce výboru musí být
zápis předán k vyjádření kontrolovanému orgánu či osobě. Spolu s tímto vyjádřením je
pak zápis z kontroly předložen zastupitelstvu.
V tomto případě kontrolní výbor nedal kontrolované osobě prostor k vyjádření a rovnou celou záležitost předložil zastupitelstvu a navíc
bez projednání zastupitelstva zveřejnil.

Kontrola NsP Český Brod

Kontrola příspěvkové organizace města nespadá do zákonem vymezené působnosti
kontrolního výboru dle § 119 odst. 3 zákona
o obcích. V příspěvkové organizaci města
může kontrolní výbor provádět činnost pouze,
pokud mu to uloží zastupitelstvo města.

Spolupracujeme
s o.s. Českobroďák
Českobrodsko

Řešíme vaše zájmy!

Českobrodsko vychází 11x ročně a je doručeno zdarma do všech schránek
v těchto obcích: Břežany II, Český Brod, Liblice, Nová Ves II, Klučov, Kounice,
Přehvozdí, Přistoupim, Rostoklaty, Štolmíř, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Zahrady.

Vydává:
Jaroslav Hor
Prokopa Velikého 118
282 01 Český Brod
IČ: 76592251

Veškeré náměty, připomínky a dotazy směřujte na email info@cesky-brod.cz či
telefon 736 249 946. Kontaktní adresa je Prokopa Velikého 118, Český Brod,
otevírací doba po dohodě.

Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje
Jaroslav Hor, e-mail: reklama@yeti-studio.cz
Řídí redakční rada ve složení: Jaroslav Hor,
Jiří Havlíček, Metoděj Málek, Jaroslav Petrásek,
David Klempíř

Diskuze, rozšířené články i fotky a dokumenty navíc najdete na webových stránkách www.cesky-brod.cz a na www.facebook.com/ceskobrodsko.

Uzávěrka dalšího čísla je 4. 4. 2014.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v březnu 2014 v nákladu 5200 ks.
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Výběrové řízení na provozovatele NsP proběhlo v prosinci 2006, tedy v době působnosti předchozích orgánů obce - zastupitelstva,
rady i výborů těmito orgány zřízenými.

•

v čl. IV.bodě 3. c) úhrada zbytku dluhu PP
Hospitals za městem ve výši 9.058.046,- Kč.

Ze shora uvedených důvodů (dva zde nebyly
uvedeny, pozn. redakce) KV bez pověření současného zastupitelstva nebyl oprávněn tuto
kontrolní činnost provádět. Provedenou kontrolou překročil své zákonem vymezené pravomoci. Navíc hodnotí kroky, které předchozí
orgány města (zastupitelstvo, rada) schválily.
Činnost předchozího zastupitelstva (rady)
podrobil své vlastní kontrole.

V bodě 3.2. se kontrolní výbor dostává absolutně mimo rámec svých kompetencí a hodnotí stav mezi dvěma samostatnými subjekty,
do toho městu vůbec nic není. Hodnotí totiž
vztah mezi společností PP Hospitals s.r.o.
a ANESAN s.r.o.. Dovozuje, co mohla společnost PP Hospitals mínit svým dopisem ze dne
1.7.2007 a podřazuje tento dopis pod režim
přistoupení k závazku dle §533 o.z. Město
tedy neporušuje své smluvní povinnosti a ani
v minulosti neporušovalo.

K jednotlivým bodům kontrolní zprávy

Závěr

Pokud je KV hodnocena Smlouva o převodu poskytování zdravotní péče ze dne
29.12.2006, je nutné konstatovat, že KV nerozlišuje mezi majetkem města a majetkem
NsP. Touto smlouvou byl řešen movitý majetek, práva a povinnosti samostatné příspěvkové organizace města, tj. Nemocnice s poliklinikou jako převádějící a společností PP Hospitals
jako přejímající. Žádný jiný majetek. Tedy žádný majetek, práva či povinnosti města.
KV nerozlišuje majetek Nemocnice s poliklinikou a majetek města, tudíž ani dluhy spol.
PP Hospitals za městem a dluhy PP Hospitals
za Nemocnicí s poliklinikou. Tabulka je sestavena zavádějícím způsobem. V uzavřené dohodě jsou následující údaje:
•

