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Kritický pohled na Českobrodsko
Koupání na vlastní nebezpečí
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Kritický pohled na Českobrodsko

Vážené

čtenářky, vážení čtenáři, držíte
v rukou první vydání měsíčníku Českobrodsko. Budeme se snažit o nezkreslený
a hlubší pohled na aktuální dění našeho
města a okolí. Naší snahou je hájit vaše
zájmy a pomoci daným tématům pohnout
se z místa.

Koncept Českobrodska je v režii Jaroslava
Hora, bývalého grafika a vydavatele Českobrodského zpravodaje. Nebýt napínavého dění
okolo městského měsíčníku, asi by tento konkurenční list nevznikl. Českobrodsko aktivně
podporuje občanské sdružení Českobroďák.

Českobrodsko vzniklo jako projekt lidí, kteří
mají zájem komentovat dění ve městě a kteří se nebojí ptát a na své otázky se dožadovat
odpovědí. Domníváme se, že Český Brod si
zaslouží aktivní Radu i Zastupitelstvo. Jsme
také občané tohoto města a chceme příjemné
město pro život. Budeme velmi rádi, když se
k nám připojíte.
Dovolte nám krátké ohlédnutí za tím, proč jste
našli ve schránce tak trochu jiné čtení.
redakční rada

Nové médium, stejný člověk
Píše se rok 2011. Českobrodský zpravodaj vychází v nákladu 500 ks a jeden výtisk stojí 9 Kč.
Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje
Městské kulturní a informační centrum. Město svůj oficiální zpravodaj pravidelně dotuje,
každý měsíc více než 10 tisíci korunami.
Píše se rok 2012. V lednu vychází první číslo
zcela nového zpravodaje. Změnil se formát,

grafika, časopis získal moderní tvář. Proměně
předcházely tři měsíce příprav a vypracování
celého projektu, za kterým stojí Jaroslav Hor.
Obsah si vzala do rukou PR města Kristýna Šílová a kvalita měsíčníku šla strmě vzhůru. Počet výtisků se zvýšil na 3000 ks, finanční náklady pro město naopak prudce klesly. Zpravodaj
je přitom zdarma roznášen do každé schránky
v Českém Brodě a přilehlých obcí. Zásadní

Spolupracujeme
s o.s. Českobroďák
Českobrodsko
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Českobrodsko vychází 11x ročně a je doručeno zdarma do všech
schránek v těchto obcích: Břežany II, Český Brod, Liblice, Klučov,
Kounice, 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.
Uzávěrka dalšího čísla je 29. 9. 2013.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v září 2013 v nákladu 4800 ks.

změnou je však to, že investiční riziko (tedy
nízké výnosy z inzerce) na sebe přebírá zpracovatel, nikoliv Město. To znamená, že Město dopředu ví, kolik zaplatí za Zpravodaj a tato částka není závislá na množství inzerce. Případná
ztráta, či zisk je v kompetenci dodavatele.
Proměna časopisu zaujala také porotce PR
Klubu v soutěži Zlatý středník a Českobrodský
zpravodaj získal ocenění „Top Rated“ za profesionální a moderní zpracování. Z měsíčníku se
opět stalo kvalitní informační médium...
Píše se rok 2013, začátek července. Město vypsalo výběrové řízení na dodavatele Zpravodaje, protože původní smlouva nemohla být
prodloužena. Výběrové řízení mělo původně
proběhnout již na podzim loňského roku, proběhlo ale s velkým zpožděním až letos v létě
a zadavatel (tedy Město) změnil podmínky
tohoto řízení. Jediným kritériem se stala cena
tisku a grafického zpracování. Zadávací podmínky výběrového řízení vznikaly několik měsíců. Dokumentaci připravili zodpovědní lidé
a byla schválena Radou města.
Ročník 52. / červen 2013 / ZDARmA
www.cesbrod.cz

Českobrodský

ZPRAVODAJ

Co nového

Fórum města 2013
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Osobnosti
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Dětské léto na Malechově
Miroslav Stárek „Dědeček“

podoba
posledního čís-34
Píšete nám
laV nouzi
Zpravodaje
poznáš příteletvořeného Jaroslavem Horem
foto: Kristýna Šílová

