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Hotel Apeyron v novém 12

NONSTOP PROVOZ
tel.: 321 622 750, 702 468 044
www.hotelapeyron.cz

Restaurace

nabídka obědů 11:00 - 14:00 ( i v SOBOTU )
obědy již od 65,- Kč, rozvoz po Českém Brodě a okolí
Rozšiřujeme náš kolektiv - nabízíme uplatnění pro: samostatného KUCHAŘE
více o hotelu uvnitř a na zadní straně
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Střípky z města

Vyšly již dvě vydání Českobrodska, zatím

jen naťukáváme. Níže najdete vývoj situace u článků, které jsme již otiskli a několik
krátkých věcí k zamyšlení.

Nové koupaliště

V prvním čísle jsme psali o novém koupališti,
které se začalo uklízet velmi pohotově a začalo
se diskutovat o tom, že se věci pohnuly. Zatím
nepohnuly. Alespoň to není vidět, počkejme si
na jaro, zda se opravdu začne napouštět.

Ubytovna na Škvárovně

Téma ubytovny zvedlo velkou diskuzi na webu
cesbrod.cz i na našem facebooku. Dokud nebude stavba v provozu, nemůžeme vědět, jak
to dopadne. Bude ale vůbec ubytovna postavena? Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou kvůli ÚP, stavební odbor v tom ale nevidí
problém. Je tedy pravděpodobné, že dojde
k vnitřnímu sporu a záležitost půjde k projednání na kraj.

V minulém čísle jsme psali o vodě, její kvalitě
a ceně. Další část se tvoří. Před vydáním tohoto čísla nás kontaktoval provozovatel vodohospodářského majetku města společnosti
1. SčV, a.s., pan Ing. Martin Srb, Ph.D.
Jeho komentář k našemu článku najdete
na webu cesky-brod.cz.

Webové ankety na cesbrod.cz

V souvislosti s cyklodopravou jsem viděl neuvěřitelnou věc. Na webu města cesbrod.cz jsou
jednou za čas k vidění ankety. Ty mají pomoci
o něčem rozhodnout. Nejsou v nich však povinná pole, nekontrolují IP adresu ani cookie
počítače - to znamená, že jde hlasovat kolikrát
chcete a třeba z pěti otázek odpovědět jen na
jednu. K čemu tedy ankety jsou? Takto lze jendoduše ovlivnit výsledek jakékoliv ankety. Již
jednou jsem na tuto skutečnost upozorňoval.
Reakce pana starosty Bc. Jakuba Nekolného
bude přidána na webu cesky-brod.cz.
Jaroslav Hor

Voda tvrdá jako kámen

Spolupracujeme
s o.s. Českobroďák
Českobrodsko

Řešíme vaše zájmy!
Vydává:
Jaroslav Hor
Prokopa Velikého 118
282 01 Český Brod
IČ: 76592251
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

Českobrodsko vychází 11x ročně a je doručeno zdarma do všech
schránek v těchto obcích: Břežany II, Český Brod, Liblice, Klučov,
Kounice, Přehvozdí, Přistoupim, Rostoklaty, Štolmíř, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Zahrady.
Veškeré náměty, připomínky a dotazy směřujte na redakční
email info@cesky-brod.cz.
Diskuze, rozšířené články i fotky a dokumenty navíc najdete na
www.cesky-brod.cz a na www.facebook.com/ceskobrodsko.
Uzávěrka dalšího čísla je 24. 11. 2013.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v listopadu 2013 v nákladu 5200 ks.
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Kotel PIV

Jaké

je aktuální dění kolem plánované
přestavby bývalé kotelny na značkovou
pivnici na sídlišti?
Objekt bývalé kotelny zakoupil soukromý investor, firma CHARON, spol. s.r.o., zastoupená panem Lukášem Šebestou. Kotelna má
být přestavěna s rozdělením na kuřácké a nekuřácké prostory s možností lehkého občerstvení formou studené kuchyně. Vybudování
takového zařízení uprostřed sídliště a v bezprostřední blízkosti jediného hřiště, které je
pro děti z okolí jediným místem k setkávání,
však právem budí velké emoce mezi místními
starousedlíky.
Přibližme to, co nejvíce tíží místní obyvatele
v souvislosti s projektem:
•