•

•

v čl. IV. bodech 1. a 2. jsou rozlišeny dluhy
PP Hospitals vůči Nemocnici s poliklinikou
ve výši 6.271.673,- Kč a dluhy Nemocnice
s poliklinikou vůči jiným subjektům ve
výši 9.327.154,- Kč
v čl. IV. bodě 3. a) pak trojzápočet mezi PP
Hospitals Městem Český Brod a Nemocnicí s poliklinikou ve výši 5.000.000,- Kč
v čl. IV. bodě 3. b) zápočet Nemocnice
s poliklinikou a firmou Steiner ve výši
500.000,- Kč.

Kontrolní výbor ve své zprávě došel k určitým
závěrům, se kterými nelze souhlasit a to konkrétně. Ve svém závěru 1. konstatuje řádnost
výběrového řízení a jeho následné zmaření
postupem rady. Ono zmaření však není nikde definováno. V závěru 2 nepravdivě uvádí
neplnění smluvních povinností viz. vyjádření
k bodu 3.2.. V závěr 3 se zmiňuje o nehospodárném nakládání s majetkem města, to však
není nikde doloženo. Dále pak o neplatnosti
dodatků, což rozporujeme, neboť se nejedná
o změny vyhlášeného záměru. Závěr 4 opět
není pravdivý, o veřejnou podporu v žádném
případě nejde. Závěr 5 nepřísluší kontrolnímu
výboru přijímat, protože se jednalo o orgány
jiného zastupitelstva. Navíc fungování finančního výboru bylo oceňováno i auditorem města, naopak kontrolní výbor byl kritizován za
nečinnost.
Z výše uvedených důvodů, jakými bylo
překročení pravomocí kontrolního výboru, nemožnost kontrolovaného subjektu či
subjektů se ke zprávě vyjádřit a faktická pochybení v samotné zprávě Rada města doporučuje Zastupitelstvu města tuto zprávu zamítnout
a považuje doporučení kontrolního výboru za
nerelevantní.
Rada města, 26.3.2011
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Vyjádření starosty města

Abychom neuváděli pouze tři roky staré
vyjádření Města, oslovili jsme Město nyní.
Chtěli jsme vědět, jak danou zprávu vidí
dnes a zda se něco změnilo. Vyjádřil se
nám starosta města Bc. Jakub Nekolný.

Předně je potřeba říct, že se situace za dobu
třech let vyvinula a některé věci obsažené ve
vyjádření kontrolního výboru a v reakci rady
města jsou překonané. Kontrolní výbor byl odvolán kvůli několika pochybením uvedeným
ve vyjádření rady města ke zprávě kontrolního
výboru. Hlavním problémem pak bylo, že kontrolovaný subjekt neměl možnost se ke zprávě vyjádřit. Nová volba kontrolního výboru
nebyla vůbec jednoduchá. Zastupitelé se na
obsazení pozice předsedy kontrolního výboru
dohodli až na začátku roku 2012. K závěrům a
doporučením kontrolního výboru lze nyní říct
následující.
Postupem rady města nebylo zmařeno výběrové řízení na provozovatele. Výběrové řízení
probíhalo v jiné situaci, než kontrolní výbor
prováděl kontrolu nebo jaká je dnes. Jednoznačným zájmem Všeobecné zdravotní pojišťovny byl tlak na uzavření akutní péče v Českém Brodě a za to byla ochotna nasmlouvat
nová lůžka následné péče. To se také stalo,
postupně byla uzavřena chirurgie i interna
a nyní je nasmlouváno 150 lůžek následné
péče. Bohužel ne všechna jsou provozována.
Nebylo zjištěno, že by město neplnilo povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. U dodatků k nájemní smlouvě opravdu nebyly zveřejňovány záměry, to však bylo napraveno a nyní
všechny dodatky k nájemní smlouvě již prochází přes zveřejnění na úřední desce.