Shrňme si to
2011 - 500ks, 9Kč/ks, doplatek přes 10 tisíc
2012 - 3000ks, zdarma, doplatek průměrně
něco přes 3 tisíce
2013 srpen - 3000ks, zdarma, doplatek
27 485 Kč mínus 70% z výnosu z inzerce
Výběrové řízení v roce 2011 vyhrál Jaroslav
Hor a dal Zpravodaji novou tvář. Kristýna Šílová tvoří nový a kvalitnější obsah.
Výběrové řízení v roce 2013 vyhrála firma
Profi - tisk group s.r.o. a převzala tak práce
na Zpravodaji.
V návaznosti na tyto, ale i jiné, události
vzniká Českobrodsko. Měsíčník, který stojí
za lidmi a hájí zájmy občanů.
Město si dle nového modelu kupuje tisk a grafiku, tudíž ze sebe dělá podnikatele. Z výdělků
z inzerce nyní městu zůstane 70% a 30% obdrží dodavatel. Městu se vrací investiční riziko.
Dodavatel navíc v podmínkách nemá určen
postih v případě, že nezíská minimální množství inzerce. Město se tak vzdalo jistoty a jde
do rizika.
Výběrové řízení na Českobrodský zpravodaj
vyhrála v srpnu 2013 společnost Profi- tisk
group s.r.o. se sídlem v Olomouci s nejnižší nabídkou ve výši 27 485 Kč včetně DPH (za tisk
a grafickou úpravu Zpravodaje). Teprve pokud
by se na inzerci vybralo téměř 40 000 korun,
Město by platilo už jen distribuci.
Nezbývá než doufat, že sázka na příjmy z inzerce Radnici vyjde a časopis se nevrátí do stavu,
ve kterém se nacházel až do roku 2011.
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Ze společnosti
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Proč zbytečně komplikovat osvědčené a fungující procesy?
Více informací na zadní straně

Jaroslav Hor

4
koupaliště

Koupání na vlastní nebezpečí

Léto a teplé počasí pomalu končí a lidé

v Českém Brodě si opět nemohli odpočinout u koupaliště. Ne že by ve městě
žádné nebylo. Je, ale jde o pusté a zdevastované místo. Mnoho let se uvažuje
o dalších možnostech, co s pozemkem
dál. A vypadá to, že se věci konečně pohnuly. Jaký je však zájem radních? Vyroste
na místě nové hřiště pro fotbalisty? Bude
snaha o obnovu koupaliště? Nebo bude
finálním řešením hasičská nádrž s koupáním na vlastní nebezpečí?

V Českém Brodě je koupaliště legendou. Naposledy fungovalo před více než deseti lety
a od té doby je areál opuštěný a zarůstá plevelem. V roce 2010 se blýskalo na lepší časy, když
město koupilo objekt od T.J. Sokol Český Brod.
Byl vypracován projekt, který mluví o pořizovacích nákladech 105, resp. 82 milionech korun
podle toho, zda by šlo o variantu nerezového,
nebo železobetonového bazénu. Celá studie je
volně ke stažení na webu města. Roční náklady byly spočítány zhruba na 3,8 milionu korun
a zahrnovaly i mzdy pro dva pokladní, správce
či plavčíky v hodnotě jednoho milionu Kč. „Na
podobnou rekonstrukci není možné sehnat
peníze z jakýchkoliv dotačních titulů a je nad
finanční možnosti města,“ prohlásil tehdy na
webových stránkách města starosta Jakub Nekolný. Částka byla skutečně vyšší než rozpočet
města na rok a investovat tak vysoké prostředky do výstavby a provozu se zdálo neúnosné.

Otázkou je, zda tehdy radní pracovali s myšlenkou vypracovat realističtější a především
skromnější projekt. Je neoddiskutovatelné, že
koupaliště pro svůj provoz potřebuje čističku
vody a drobné stavební úpravy. Co však již nepotřebuje (a v projektu s tím bylo počítáno), je
parkoviště za čtyři miliony či skluzavky a masážní lůžka. Zabývalo se město vůbec otázkou
snížení rozsahu projektu a tedy snížení ceny?
Očividně ne, studie z roku 2010 leží v šuplíku
a jediným reálným projektem, který leží v roce
2013 na stole, je Generel areálu Kutilky, který vypracoval TJ Slavoj Český Brod. A ten se
k překvapení mnoha obyvatel města s využitím
areálu koupaliště vyrovnává velmi svérázně.

Tři hřiště pro fotbalisty?