•

•
•

•
•
•
•

Vyšší koncentrace osob v uvedeném prostoru a s tím související zvýšená hladina
hluku v dané lokalitě (zejména plánovaná
venkovní terasa).
Prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků zvyšuje výskyt nežádoucích
osob = může znamenat nárůst opilství,
vandalství a v neposlední řadě narušování veřejného pořádku.
Součástí pivnice mají být výherní automaty
Vzduchotechnika, která bude ústit do stávajících komínů. Hluk a vibrace se budou
přenášet na skelet sousedního panelového domu (komín vede po jeho plášti).
K objektu nevede žádná přístupová cesta
pro automobily. Stavební práce se tak dotknou všech obyvatel sídliště.
Jakým způsobem bude probíhat zásobování pivnice?
Působení pivnice v samotné blízkosti dětského hřiště.
Dle zákona musí mít tento typ zařízení vyhrazeno pět parkovacích míst! Kde budou
umístěna?

Toto je jen krátký výčet problémů, se kterými
se nemohou místní obyvatelé smířit. Investor
projektu reagoval na zvedající se vlnu nevole
veřejným setkáním s místními obyvateli, aby
jim přiblížil svůj podnikatelský záměr. Veřejné setkání se konalo 13. června 2012 přímo
v prostorách bývalé kotelny. Po krátkém představení svého projektu se otevřel volný prostor pro diskusi s místními obyvateli a ta byla
více než bouřlivá. Valná většina přítomných
podnikatelský záměr investora kritizovala
a pan Šebesta měl plné ruce práce „ukočírovat“ diskusi v mezích slušnosti. Ani to však nestačilo a místní obyvatele iniciovali sestavení
petice s příznačným názvem „O takového souseda nestojíme“. Pod tuto petici se podepsalo
v krátké době na 400 obyvatel sídliště a dne
4. července 2012 byla předána na Městský
úřad Český Brod. Rada města petici projednala pár dní poté a následně se petice dostala
také na program Zastupitelstva. Oba nejvyšší
orgány města však petici projednaly pouze
v obecné rozpravě, kdy byla podána informace
o petici a postoji města k ní. Jednoduše řečeno: „Díky za informace a odejděte“. Otřepané
a již klasické tvrzení znějící z městského úřadu, že Město bude „pouze“ účastníkem řízení a nemá rozhodovací pravomoc, je pouhou
záminkou nevyvíjet žádnou činnost a nechat
realizaci tohoto projektu žít vlastním životem.
Ostatně toto slýcháme poměrně často, když
se u nás v Českém Brodě realizuje nějaký „rizikový“ projekt.
Do doby, než místní obyvatelé vyvinuli snahu
a začali se aktivně zajímat o tento projekt, nedělo ze strany odpovědných orgánů prakticky
nic. Až na základě petice se ledy pohnuly.
Město změnilo svůj vstřícný postoj k pronájmu plochy potřebné k vyčlenění pěti parkovacích míst, které jsou pro tento typ zařízení
dle zákona potřebné. Dle posledních informací z listopadu 2013 však investor tento problém vyřešil zbudováním parkovacích míst

4
na soukromém pozemku v zákonem stanovené vzdálenosti. Druhou věcí, která vyplynula
z petice nebo spíše od místních obyvatel, bylo
doplnění vlivu stavby na životní prostředí.
Krajská hygienická stanice si vyžádala doplnění dokumentace projektu, na stavbu však tato
spíše formální záležitost neměla žádný vliv.
Ke zklidnění situace dokonce investor navrhl
na své náklady rozšířit kamerový systém (pod
dozorem Městské policie) tak, aby bylo okolí
pivnice neustále monitorováno.
V jaké situaci se tedy projekt nachází v listopadu 2013? Investor teprve v červnu letošního roku obstaral všechny potřebné dokumenty potřebné k zahájení územního a stavebního
řízení. Nicméně Stavební odbor Český Brod
předal stavební řízení z důvodu podjatosti na
Stavební úřad Středočeského kraje. Ten nyní
musí rozhodnout, zda bude o tomto řízení
rozhodovat on sám, nebo jej předá do gesce
jiného stavebního úřadu v kraji, např. Říčany
nebo Kolín. Od prvotního představení projektu k samotnému podání všech dokumentů
k zahájení územního a stavebního řízení
uplynula doba jeden a půl roku.
Perné chvilky čekají místní obyvatele především při realizaci samotné stavby pivnice, kdy
k objektu nevede žádná cesta, ale pouze chodníky pro pěší. Stejnou formou bude muset