Dle našeho názoru nedošlo k nezákonné veřejné podpoře, protože nedošlo k narušení
hospodářské soutěže a opatření nemělo vliv
na obchod mezi členskými státy EU.
Finanční výbor je poradním orgánem zastupitelstva města a zastupitelstvo města v letech
2006 - 2010 neshledalo v práci finančního
výboru zásadní nedostatky. Nicméně po této
události je současný finanční výbor mnohem
aktivnější, vyjadřuje se k plánovaným investičním akcím, koncepčním materiálům a provádí
kontroly.
Panu Vojtíškovi nebyly prominuty žádné peníze. Něco jiného pak je, že se město rozhodlo započítat provedené investice do majetku
města proti stávajícímu dluhu. Jednalo se
o oddělení interny a DIOP v celkové výši 4,83
mil. Kč.
V roce 2008 byla podepsána dohoda o způsobu úhrady pohledávek a závazků, která uspořádala všechny vzájemné finanční vazby a na
základě které Českobrodská nemocnice převzala dluhy městské příspěvkové organizace
ve výši 9,3 mil. Kč. Podmínky dohody odsouhlasilo zastupitelstvo města. Nyní je situace
jiná. Provozovatel nemocnice stále dluží městu i po zápočtech investic víc jak 10 milionů
Kč bez vážné snahy zadlužení řešit. Proto jsme
se u částek, kde hrozilo promlčení obrátili na
soud.
Situace se dále vyvíjí a s velkou pravděpodobností bude záležitosti kolem nemocnice řešit
na svém březnovém zasedání zastupitelstvo
města.
Bc. Jakub Nekolný, 7.3.2014
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Věčné téma naší nemocnice

Na minulé číslo jsme měli mnoho reakcí,
jednu z nich si dovolíme otisknout. Napsal
ji bývalý zastupitel, pan J. Kokeš.
Jako občan musím konstatovat, že vedení
města nedokázalo obhájit samotnou podstatu
setrvání nemocnice v našem městě. Starost
o naše zdraví je nám jaksi cizí a nic neříkající.
A když už to dopadlo, tak jak dopadlo, měla se
hledat cesta, jak toto důležité zařízení udržet
v provozu. Hospodář se dokáže o svůj majetek
postarat tak, aby byl funkční a sloužil k danému účelu. Také jsem byl v zastupitelstvu města v letech 2002-2006, kdy se město vedené
ODS, Perspektivou a Nezávislými nedokázalo
postarat o zachování nemocnice.
Jistě to nebyl snadný úkol, ale bylo nutné hledat takovou cestu, která by nemocnici udržela
v chodu. Všichni, co začali nemocnici provozovat, sledovali jen svůj osobní prospěch.

Domnívám se, že ani současný pronajímatel
neplní smlouvou stanovené podmínky. Vždyť
vyrovnání nájemného zůstává stále nevyrovnané a dlužné částky pravděpodobně město
nikdy neuvidí. Nelze přece pokračovat v činnosti léta bez vyrovnání každého ukončeného
roku. Na smluvní vztah jsou vždy dvě strany.
Jako občan musím říci, že naši zástupci tahají za kratší konec tohoto smluvního vztahu
a nechávají věci nedořešené. Mohu být sebevíc nespokojený a vždy musím na ošetření do
Kolína nebo Prahy. To nikoho netrápí, že nemocnice byla založena s podílem soukromých
peněz našich předků a naše společnost se
neumí o tak důležitý institut starat. Byl jsem
na Zastupitelstvu, kde se měla projednávat
nemocnice, ale bod byl zrušen. V letošním
roce budou komunální volby. Je potřeba, aby
do vedení města přišli lidé, kteří by uměli najít
cestu, jak se z této patové situace dostat.
J. Kokeš

Ne – bezpečný Brod
V lednovém čísle Českobrodska jste si mohli
přečíst článek „Bezpečnost je věcí nás všech“,
ve kterém jsme na čtenáře apelovali ke zvýšené aktivitě v oznamování protiprávního jednání. Se svými poznatky se můžete obracet na
Policii České republiky (linka 158), Městskou
policii Český Brod (tel. 736 675 756 nebo 321
612 156), v krajním případě je možné kontaktovat sdružení Českobroďák nebo využít anonymního formuláře na www.ceskobrodak.cz.
Za poslední měsíc jsme zaznamenali zvýšený
počet oznámení prostřednictvím občanského
sdružení. Tyto informace byly dále předávány
příslušným orgánům či řešeny v rámci Komise

bezpečnosti Český Brod. V některých případech postačilo věc prodiskutovat nebo poradit.
Jedním z vážnějších poznatků bylo oznámení
pana Kováře o přepadení jeho mladistvého
syna nedaleko českobrodského nádraží. Skupina útočníků jej bezdůvodně a surově zbila.
Tuto alarmující událost v současné době řeší
policie na základě včasného oznámení oběti.
Otec přepadeného vypsal za informace vedoucí k dopadení pachatelů odměnu 50 tisíc
korun. Tuto výzvu jsme pomohli šířit mezi
občany. Přepadený a jeho otec nám poskytli
krátký rozhovor.
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Přepadený:

