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Prodejna
Husovo nám. 41 

Český Brod 
tel: 321 622 376

ceny jsou platné od 27.10. do 8.11. 2014 
na prodejně v Českém Brodě

vepřová ocásky - 45 Kč/kg

vepřová krkovice s kostí  - 76 Kč/kg

vepřová pečeně s kostí  - 86 Kč/kg

Volby jsou za námi!
stručné výsledky uvnitř
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Ve dnech 10. a 11. října proběhly ko-
munální volby a nyní již můžeme říci, jak 
vlastně dopadly.  

Tabulku s čísly najdete dále, zde bych se rád 
zamyslel nad tím, co vlastně letošní volby uká-
zaly. Je zde vidět touha po nových a mladých 
tvářích napříč politickými stranami a subjek-
ty. Tento trend není jen v Brodě, ale řekněme 
široko daleko. Letos nové subjekty, nezávislí  
a mladí získávali velkou přízeň.

Pro Brod to znamená, že je zde šance na vy-
tvoření koalice z nových subjektů a vyměnit 
tak místa funkcionářů. Lidé si to takto nejspí-
še přejí, otázka je, zda se tak stane a zda je to 
vlastně dobře. Na finální odpověď je třeba si 
ještě počkat (pozn.: článek byl psán v prvním 
týdnu po volbách a tedy nebyla ještě sestave-
na koalice).

Vítězům, uskupení ČESKOBROĎÁK SNK, gra-
tuluji k vítězství, byť nemusí nic znamenat. Je 
dobré vidět, že lidé mají zájem a nejsou laxní, 
že lidé si přejí změny. Také bych rád uvedl, že 
zmíněné uskupení a občanské sdružení Čes-
kobroďák mají společné s tímto časopisem 

pouze členy v redakční radě. Časopis je nezá-
vislý a je tu pro občany města. Nevydává ho 
ani politická strana či uskupení, ani občanské 
sdružení. Vydavatel, Jaroslav Hor - Yeti Studio, 
se distancuje od politických názorů zmíněné-
ho uskupení. 

Doufám však, že i díky pěti křeslům ČESKOB-
ROĎÁK SNK bude moci časopis Českobrodsko 
začít odkrývat další věci, začít opravdu prosa-
zovat a řešit zájmy Brodu. 

Děkujeme také svým čtenářům a inzerentům, 
bez jedněch ani druhých by časopis nemohl 
existovat!

Co ukázaly letošní volby

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. 

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.

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

Uzávěrka dalšího čísla je 7. 11. 2014.
---------------------------------------------------------------------
Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v říjnu 2014 v nákladu 5200 ks.

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

Spolupracujeme 
s o.s. Českobroďák

název subjektu získané %

Strana svobodných občanů  2,38 
Volba pro město  6,39 
ČESKOBROĎÁK SNK  21,69 
TOP 09 8,98 
Občanská demokratická strana  16,03 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  8,54 
ANO 2011 11,03 
Komunistická str.Čech a Moravy 9,25 
SNK - Zájmy Českého Brodu 15,71
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Volby do zastupitelstva jsou za námi, cel-
kem 41,44 procenta obyvatel Českého 
Brodu vhodilo do volební urny platný hla-
sovací lístek a vybralo složení nového zastu-
pitelstva. Na výsledky lze pohlížet z několika 
úhlů, nicméně na vyvozování závěrů je ještě 
příliš brzy. Tento text vznikl po skončení hla-
sování, nicméně ještě před mnoha a mnoha 
jednáními mezi jednadvacítkou nově zvole-
ných zastupitelů. Pojďme si přesto alespoň 
ve stručnosti zrekapitulovat to, co je již nyní 
zřejmé.

Outsider vítězem
Do nově zvoleného zastupitelstva usednou 
kandidáti osmi politických stran a sdružení. Ob-
čanská demokratická strana nenavázala na své 
vítězství z minulých voleb před čtyřmi lety a ztra-
tila v zastupitelstvu jedno křeslo. Celkem ji volilo 
těsně přes 16 procent občanů, zatímco v roce 
2010 to bylo téměř o pět procent více. Letos zví-
tězil ČESKOBROĎÁK SNK, když získal důvěru více 
než 21 procent voličů. Při své volební premiéře 
si tak odnáší pět mandátů, přičemž druhá ODS 
bude mít v zastupitelstvu křesla čtyři. Na třetím 
místě se umístilo SNK - Zájmy Českého Brodu  
s 15,70 procenty, což obnáší tři místa v jedna-
dvacetičlenném zastupitelstvu. Po dvou křes-
lech získávají pak získaly další politické strany  
a hnutí včetně KSČM, jenž oproti minulým vol-
bám získala o jeden mandát navíc. Propadli 
Svobodní, kteří nasadili do voleb pouhých pět 
kandidátů.
 