probíhat zásobování pivnice, ať už zmíněné
plnění pivních tanků nebo zásobování ostatním zbožím nutným pro provoz pivnice. Sám
investor na veřejném setkání prezentoval, že
realizace stavby i zásobování pivnice bude
probíhat po chodníku od prodejny potravin.
Ostatně nelehké období zažili místní obyvatelé v průběhu měsíce července a srpna, kdy
k objektu přijely stavební stroje a začaly kopat.
V tomto případě se jednalo pouze o přeložení
posilovací tlakové stanice, kdy veřejný vodovodní řád vedl přes soukromý pozemek (objekt pivnice). Se stejným problémem se setkají
obyvatelé znovu, protože musí dojít k přeložení trafostanice z objektu kotelny mimo něj.
Firma ČEZ, a.s. má platnou smlouvu do dubna
2015 a do té doby musí zajistit přeložení. Město Český Brod navrhlo nové umístění trafostanice vedle obchodu s potravinami.
Vypadá to, že obyvatelům sídliště nezbývá než
doufat, že pan Šebesta slíbí co prezentoval
a fungování pivnice na sídlišti v Českém Brodě
bude bezproblémové.
Prezentaci projektu mohou zájemci nalézt na
www.pivnice-kotelna.cz. Máte-li nějaké další
zajímavé informace ohledně projektu, napište nám do redakce na info@cesky-brod.cz.
M.M.

plán kotelny, převzato z pivnice-kotelna.cz

kuřácká část, výčep
letní pivnice, terasa
nekuřácká část
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Prapodivná koncepce dopravy

Doprava v Brodě je téma, o kterém se
poslední dobou hovoří čím dál tím více.
Časté změny v automobilové dopravě, neutěšený stav silnic, dohady nad cenou stavebních úprav (retardéry, cyklo-piktogramy…). Pojďme se nyní společně podívat
na ty nejožehavější z nich.
Hluk, prach a žádné parkování

Do září 2011 měli obyvatelé jednosměrné
Jungmannovy ulice před domem automobily, byli smířeni s úzkými chodníky a vysokou
prašností. Pak město zahájilo zkušební obousměrný provoz trvající měsíc, který vyzkoušel,
zda je ulice připravena na obousměrný provoz. Nebyla. I přesto se město rozhodlo tento
stav ponechat dodnes. V ulici tak začala platit
snížená rychlost na 30 km/h, zákaz zastavení
a zákaz průjezdu vozidel nad 10 tun. Místní
tak náhle přišli o možnost parkování před domem, s chodníky, kde se v některých částech
vejde maximálně jedna osoba, s prašností
větší než velkou a velmi zvýšeným hlukem.
Z „Jungmannky“ se stal jeden z hlavních tahů
v Českém Brodě.
Lidé sepsali petici, ta byla přečtena na Zastupitelstvu a … ano, tím to skončilo. Ačkoliv
se jedná a jedná, jedinou změnou bylo snížení maximální povolené hmotnosti vozidel
z 10 na 3,5 tuny. Obyvatelé Jungmannovy
ulice jsou zoufalí. Cena nemovitostí klesla,

život se jim jen ztížil, ale řidiči jsou spokojeni.
Průjezd městem je nyní rychlejší. Je správné
zvýhodnit jednu část obyvatel města na úkor
jiné? Na první pohled vypadá situace velmi zle
a jednostranně vůči obyvatelům Jungmannovy ulice. Je třeba se na to ale podívat z většího
nadhledu. Ideálně hledat důvody, co k tomuto
kroku město vedlo.
Průjezd městem z východu na západ je možný pouze ulicí Kollárovou, Jungmannovou
a nebo náměstím. V Kollárově je největší
kumulace dětí (MŠ letadýlko, ZUŠ, 2. ZŠ, sokolovna a sportovní hala), náměstí zas není
vhodné k průjezdu. Nejen, že se zde pohybuje velké množství pěších, ale není reálné, aby
tudy vedla veškerá doprava. Z tohoto pohledu
je již zobousměrnění Jungmannovy ulice poměrně pochopitelné. Kde je tedy problém?
Situace byla a je špatná. Ať se to udělá jakkoliv, vždy budou zasaženi někteří obyvatelé.
Bohužel nezbylo, než vybrat nejméně špatnou
variantu, protože ta dobrá pro všechny, schází.
Hlavní problém je však v tom, že Město toto
rozhodnutí nekonzultovalo s dotčenou skupinou. Nebyla svolána diskuze, nevysvětlovalo
se dostatečně. Tamní nevěděli, co je čeká. Nemohli k tomu nic říci a když byl provoz zaveden a oni se začali vzpouzet, již nebylo moudré provoz znovu měnit. Zkušební provoz se
stal trvalým.
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Český Brod, nový ráj cyklistů?