V roce 2012 byl vypracován Generel areálu Kutilky a celkově se začalo mluvit o možnostech
zasypání bazénu a tvorby nového fotbalového
hřiště. Fotbalisté by získali další tréninkovou
plochu, v areálu by vznikl malý krytý a venkovní bazén, popř. hřiště pro plážový volejbal.
Na postup radnice se na webovém fóru města
ozývá kritika. Na konci července starosta diskutujícím vzkázal, že by ještě letos v létě mohlo být koupaliště přeměněno na požární nádrž
s koupáním na vlastní nebezpečí. Tato informace se koncem srpna potvrdila a již proběhly
úklidové práce, příprava vrtu a přidání cedule
informující občany, že se mohou koupat pouze
na vlastní nebezpečí.

Co na to místostarosta Pavel Janík?
Můžete nám prosím sdělit, jaký je váš postoj
vůči náhlé změně zničeného koupaliště na
požární nádrž? Není to v rozporu s generelem
Kutilka?
Na úvod bych chtěl podotknout, že koupaliště
je majetkem Města Český Brod a tudíž je pouze na něm, co s areálem provede. Generel je
běh na dlouhou trať, navíc jsme městu navrhli
jednu z možností, jak zanedbaný prostor využít. Minimálně dva roky budeme s SK naplňovat Generel v rámci areálu TJ. Hasičská nádrž
je pouze mezikrok města, než se rozhodne, co
bude pak, to se uvidí. My (tedy TJ a SK) navíc
máme v plánu malý krytý bazén u „Kutilky“,
v rozporu to tedy není.
Toto řešení tedy berete spíše jako provizorní?
Určitě. Nyní mají lidé možnost se koupat u
kempu na „Podviňáku“, kde jsou stejné podmínky, jako budou zde. Město se jistě bude
snažit tento stav posunout dále či jinam.
Myslíte si tedy, že by se Město mělo zabývat
rekonstrukcí koupaliště?
K řešení ve městě jsou mnohem závažnější
věci, jakými jsou silnice ve správě města včetně chodníků, vodovodní síť, prostředí škol,
kino či doprava. Koupaliště funguje jen několik měsíců, ale například silnice jsou v provozu
pořád. Navíc není možné získat nyní žádnou
dotaci na koupaliště a rekonstrukce je velmi
nákladná záležitost, rozhodně nad finanční
možnosti Města.
Nevypadá to, že byste byl zastáncem nového
koupaliště.
Pokud byste si sestavil žebříček priorit a finančních možností města, tak jde o zbožné
přání. Jako spoluautor Generelu a předseda
TJ chci pro kulturní, sportovní a volnočasové
aktivity stejné podmínky, ať už zařízení provozují nevládky či město. Má-li město ve svém
rozpočtu tak malé finanční prostředky určené
na uvedené aktivity nevládek a měly by skončit v koupališti, pak tedy nejsem zastáncem re-
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konstrukce stávajícího koupaliště. Daleko lepší
se mi zdá v těchto místech vybudování multifunkčního areálu, který lze využívat celý rok.
Generel budou financovat především TJ a SK.
Město přislíbilo spoluúčast do 20 % nákladů.

Co na to starosta Jakub Nekolný?
Pane starosto, na fóru města zazněl váš příspěvek o vybudování hasičské nádrže. Jak to
s tímto nápadem vypadá?
Jednáme s hasiči a vše nasvědčuje tomu, že
velmi brzy bude nádrž v provozu. Již proběhl
úklid a přípravy. Voda by se napustila z vrtu
a koupání by bylo na vlastní nebezpečí. Nejsme schopni dodržet všechna hygienická minima, abychom s tím mohli udělat něco jiného.
Takto budou mít lidé posekanou trávu, vodu
a mobilní toalety. Myslím si, že s minimálními
prostředky vybudujeme něco, co je rozhodně
lepší, než zarostlé a zaplevelené koupaliště.
Je to tedy vize Města v problematice koupaliště?
Toto je spíše mezikrok, než bude rozhodnuto
dále. Ale říkám si, proč koupaliště alespoň nějak nevyužít, když je tu ta možnost?
Generel areálu Kutilka měl s koupalištěm jiné
plány, znamená to, že ho v tomto podporovat
nebudete?
Město obecně Generel podporuje, ale přímo
pomáháme nekonfliktním bodům, koupaliště
mezi ně nepatří. Tvorbou hasičské nádrže se
nevzdáváme žádné možnosti.
Nádrž bude tedy v provozu kdy? Jak bude
voda čištěna?
Voda se čistit nebude, jen se vypustí a z místní studně znovu napustí. Společně s odborem
životního prostředí prověřujeme i možnost zřízení kořenové čističky. Zkušebně bychom chtěli
koupaliště naplnit vodou co nejdříve, ale plně
v provozu bude nádrž až další sezónu.
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Jinde to jde

Rada města má možnost poslat čitelný vzkaz
svým voličům – vypsat nový projekt na renovaci koupaliště, tentokrát ovšem s reálnějšími
požadavky. Podle odborníků, které redakce
oslovila, by se rekonstrukce včetně technologií mohla vejít do 15 milionů a roční náklady
pak řádově do 500 tisíc. To je mnohonásobně
méně, než uváděla původní, přemrštěná studie. Má město snahu, aby se koupaliště ještě
někdy otevřelo? Spokojí se s koupáním na
vlastní nebezpečí?