Co se přesně stalo a jak probíhalo napadení?
21. února jsem šel kolem 19:30 hod. s kamarádem z vlaku. Na křižovatce Zborovská x Krále Jiřího jsme se rozdělili a já šel po chodníku
směrem k Penny a Lidlu. Asi po 50-ti metrech
ke mně někdo zezadu přišel a strčil do mě. Než
jsem stačil zareagovat, tak jsem dostal několik
úderů pěstí, které mi kromě jiného přerazily
nos a dva zuby. Útok přišel zezadu, byl hodně rychlý a agresivní, nestačil jsem se bránit.
Brzy jsem upadl do šoku a ten vlastně v určité
míře trvá do současnosti, je těžké to popsat.
Jednalo se o skupinku asi 5-ti útočníků, kteří
se očividně dobře bavili a smáli se tomu. Přestali mě bít v momentě, kdy k nám přicházel
někdo ve směru od Penny. Byl to pán přes
50 let starý, převážně rusky hovořící, s igelitkou v ruce. Pomohl mi zastavit krvácení z nosu
a odvedl mě na blízkou zastávku autobusu.
Nyní je to již týden od incidentu, ještě jsem se
s tím nedokázal smířit. Bojím se, že se mi to
může stát znovu. Snažím se nikam nechodit sám
a dávám si velký pozor na obdobné partičky.
Jak hodnotíte postup policie a reakce ostatních lidí?
Od policie bych očekával rychlé pochytání
útočníků, i když chápu, že to není tak jednoduché. Doufám, že tu bandu dopadnou, že se jim
podaří identifikovat pachatele např. pomocí
kamerového systému, který je rozmístěn po
Českém Brodě. Reakce lidí se začaly objevovat
ve větší míře poté, co jsme výzvu zveřejnili na
sociálních sítích skrze vaše občanské sdružení.
Kamarádi a další známí se snaží zjistit, kdo to
byl. S kým to řeším, tak ti mi vyjadřují podporu
a přejí rychlé uzdravení. Každý tento zákeřný
útok odsuzuje. Prosím tímto ostatní, aby se
nebáli a s podobnými problémy se obraceli na
policii. A zároveň tak policii a zástupce města přiměli k tomu, že se začnou o bezpečnost
v Brodě víc starat.

Otec přepadeného:

Co vás vedlo k vypsání tak vysoké odměny za
dopadení pachatelů?
V okamžiku, kdy domů přišel můj zakrvácený zbitý syn, mě nejdříve popadl veliký vztek,
cítil jsem se bezmocný. Abych pomohl policii
v dopadení těch grázlů, vypsal jsem tuto odměnu a rozhodl jsem se vše zveřejnit. Nevím,
jak více pomoci, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Peníze jsem ochoten vyplatit za
informace vedoucí k jednoznačnému obvinění pachatelů. Doufám, že to bude dostatečně
motivující.
Čeho chcete touto výzvou dosáhnout?
Kromě dopadení pachatelů bychom s rodinou
chtěli přispět k tomu, aby v Českém Brodě bylo
bezpečněji. Nelze tu nechat působit obdobné
bandy, zdejší instituce se tím musí zabývat.
Chceme, aby se naše děti nebály chodit samy
domů ze škol, kroužků nebo z nádraží. Jedním
ze smyslů výzvy a medializace je to, aby se
i ostatní lidé zamysleli a věnovali větší pozornost bezpečnostní situaci ve městě. Každý se
dle svých možností může zapojit zejména do
prevence a spolupráce s policií a dalšími institucemi.
V minulosti jsem si obdobných záležitostí moc
nevšímal, jen občas jsem zaznamenal nějaký
ten problém. Zpravidla se jednalo o drobné incidenty v oblasti nádraží, a to vždy přes den.
Po napadení syna jsem si začal více všímat
okolí a problémových osob v teritoriu města.
Doufáme, že se policii brzy podaří dopadnout
neznámé útočníky. Nikdo z nás si nepřeje, aby
se obdobná událost opakovala. Co můžeme
udělat pro to, aby se bezpečnostní situace
v Brodě zlepšovala? Každý může pomoci. Všímejte si svého okolí a nebojte se volat na policii s podezřením na trestnou činnost nebo
stanete-li se účastníkem protiprávního jednání. Můžete tak pomoci v krizové situaci sobě,
svým blízkým, sousedům, apod.
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Na svou osobní ochranu lze použít velkou škálu prostředků, například i maličkost v podobě
pepřového spreje, který můžete nosit stále
u sebe. V první řadě je důležité dodržovat
určité preventivní návyky – nechodit pokud
možno sám, vyhnout se rizikovým místům, být
ostražitý a připravený reagovat na okolní podněty. Především je důležité se do nebezpečné