V letošním roce proběhla velmi výrazná úprava Kollárovy ulice. Přesněji její obousměrné
zprůjezdnění pro cyklisty společně s výrazným
plošným vyznačením cyklostezky. Stejně tak
se na nově opravených komunikacích objevil
piktogram, který řidiče upozorňuje na cyklisty.
Nedávno byl zveřejněn Generel cyklistické
dopravy, který vypracoval Bc. Marek Binko,
předseda odboru dopravy. Obsahuje věci čistě
přínosné, ale i velmi kontroverzní. Těžko někdo bude rozporovat, že je správné vybudovat
cyklostezku na místě k tomu vhodném anebo
parkovací místa pro kola. Lidé, kteří na kole
jezdí, ovšem vědí, že piktogram také může za
vlhka klouzat a pro cyklistu být i nebezpečný.
Proč obsahuje generel cyklistické dopravy
celoplošné omezení rychlosti na 30 km pro
veškerou automobilovou dopravu? Jsou jistě
místa, kde je toto opatření na místě, ale rozhodně to není skoro celý Český Brod! Patří
takové opatření do generelu cyklistické dopravy, nebo spíše do generelu automobilové
dopravy?

Uzavřeme město, zprůjezdníme město

Jeden by řekl, že Město má plán, dle kterého
se řídí a tedy je jasné, jakým směrem se doprava ubírá. Když však sledujete změny ve značení jednosměrek, úprav rychlostí, stavění žlutých omezujících prvků či například poměrně
nové změny na náměstí, říkáte si, že to přece
zodpovědní úředníci nemohou myslet vážně.
Jen testují, co bude nejlepší, nejspíše sami
neví jak dál. A kupodivu to opravdu neví!
Městu chybí koncept dopravy, není se tedy
o co opřít a na co odkázat. Toto je problém
Jungmannky, náměstí, ale i dalších ulic. Pokud
je tedy nyní změna schválena (provedena),
neřeší se, zda je to v souladu s dlouhodobou
myšlenkou či obecným zájmem. Změny na náměstí nejsou špatné, ale komunikace směrem

ven znovu chybí. Generel cyklistické dopravy
je sice správná věc, ale bez Generelu automobilové dopravy je to věc velmi vytržená
z kontextu.
Brzy se mají rušit i přechody a zóna pro chodce
na náměstí dovolí přecházet všude. Přednost
zprava udrží řidiče bystrého a spíše pomalého. Trend sice velí vyhnat auta z centra ven,
praxe však ukazuje, že to neprospívá místním
obchodům. Neztratí náměstí svou hlavní úlohu, tedy být centrem obchodu a služeb pro
občany?
Problémem změn na náměstí opět nejsou
změny samotné jako jejich provedení, interpretace k veřejnosti a komunikace s obyvateli. Nastává zmatek, obrací se jednosměrka,
přednosti zprava jsou zvýrazněné jen cedulí
„změna přednosti v jízdě“. Proč město nekomunikuje s lidmi? Proč je uzavřeno samo do
sebe? Proč nedokáže dopředu oslovit existující cyklistické oddíly, obchody a cyklisty
samotné. Jistě by se našlo pár aktivních lidí,
kteří by dokázali přispět k tomu, aby generel
cyklistické dopravy byl kvalitním základem pro
budoucí změny, který skutečně pomůže sblížit
automobilovou a cyklistickou dopravu.
Samostatnou kapitolou jsou nové retardéry
v ulici Krále Jiřího. Naše redakce má informace
o nepřiměřeně vysoké ceně za jejich výstavbu.
Informace ověřujeme a k tématu se vrátíme
v některém z dalších čísel.
Napište nám své dojmy ze změn v dopravě.
Jsme zvědavi, jak to vidíte vy, a zda vám situace také přijde absurdní. Redakční email je
info@cesky-brod.cz.
Jaroslav Hor