Polovina z kola ven
Celkem se v zastupitelstvu obmění 10 z 21 tvá-
ří, tedy zhruba polovina. Věkový průměr zastu-
pitelů zůstává okolo 48 let. Z nově zvolených 
zastupitelů je nejmladší šestadvacetiletá Lucie 
Šmejkalová, nejstarším pak jednasedmdesáti-
letý Jaroslav Kokeš. Přehledná tabulka ukazuje, 
kdo již na radnici sedět nebude, a naopak která 
jména budeme nyní slýchávat častěji.

Kdo s kým
Výsledek voleb dává velký prostor pro povolební 
koaliční vyjednávání. Jelikož se do zastupitelstva 
dostali zástupci osmi politických subjektů, které 
dělí jen jeden či dva mandáty, možností je sku-
tečně mnoho.

Koaliční jednání může dopadnout jakkoliv. Je 
také možné, že v tuto chvíli, kdy čtete článek, je 
již jasno. Času na finální složení koalice a opozi-
ce je však ještě dostatek. Nechceme spekulovat, 
do hlavy jednotlivých lidí nevidíme a nevíme, co 
má kdo za lubem. Nechceme se tedy překvapit 
zda vítězná strana bude ve vedení města a zda 
například ze svého středu vyberou nového sta-
rostu města, či zda koalice bude složena ze stá-
vajících stran.

Změní se polovina zastupitelů 

Odcházejí
Martin Vlasák ODS
Ing. arch. Josef Němeček ODS
František Fuchs ODS
Ing. Jaroslav Majer Sdružení nezávislých
MUDr. Magdalena Blažková TOP 09
Ing. Renata Rahmová TOP 09
Jan Firbas ČSSD
Bc. Marek Binko ČSSD
Luboš Adam ČSSD
Ing. Jan Přikryl Koalice pro Č. Brod

Noví zastupitelé
MVDr. Jaroslav Talacko ODS
Mgr. Tomáš Klinecký TOP 09
Ing. Jaroslav Kokeš ČESKOBROĎÁK SNK
Mgr. Jiří Havlíček ČESKOBROĎÁK SNK
Bc. Bc. Metoděj Málek ČESKOBROĎÁK SNK
Ing. Lucie Šmejkalová ČESKOBROĎÁK SNK
Ing. Jaroslav Petrásek ČESKOBROĎÁK SNK
MUDr. Irena Drahoňovská ANO 2011
Gabriela Borovská ANO 2011
Boris Podhorský KSČM

Zůstávají 
Bc. Jakub Nekolný ODS
Jaromír Fischer ODS
MUDr. Jana Forstová ODS
Mgr. Pavel Janík SNK - Zájmy Českého Brodu
Mgr. František Janík SNK - Zájmy Českého Brodu
Jana Kulhánková SNK - Zájmy Českého Brodu
Bc. Jana Kratochvílová TOP 09
JUDr. Pavel Vojtěch Traurig, Ph.D. Volba pro město
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. KDU-ČSL
MUDr. Pavel Štěpán KDU-ČSL
Václav Korec KSČM



Připravte se na zimu! Softshelové bundy od 1ks.

Celý sortiment, vzorky a zápůjčky po dohodě na telefonu 736 249 946 
nebo emailu reklama@yeti-studio.cz. Eshop pro vás připravujeme!

Vážení spoluobčané,
jménem svým a celého sdružení nezávislých 
kandidátů Českobroďák SNK Vám děkuji za 
projevenou důvěru, která znamenala vítěz-
ství naší skupiny v komunálních volbách. Hlas 
každého voliče je pro nás cenný, zavazující 
a hlavně moti vující k další práci. Podstatná 
část občanů Českého Brodu, Liblic, Štolmíře 
a Zahrad si přeje změnu ve vedení města. Vo-
lební výsledek nám rovněž ukázal, které pro-
blémy spoluobčany trápí a který volební pro-
gram považují za přijatelný. Lidé projevili svoji 
vůli a pět „Českobroďáků“ v zastupitelstvu zna-
mená porážku nynějších koaličních stran v čele 
s ODS a SNK – Zájmy Českého Brodu.