Že to „lze“ dokazuje například dvanácti tisícová obec Tachov. Rozšíření bazénu zde bylo
spolufinancováno Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Vyrostlo zde venkovní koupaliště stavěné
na „zelené louce“. Celá stavba je v podobném
rozsahu jako českobrodské koupaliště a stála
méně než 60 miliónů. Na roční náklady si koupaliště vydělalo letos bohatě. Krom toho zde
funguje krytý bazén i zimní stadión.
Téma koupaliště je, obzvláště v parném létě
2013, stejně žhavé jako v letech minulých.
David Klempíř

fotografie níže ukazují stav koupaliště k 22.8.2013
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Zapojte se do tvorby

Toto nové médium se neobejde bez kvalitního obsahu. Ne vždy budeme schopni
vše sepsat a vypátrat svépomocí. Pokud
by tedy někdo měl zájem pomoci se sháněním obsahu, bude vítán a dokonce je tu
i možnost finanční odměny.

Českobrodsko stojí na tom, zda bude mít přízeň inzerentů. Náklady nejsou nulové a výdělky uhradí tisk a roznos tohoto časopisu. Peníze na novináře tedy hledáme těžko. Přesto
potřebujeme kvalitní obsah a jsme ochotni za
články platit. Hledáme tedy dobrovoníky a patrioty, kteří budou přispívat fotkami, rozhovory, tématy či snad jen poznámkami. Hledáme
lidi, co chtějí pomoci. Pomoci nám, ale i městu
a svému okolí. To umíme náležitě ocenit.

Pokud byste tedy v sobě našli touhu zapojit se
do projektu Českobrodsko, máte hned několik
možností jak nás kontaktovat.
První je telefonicky na čísle 736 249 946. Druhá pak emailem info@cesky-brod.cz. Další
možností je osobní návštěva nově vznikající
kanceláře firmy Yeti studio na adrese Prokopa
Velikého 118.
Pokud vás Českobrodsko zajímá, ale nechcete
být spolupracovníkem, máte možnost nás sledovat na Facebooku, Google+ nebo na stránkách www.cesky-brod.cz.
Každopádně budeme rádi, pokud díky našim
čtenářům budeme schopni zvyšovat kvalitu
a veškeré naše články budou mít význam.
redakční rada

Proč je zde tolik inzerce?

Důvod

je zcela evidentní. Redakce, tisk
a distribuce něco stojí. Cena inzerce je nastavena velmi nízko. Právě z těchto důvodů musí tento časopis obsahovat dostatek
inzerce, aby mohl fungovat.

Snažíme se vybírat místní podnikatele a nabízet jejich akce či aktuální nabídky. Čtenáři pak
zase mají možnost od nich nakupovat a využívat jejich služeb. V naprosté většině případů
jde o podnikatele profesionály, kteří dokáží
nabídnout skvělou práci či produkt.

Jde nám o kvalitu článků a dostatečný roznos.
To se neobejde bez peněz a ty jsou závyslé na
počtu inzerentů.

Podpořte své okolí, podpořte Českobrodsko!

Proč inzerovat?

Proč pročítat inzerci?

- velmi osobní a individuální přístup
- velký rozsah distribuovaných míst
- moderní a živý design časopisu
- ceny jsou více než přijatelné
- slevy pro stálé inzerenty
- podpoříte tvorbu a vydávání Českobrodska

Jaroslav Hor

- najdete zde akční nabídky firem z okolí
- najdete zde rubriku Prodám / Koupím
- podpoříte místní podnikatelé
- podpoříte Českobrodsko, které jako nezávyslé médium stojí a padá právě na inzerci
- dozvíte se o nově otevřených obchodech

- drobné opravy a montáže v systémech topení, vody, kanalizace a plynu
- kompletní rekonstrukce systému topení, vody, kanalizace a plynu
- vytvoření návrhu a kompletní projektové dokumentace k systému
topení, vody, kanalizace a plynu
- návrh, montáž a servis měřícího a regulačního systému
- servis a revize plynových, elektrických kotlů a plynových spotřebičů všech značek,
autorizovaný servis společnosti