Stehlík Jiří
Hlavní 47 Tuklaty
Stehlík Jiří
tel. 723 614 889
Hlavní 47 Tuklaty
tel. 723
614 889
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motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI, ROBIN, LOMBARDINI
Opravy
opravy
motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI, ROBIN, LOMBARDINI

PILY
na FRÉ
CE ÝCH
AKHOV
níSNĚ
dzim
Ve
Z
DEJ
PRO
N
ÁJEpo
ZAHlká
Y
PIL
na
Velká podzimní AKCE
navštivte náš e-shop na: www.husqvarna-stehlik.cz

OTEVŘENO: Po – Pá 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 hod. SO 9.00 – 11.30
e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

800 888 120

• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost

www.faircredit.cz

VÁNOCE

V SOLNÉ JESKYNI
Předvánoční shon je vždy stresující a vyčerpávající. U nás spojíte
příjemné s užitečným - nakoupíte dárky, odpočinete si a naladíte
příjemnou předvánoční atmosféru.!

POUKAZ NA JEDNORÁZOVÝ VSTUP - 135 Kč
POUKAZ NA RODINNÉ VSTUPNÉ - 250 Kč
POUKAZ NA CELOU JESKYNI - 390 Kč
PERMANENTKY - od 550 Kč

LISTOP
AD
20% SL
EVA

REZERVACE: 720 270 282 / 314 008 312

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
V HOTOVOSTI - RYCHLE

720 524 663

Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY sutě - písky
Jan Votava - Český Brod

Místo pro vaši inzerci

736 249 946

Palackého 497, Český Brod

nový e-shop
www.csnabytek.cz
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Hotel Apeyron v novém

Snad každý v Českém Brodě zná hotel
Apeyron. Spojíme si však tento název s novou, moderní a kvalitní restaurací s vynikající kuchyní, mnohoúčelovým sálem, novými pokoji se sprchou a toaletou? Pokud
ne, je nejvyšší čas se přesvědčit o službách
hotelu na vlastní kůži!
Mnohaměsíční rekonstrukce hotelu a nová
přístavba je dokončena a Apeyron je opět
v provozu. Bez nadsázky lze říci, že máme
v Českém Brodě možnost ubytování s výborným standardem kat. *** a restauraci, která
v okolí nemá obdoby. Proč si můžu být tak jistý?
K výrobě jídel využívají hoteloví kuchaři beze
sporu technologicky nejkvalitněji vybavenou
kuchyni „širokodaleko“. Díky těmto technologiím mohou kuchaři vařit dle nejmodernějších
a nejšetrnějších metod současné gastronomii.
Např. metodou SOUS VIDE - jedná se o ojedinělou techniku přípravy jídel, ke které dochází ve
vakuovém sáčku při nízkých teplotách ve vodní
lázni. Díky vakuu je zamezeno styku s okolním
prostředím a tím dochází k zachování přirozené chuti, šťáv a textury jednotlivých potravin,
vitamínů a minerálií. Jídelní lístky sestavuje
a na kvalitu pokrmů dohlíží pan šéfkuchař, člen
asociace českých kuchařů AKC, který se již několikrát umístil v TOP TEN mistrovství kuchařů
České republiky.

Hotelová restaurace je otevřena denně

od 11:00 do 23:00 a na jídelním lístku najdete
opravdové speciality a pestrou nabídku minutkových jídel na objednávku. K jídlu si můžete
vybrat z velké nabídky drinků, českých i zahraničních vín a sektů včetně luxusních francouzských champagne.
Zajímavá je i polední nabídka obědů v cenách
od 65,- Kč v čase 11:00 až do 14:00 a to i KAŽDOU SOBOTU. Rozvoz obědů po Českém Brodě
a okolí je pak další naší službou zákazníkům. Jídelní lístky najdete na www.hotelapeyron.cz.