Probíhající povolební jednání nám v brzké 
době ukáží, zda-li se naše vítězná strana po-
staví do vedení města a započne plnit svůj 
program. Existuje zde toti ž i možnost, že se 
současná politi cká reprezentace bude chtí t 

ve vedení města udržet za každou cenu, a to 
i za cenu křehké koalice neboli těsné většiny v 
zastupitelstvu. V tom případě jsme odhodláni 
být tvrdou opozicí, která bude v rámci svých 
„opozičních“ možností  dohlížet na kroky vede-
ní města a zároveň se snažit prosazovat svůj 
program.

Děkuji všem členům sdružení Českobroďák 
SNK za dosavadní práci, zmocněnci, delegátům 
do volebních komisí a všem občanům, kteří 
zodpovědně přišli volit. Rovněž děkuji panu 
Horovi a redakční radě tohoto časopisu.   

Mgr. Jiří Havlíček, Českobroďák SNK



Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY -
sutě - písky

Jan Votava - Český Brod

Likvidace 
pařezů

frézováním 
603 429 248
japex@iol.cz

9. listopadu 2014 od 18:00 hodin  
v SOKOLOVNĚ ČESKÝ BROD

Předprodej v Infocentru Český Brod

KVALITNÍ ŠTÍPANÉ 
PALIVOVÉ DŘEVO

Břežany II

www.zemnipracemajor.cz
email: drevobrezanyii@atlas.cz

722 124 811



CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Klasická bloková inzerce

1/1
148mm x 210mm

2479Kč 

1/2
148mm x 105mm 

1279Kč 

1/3
148mm x 70mm

879Kč 

1/4
74mm x 105mm

659Kč 

1/8
74mm x 52,5mm

339Kč 

náklad: 5200ks
cena: zdarma - roznos do domu
distribuce: druhý týden v měsíci
formát: A5, průměrně 16stran, plná barevnost
poslední aktulizace ceníku 1.2.2014

lokality:      Český Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady,  
      Břežany, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, 
               Rostoklaty, Přistoupim, Klučov, Kounice,  
     Nová Ves II, rozšířená distribuce 
     na nádraží v Českém Brodě

Technické podmínky inzerce: 
• grafi ka bude mít požadovaný rozměr
• v případě tisku do krajů (tzv na spad) vyžadujeme spadávku 5mm, v jinýh případech tiskneme na zrcadlo
• texty a důležitá grafi ka minimálně 4mm od kraje
• veškeré obrazy budou převedeny na barevný režim CMYK
• veškerá grafi ka bude mít tiskové rozlišení minimálně 300dpi
• data možné dodat jako .pdf, .ai, .cdr, .jpg, v případě dohody i v jiných formátech 
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100% kvalitu výstupu

PR článek 1/2 - 1199Kč
PR článek 1/1 - 2199Kč
PR článek 2/1 - 4399Kč
napsání PR článku, cena za normostranu textu - 379Kč

zadní strana - 4379Kč
předposlední strana - +25% ceny inzerce
Vklad vlastních materiálů - 2979Kč
Vklad a tisk 5200 letáků A5 jednostranně - 5979Kč!
inzerce na přední straně (129mm x 59mm) - 2379Kč
Odkaz na PR článek na hlavní straně - 379Kč

Tvorba grafi ky - 479Kč za načatou stranu

PR články

Exkluzivní inzerce

Ostatní
veškeré ceny uvedeny bez DPH 21%

Zajišťuje Yeti studio

objednávky a dotazy směřujte 
na tyto kontakty

+420 736 249 946
reklama@yeti-studio.cz
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Kollárova 1278, Český Brod u Prahy
GPS: 50°4'29.647"N, 14°51'28.943"E

 

 

Profesionalita, individuální přístup, smysl pro detail

Tel./Fax.: +420 321 622 750
Mob. +420 601 336 911

E-mail: info@hotelapeyron.cz

Herna

www.hotelapeyron.czAHOTEL
PEYRON

 Dlouhodobé ubytování za 295 Kč/osoba

SPOLEČENSKÉ SÁLY 

KAPACITA  12 až 90 OSOB
KONEC ROKU SE BLÍŽÍ 2014 

UBYTOVÁNÍ
SÁL ZDARMASÁL ZDARMA

Pro firemní a rodinné oslavy

OTEVŘENO - NONSTOP
HRÁČI OBČERSTVENÍ ZDARMA
HRAJEME O SUPER TABLETY 

RESTAURACE

OTEVŘENO DENNĚ 11:00-22:00 HOD.
OBĚDY OD 65,- KČ ROZVOZ ZDARMA
PŘÍJEMNÝ INTERIÉR, HEZKÉ POSEZENÍ

LEPŠÍ - KVALITA, RYCHLEJŠÍ VÝDEJ
NOVÝ ŠÉFKUCHAŘ

 