situace vůbec nedostat. Více podrobností vám
rádi sdělíme na některém z kurzů sdružení
Českobroďák - sebeobrana pro veřejnost nebo
můžete navštěvovat pravidelné úterní tréninky sebeobrany v českobrodské sokolovně (děti
17-18:30 hod., dospělí 18:30-20:00 hod.).
Mgr. Jiří Havlíček, o.s. Českobroďák

Hledáme svědky! Odměna!
V pátek, dne 21. února 2014 kolem 19.30
hod. byl v Českém Brodě v prostoru křižovatky ulic Krále Jiřího a Zborovská přepaden
a zmlácen při cestě z nádraží ČD mladistvý
skupinou pěti mužů v kapucích (někteří se při
činu smáli a někteří byli tmavší pleti). Jeho
rodina vypisuje za informace vedoucí k dopadení a potrestání těchto pachatelů finanční
odměnu ve výši 50.000,-Kč.
Rodina žádá svědka (pravděpodobně rusky
mluvícího), který v inkriminovanou dobu přicházel k místu přepadení ve směru od nákup-

ních center Penny a Lidl a pravděpodobně zachránil mladíka od vážnějšího zranění, aby se
se svým svědectvím bez obav přihlásil.
Telefon: 737 124 878

KULTURA
V SOLNÉ JESKYNI
Každou sobotu od 19:00 nabízíme nevšední prodloužené procedury s
hudebním programem. Přijďte si odpočinout a poslechnout příjemné tóny
skladeb světoznámých autorů v unikátním prostředí solné jeskyně.

5.4.2014 - ERA - The Essentiel (65')
12.4.2014 - TIBET - meditační (60')
19.4.2014 - MARIE ROTTROVÁ (50')
26.4.2014 - MOULIN ROUGE - Féerie (75')
31.4.2014 - VIVALDI - klasická hudba (55')
V CENĚ VSTUPU JE ZAHRNUTA SKLENKA VÍNA
Z VINOTÉKY U HODINÁŘE
*Z důvodu omezené kapacity prostor doporučujeme včasnou rezervaci!

REZERVACE: 720 270 282 / 314 008 312

Blíží se nám daně,
půjčíme vám na ně
Půjčky ihned bez ručitele
na vyplacení dluhů nebo oddlužení nemovitosti.
Půjčka je odeslána do 24 hodin od schválení.

• Půjčky jak spotřebitelské tak podnikatelské
•
•
•
•

Postačující je i minimální příjem
Korektní a individuální přístup ke klientovi
Přijedu za vámi, stačí prozvonit a zavolám vám zpět
Nabízím rychle bez zbytečného odkladu

• schválení po telefonu / nikam nemusíte /
• jasné a srozumitelné podmínky, seriózní jednání
• splátky již od 18 měsíců