Pokud však nemáte přístup k internetu, jídelní
lístek dovezeme až k Vám, stačí zavolat na tel.
723 216 125 .
Všechny používané suroviny jsou čerstvé, maso
pouze od českých chovatelů a každý druhý den
čerstvé ryby. V restauraci je možno platit všemi
druhy stravenek a pro firmy nabízíme možnost
stravování i na fakturu, nebo možnost použít
naše hotelové stravenky. Celá restaurace je
koncipována jako bezbariérová. Pro děti jsou
zde připraveny jídelní židličky a dětský koutek.

Recepce i ubytování funguje nonstop. Po-

koje mají vlastní sprchu i toaletu a v celém objektu je zdarma připojení k internetu prostřednictvím WiFi. Pokoje jsou zcela odhlučněny.
Velkou novinkou je multifunkční sál vybavený
moderní zvukovou i obrazovou technikou. Tento sál může sloužit jako prostor bez obsluhy
a nebo můžete využít obsluhu a občerstvení
hotelu. V takovém případě je pronájem sálu
zdarma!

Multifukční sál je možné využít jak na rodinné oslavy jako jsou svatby a narozeniny,
tak na firemní prezentace, školení, nebo třídní
/abiturientské/ srazy. Využijte na svou akci našeho mistra v CARVINGU – vyřezávání z ovoce,
či si nechte menu sestavit dle svých představ
– nabízíme mnoho originálních výrobků naší
teplé i studené kuchyně.
V Českém Brodě je nyní restaurace, kde se dá
vážně dobře najíst, ubytování, které stojí zato
a multifunkční sál, který se fakt hodí. :)

Hotel Apeyron

Kollárova 1278, Český Brod
recepce: +420 321 622 750
vedení hotelu: +420 723 216 125
info@hotelapeyron.cz
www.hotelapeyron.cz
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Zacvičte si právě teď!
SEDÍTE U POČÍTAČE nebo V AUTĚ ?
BOLÍ VÁS ZÁDA nebo HLAVA ?
Pokud se rozhodnete pro svoje zdraví něco
udělat, zkuste si se mnou zacvičit :-)
NEMÁTE „ČAS“ ! CHÁPU ! ZNÁM TEN POCIT !
Při tomto cvičení NEVSTÁVEJTE OD PRÁCE,
tady vám STAČÍ umět počítač do deseti, a pak
už to zvládnete hravě:

•
•
•
•
•

pomalými pohyby hlavou (s představou ne.
ne.ne.spím) uvolnit krční páteř
pomalými malými kroužky dopředu a dozadu uvolnit ramena
pohybem ramen nahoru a dolů (ne.vím)
uvolnit mezilopatkové svaly
stáhnout a povolit svaly pánevního dna
( s představou ne.chce se mi na wc )
protáhnout nohy v kolenou, propnout špičky
a uvolnit fajfky (zkuste ne.chat paty na zemi)

Kdyby vám tyhle MINIcviky nešly ihned, jak si

Kdyby vám tyhle MINIcviky nešly hned, jak si
vy představujete, tak se nelekejte, ono to půjde, stačí vám TŘI MINUTY DENNĚ !!!
Přeji hodně zdaru a hlavně zdraví vám všem.
Jarmila Fischerová

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová
Sportovní 870
282 01 Český Brod
+420 603 543 023
sunsetmassage@seznam.cz
www.sunsetmassage.webnode.cz

Rubrika Koupím / Prodám / Sháním / Nabízím
Nově vám přinášíme stálou rubriku s řádkovou inzercí! Můžete zde zveřejňovat veškerá svá přání ohledně prodeje či nákupu předmětů, nemovitostí
či služeb. Využijte naši řádkovou inzerci a oslovte čtenáře v širokém okolí.
Cena je 0,60 Kč za znak včetně mezery. Standardně je pak text černý, psaný
velikostí 8 bodů. Rámeček je černý nebo žádný. Pokud chcete změnit barvu
rámečku či písma, platí se příplatek 40 Kč. V případě změny podkladové
barvy se platí poplatek 80 Kč. Vždy však platí ta vyšší cena = při změně
barvy rámečku, písma i podkladu platíte 80 Kč navíc, nikoliv 80 + 40 + 40!
Ceny jsou bez 21% DPH. Objednávky na telefonu 736 249 946 a emailu
reklama@yeti-studio.cz.
Sháníme levně stůl na stolní tenis v dobrém stavu. Tel.: 603 429 248
Mladá rodina z Českého Brodu s 9letým
klučinou a miminkem v bříšku hledá
hodnou náhradní babičku nebo seniorský pár. Nejlépe z Brodu nebo okolí.
Nehledáme placenou paní, ale někoho
spolehlivého a upřímného, komu chybí
kontakt s vnoučaty. Dlouhodobě. Nezávazné setkání napoví více. Email: Lnada@seznam.cz nebo tel. 321 021 552.
Pronajmu byt 2+1 v centru Českého Brodu, částečně zařízený, volný ihned. Cena
10 000 Kč včetně poplatků. Tel.: 603 450
239.
Prodám nevyzvednuté obrazy - i vyšívané,pouze za cenu rámu.Vhodné jako
dárek.SKLENÁŘSTVÍ Podskalí 259,Český
Brod 728 029 656.