Astrologická poradna 
v Českém Brodě nabízí:
1. Výklad karet
2. Numerologické rozbory z data narození
3. Horoskopy partnerské
4. Horoskop, který mapuje celou osobnost 
5. Horoskopy pro děti 
6. Horoskopy předpověďní na různá období např. 

na měsíc,  na rok nebo několik let dopředu

AKCE – 27.10. až 31.10. 2014  
výklad karet za 400 Kč 
horoskop – celková analýza člověka za 1000 Kč

Osobní návštěva není podmínkou, pouze u výkla-
du karet je nutná.  Písemné vypracování horosko-
pů zasílám na email nebo na dobírku.

Objednávky přijímá: 
Helena Brousilová - astroložka
Tuchorazská 898, Český Brod

Telefon: 774 073 212

Místo pro  
vaši inzerci

736 249 946



MŮŽETE SE ZVEDNOUT ZE ŽIDLE A POSTAVIT SE ROVNĚ? 

Můžete zahýbat palci na nohách ? a zvednout palce co nejvíc to jde ?
Můžete se postavit na paty ? a na špičky ?
Můžete stát střídavě na pravé a na levé noze ? přenášet váhu ?
Můžete zatnout a povolit hýžďové svaly ?
Můžete dát ruce v bok ? a otáčet se v pase ? tancuj tancuj vykrúcaj !
Můžete proplést prsty na rukách ? před sebou a za zády ?
Můžete si chytit loket ? levá ruka pravý // pravá ruka levý ? a za zády ?
Můžete dát ruku za hlavu ? pravou a levou ? a obě ?
Můžete dát ruce za hlavu a otočit hlavou ? ne ne ne ne ?
Můžete dát ruce za hlavu a zakývat hlavou ? ano ano ano ano ?

Jasně že můžete a jak stojíte ? Změnilo se něco ?

Pokud ano jsem ráda a pokud ne, zacvičte si sestavičku celou ještě jednou  nebo několikrát  
a všimněte si jak stojíte. Přeji vám krásný barevný podzim a brzy nashledanou.  

Dobrý den, jak stojíte?

Jarmila Fischerová

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová

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

Sportovní 870
282 01 Český Brod

vepřová ocásky - 45 Kč/kg

vepřová krkovice s kostí - 76 Kč/kg

vepřová pečeně s kostí - 86 Kč/kg

ceny jsou platné od 27.10. do 8.11. 2014 
na prodejně v Českém Brodě

Prodejna
Husovo nám. 41 

Český Brod 
tel: 321 622 376





vepřová ocásky - 45 Kč/kg

vepřová krkovice s kostí - 76 Kč/kg

vepřová pečeně s kostí - 86 Kč/kg
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Koupím starší pivní půllitry,třetinky i tác-
ky s nápisy např. Kolínský ležák,Pivovar 
Český Brod,Kozel i jiné. Tel.732170454.

Půjčka pro každého. Vyřešte svou špat-
nou finanční situaci. Půjčka na cokoliv 
již od 5 tis. Vyplacení závazků, nečekané 
výdaje, Vánoce... Pro zaměstnance, dů-
chodce, MD. Stačí prozvonit a zavolám 
zpět. tel. 774 571 612.

Tento inzerát je dlouhý 120 znaků a stojí 
tedy jen 72Kč bez DPH 21%. Nabídněte, 
prodejte, kupte nebo sežeňte, co chcete!

Rubrika Koupím / Prodám / Sháním / Nabízím
Objednávky na telefonu 736 249 946 a emailu reklama@yeti-studio.cz.

vepřová ocásky - 45 Kč/kg

vepřová krkovice s kostí - 76 Kč/kg

vepřová pečeně s kostí - 86 Kč/kg

ceny jsou platné od 27.10. do 8.11. 2014 
na prodejně v Českém Brodě

Prodejna
Husovo nám. 41 

Český Brod 
tel: 321 622 376



Husovo náměstí 80 
(vedle papírnictví)
+420 737 499 342
info@optika-novak.cz
www.optika-novak.cz

ZAKUPTE BRÝLOVÉ OBRUBY DO KONCE LISTOPADU
A ZÍSKEJTE SLEVU 10% PRO SEBE A SVÉHO 
KAMARÁDA! SLEVA JE PLATNÁ DO KONCE ROKU 2014.

BE MY FRIEND