Zahraniční výrobní a obchodní společnost ALUFIX
BOHEMIA s.r.o. s více jak 20 letou tradicí na českém
trhu se sídlem v Černíkách (ca. 7 Km od Českého
Brodu) hledá 1 pracovníka na pozici „SKLADNÍK VZV
+ ŘIDIČ“. Společnost se zabývá prodejem úklidových
a obalových produktů pro domácnost.
PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:
• SPOLEHLIVOST- DOBRÁ PRACOVNÍ MORÁLKA
• BEZÚHONNOST – čistý trestní rejstřík
• BYDLIŠTĚ V BLÍZKÉM OKOLÍ VÝHODOU PRO OBĚ STRANY
• ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. B PODMÍNKOU, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. C VELKOU
VÝHODOU
• PRŮKAZ NA OBSLUHU VYSOKOZDVIŽNÉHO ELEKTRICKÉHO VOZÍKU VÝHODOU
• DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV
• NÁSTUP CO NEJDŘÍVE
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
• Stabilní pracovní doba 5 dní v týdnu pondělí – pátek jednosměnný provoz
• evidence, kontrola, uskladňování a vyskladňování zboží
NABÍZÍME:
• stabilní pracovní pozici
• zajímavé platové ohodnocení
• příjemné pracovní prostředí

Máte zájem o takové řešení
svých finančních problémů

Pokud Vás tato pozice zaujala a splňujete uvedené požadavky, těšíme
se na Vaši odpověď. ODPOVĚĎ S VAŠÍM TELEFONICKÝM KONTAKTEM POSÍLEJTE NA EMAIL: alufix@alufix.cz NEBO FAXEM: 321 672 500
NEBO POŠTOU NA ADRESU SPOLEČNOSTI: ALUFIX Bohemia spol. s r. o.,
Černíky 7, 289 15 Kounice okr. Nymburk.

Volejte 774 571 612

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000
o ochraně osobních údajů. Pokud nás Váš osobní profil zaujme určitě se Vám ozveme
v opačném případě nebudete kontaktováni.

69Kč/kg
panenka
mražená

vepřový bok

159Kč/kg

vepřová pečeně
s kostí

Prodejna

89Kč/kg

ceny jsou platné od 24.3. - 5.4. 2014 na prodejně v Českém Brodě

Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376

móda pro děti a dospělé
Pro dospělé trendy oblečení Timeout, SAM, Guga a jiné.
Pro děti převážně kvalita českých výrobců : Farmers
(ocenění Česká kvalita), Shara (vysoce kvalitní sofhtshellové
oblečení – i na míru!), Anyface (velmi kvalitní bavlna). Navíc pohádkové motivy Monster High, Hello Kitty, Angry
Birds, The Simpsons a spoustu dalších.

Otevírací doba:
Po – Čt: 9:00 – 17:00,
Pá: 9:00 – 16:00, So: 9:00 – 11:30

23. března 2014 od 18:00 hodin
v SOKOLOVNĚ ČESKÝ BROD

Český Brod, Husovo nám. 16
tel.: 608 461 313 • info@style4style.cz

www.style4style.cz
POZOR! Sleva 10 % při předložení
tohoto inzerátu a platbě v hotovosti!

Cena vstupenek :

250,- předprodej / 280,- na místě

12

„NEVIDITELNÉ CVIČENÍ II“
Pokud se vám alespoň trochu hodilo „Neviditelné cvičení“ v minulém čísle,
mám pro vás pokračování. NEVIDITELNÉ CVIČENÍ II. Opět je pouze na vám kolikrát budete
cviky opakovat, pětkrát až dvacetkrát, jsou psané na jednu stranu těla, nezapomeňte si je zacvičit
i na druhou stranu těla.

Zůstaňte v posteli a pohodlně si lehněte na pravý bok.

•
•
•
•
•
•

pokrčte si nohy a položte si levou ruku volně před hrudníkem
zkuste hlavou známé pohyby – ne ne ne - dívejte se před sebe
přitahujte levé rameno k uchu – jenom tak, aby vám to bylo příjemné
náklonem dopředu a dozadu trochu rozhoupejte tělo od ramen až k pánvi
zvedejte levé koleno přitom nechte chodidla u sebe
zvedejte levé lýtko přitom nechte kolena u sebe

na chvilku si odpočiňte, sledujte jestli se něco málo v těle změnilo a teď už
hurá z postele – DOBRÉ RÁNO – A HEZKÝ DEN. Přeji vám mnoho úspěchu a zdraví.
Jarmila Fischerová