Prodám levně pěkné oblečení po chlapečkovi 0-5 let a holčičce 0-6měsíců,dále zánovní korbu na kočárek MUTSY,
přídavný monitor dechu NANNY a kolébku.Přijďte se nezávazně podívat.Podskalí
259 Český Brod 603 796 250.

Pronajmeme nebytový prostor cca
25 m2 s výlohou a vchodem z ulice Krále Jiřího od 1.12.2013 resp. od 1.1.2014
s umývadlem (+přívod vody a odpad)
a s možností zřídit plynové topení. Podlaha dlažba.

Prodám 2generační RD(3+kk,2+1) se
dvěma garážemi a zahrádkou v obci Liblice u Českého Brodu. Cena:1.950000,-kč.
Tel.: 606 449 685.

K prostoru náleží samostatné WC cca
2 m2 s umývadlem a místnost přípravny
o velikosti cca 9 m2 s vybavením na přípravu teplé vody a umývadlem.

Prodám toaletku:
- z tmavého leštěného dřeva (2 zásuvky)
- kulaté zrcadlo na zeď
- v tmavém dřevěném rámu
- rádio - budík
cena dohodou, tel.: 723 194 809

Cena cca 9600,- Kč + záloha za služby /
měsíc, garance. Zájemci prosím volejte
na tel. 736 611 451.
Pronajmu byt 3 + KK v Českém Brodě,
částečně zařízený (kuchyňka). Volný
ihned, cena dohodou. Tel.: 607 230 448.

vém
o
n
ov

Restaurace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vřen
e
t
O

příjemné prostředí k obědu i večernímu posezení
příprava jídel každý den 11:00 - 23:00 hod
nabídka obědů od 65,- Kč (včetně SOBOTY)
bezbariérový přístup
dětský koutek, jídelní židličky pro děti
!!! v čase oběda rozvoz jídel po Českém Brodě a okolí !!!
výběr zajímavých jídel na objednávku
přílohy a těstoviny vlastní výroby
v restauraci přijímáme veškeré druhy stravenek
pro firmy nabízíme možnost stravování na fakturu
Nabídku jídel najdete každý den na www.hotelapeyron.cz
Pokud nemáte internet, přivezeme jídelní lístek k nahlédnutí a objednání jídla přímo k Vám

Recepce a ubytování
•
•
•
•
•

1,2 a 3-lůžkové pokoje, kategorie *** ( sprcha + WC na pokoji )
klidné a odhlučněné pokoje ( ve všech oknech protihlukové 3-sklo )
možnost obchodního jednání nebo posezení ve foyer naší hotelové recepce
recepce + ubytování NONSTOP
ceny od 650,- Kč / osoba / noc
FREE WiFi v celém areálu hotelu

Multifunkční sál
•
•
•
•
•
•
•

možnost využití sálu s naší obsluhou nebo jako sálu bez obsluhy
příjemné prostředí s moderní zvukovou a obrazovou technikou
rodinné oslavy ( svatby, narozeniny, … )
firemní školení, přednášky, rauty
abiturientské ( třídní ) srazy
velký barový grill
kapacita až 80 osob
Při objednání občerstvení u nás:
sál k dispozici ZDARMA !!!

tel.: 321 622 750, 702 468 044 e-mail: info@hotelapeyron.cz www.hotelapeyron.cz
HOTEL Apeyron - Kollárova 1278, Český Brod