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová

Sportovní 870
282 01 Český Brod

+420 603 543 023
sunsetmassage@seznam.cz
www.sunsetmassage.webnode.cz

Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY -

sutě - písky

Jan Votava - Český Brod

STUDIO KUCHYNĚ
RNDr. Milan Vyšata

Nám. Arnošta z Pardubic 317, Český Brod

K
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3D návrhy kuchyní
zaměření
doprava a montáž
ZDARMA
folie
masív
dýha
lamino
321 620 004
605 224 855
774 836 559
otevírací doba

Po - Pá
So 9 - 12

9 - 17

V
E
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A
V
N
É
S
K
Ř
Í
N
Ě

STAVEBNÍ PRÁCE

REKONSTRUKCE, DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317

colakovivo@ovi.com

Místo pro
vaši inzerci
736 249 946

Pojďte se s námi naučit

SEBEOBRANU

určenou pro absolutní začátečníky i pokročilé

Kurz není časově omezen
- začít můžete kdykoliv !
Děti od 6 ti let cvičí v úterý od 17 do 18 hod.
(starší děti prodlouženo do 18:30 hod.)
Dospělí a mládež od 14ti let cvičí v úterý
od 18:30 do 20:00 hod.
V sokolovně v Českém Brodě
S námi máte vyšší šance ubránit se napadení, šikaně
a dalším negativním sociálním jevům.
S námi posílíte svou fyzickou a psychickou zdatnost.
Mgr. Jiří Havlíček – tel.: 774 200 158
Ing. Jaroslav Petrásek – tel.: 603 429 248
Více informací a fotogalerie
na www.ceskobrodak.cz a www.sokolbrod.cz

5% va*
e
sl

kostel
starý obchod

přestěhovali jsme se!

knihkupectví

těšíme se na vás na nové adrese:

Suvorovova 1489, Český Brod

- Prodej a servis výpočetní techniky
- Mobilní telefony
- Dětská vozítka peg-perego
- Dřevěné hračky
www.Svitok.cz
www.BednaHracek.cz

736 754 785
obchod@svitok.cz

kavárna u madony
lékárna rosa

nový obchod

* při předložení tohoto letáku. Sleva se nevztahuje na mobilní telefony,
kupóny, dobíjení kreditu MT a platby kartou.

Rubrika Koupím / Prodám / Sháním / Nabízím
Objednávky na telefonu 736 249 946 a emailu reklama@yeti-studio.cz.
Sháním sklenici s nápisem „Pivovar Český Brod“ (i jinými), dobře zaplatím, děkuji moc za nabídky na tel.732170454.
Sběratel.
Staré pivní lahve s litými nápisy za vaši
cenu koupí sběratel. Tel 605224855.

Chybí vám peníze? Půjčíme vám. Dohoda po telefonu - 774 571 612

Zhubla jsem 27 kg. Pomohu i Vám.
www.zdravehubnuti.info, 722 433 862.

Koupím staré starožitné hodinky. Mohou
být zničené či nefunkční, jde mi o jejich
součástky. Telefon 739 567 354.

Takto velký inzerát stojí 40 Kč bez DPH,
nechcete to také zkusit?

69Kč/kg
panenka
mražená

vepřový bok

159Kč/kg

vepřová pečeně
s kostí

89Kč/kg

ceny jsou platné od 24.3. - 5.4. 2014 na prodejně v Českém Brodě

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376

WEB | GRAFIKA | REKLAMA | TISKOVINY
WEBOVÁ PREZENTACE OD 15.000 KČ
ESHOPOVÉ ŘEŠENÍ OD 20.000 KČ
HOSTING 700 KČ / ROK
WEBDESIGN OD 6.000 KČ
GRAFICKÉ PRÁCE 479 KČ / HOD
CORPORATE IDENTITY OD 9000 KČ
PLASTOVÁ CEDULE - 900 KČ / M2
REKLAMNÍ PLACHTA - 375 KČ / M2
POLEP AUTOMOBILU OD 2500 KČ
2500 KS VIZITEK - 1.100 KČ
2500 KS LETÁKŮ A5 - 1.800KČ
RAZÍTKO MODICO OD 380 KČ

INFO@YETI-STUDIO.CZ , 736 249 946