- provádíme veškeré revize rozvodů plynu
- drobné opravy a montáže v bytových rozvodech elektro, drobné elektropráce
- provádíme revize rozvodů elektro
- veškeré naše práce provádíme LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ
- termín realizace práce u vás přizpůsobíme vašim časovým možnostem
- objednávky a poptávky přijímáme telefonicky a nebo e-mailem -

24 hodin denně - 7 dní v týdnu

- veškeré naše práce provádíme zejména ve Středočeském kraji a Praze

FP INSTAL s.r.o.
Přehvozdí,
Český Brod, Praha 7

mobil: 776 628 888
e-mail: info@fpinstal.cz
www.fpinstal.cz

Tel.: +420 737 259 730
+420 605 243 882
+420 321 695 970

Adresa:
Kounice 50
289 15 Kounice

E-mail: studiopart@studiopart.eu
www.studiopart.eu

dálnice D11
EXIT 18

styl
Dotýkejte se mrtvého moře v Kounicích.
Ve všech našich oborech naleznete ozdravný program.
Je zde pro vás relaxační zóna v subtropickém skleníku,
všechny prostory studia jsou obohaceny slaným vzduchem a
nabízíme kompletní servis s individuální péčí o zákazníka.
Prohřívárna
Uvolnění svalstva, zábaly, vhodné samostatně i před kosmetikou a cvičebním programem.
Cvičení
Pro kondiční cvičení je k dispozici vibrogym pro svalstvo
celého těla, podpůrné cvičební stroje.
Ozdravné kůry
Masáže, zábaly a lázně končetin s produkty Mrtvého moře.
Vibrační masáže nohou, perličkové masáže nohou.
Chromoterapie
Bioptron - podporuje hojení ran, zmírňuje bolest a snižuje
její intenzitu – biostimulační účinky celého organismu.
Biokosmetika a relaxace
S produkty z Mrtvého moře působí proti alergiím, lupence ekzémům, akné artróze, artritidě, osteochandróze,
revmatismu, stresu, nespavosti, při problémech s vlasovou
pokožkou, při bolesti hlavy a migrénách.

styl
Ve vlasovém studiu nabízíme dámské, pánské a dětské
střihy. Barvení, přelivy, trvalou, odbarvování a melíry.
Foukaná, vodová, mytí regenerace, společenské účesy a
bahenní kůry.
Holičství
Pánský střih - úprava vousů, holení, barvení.
Zažijete pocit z oholení, pro který se budete
vracet.

styl
Klasická dámská a pánská, modeláž nehtů
gel, akryl, fiber glass, nail art, p.schine. SPA léčivé
procedúry, voskové a bahenní zábaly, masáže a magnézium.

styl
Klasická mokrá, specielní pánská pedikúra, peeling, masáže – SPA léčivé procedury. Voskové a bahenní zábaly a
modeláž nehtů. Nail art – lakování a koupel v magnéziu.

styl
ObeyYourBody kosmetika z Mrtvého moře, ošetření problematické pleti a prevence. Osvěžení a omlazení, zjemňující
a vyhlazující masáže, ochrana kožních buňek, povolené
kůže, rozvoj kožních buněk a kompletní ošetření.
Vizážista
Proměny vzhledu, úpravy líčení, účesová tvorba, koncepce
domácí péče, denní a společenské líčení.

styl
Projektování staveb a inženýring v investiční výstavbě
Naší stěžejní specializací je technika prostředí staveb.
Zdravotně technické instalace, vodohospodářské stavby,
koordinace projektů, příprava staveb a dozory staveb.
Podívejte se na naše reference.
Našim cílem je, aby jste vždy odcházeli od nás
spokojení, z relaxovaní a usměvaví
Ranní úpravy do zaměstnání
již od 6:00 hodin
Dárkové šeky

„Zpracuji Vaše účetnictví v POHODĚ!“

Eva Kvasničková

- zpracování daňové evidence, vedení účetnictví
- zpracování daňových přiznání
- zprostředkování odkladu daňového přiznání
- reporty dle přání klienta, péči o pohledávky
- vzdálená správa (RDC) a elektronická evidence Vašich dokladů
- nadstandartní nastavení Pohody - export dat,
uživatelské sestavy a tvorba vlastních agend (Pohoda E1)
Mozartova 911, Český Brod, +420 775 612 512
eva@ekokvas.cz, www.ekokvas.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2013
Představujeme Vám unikátní relaxačně ozdravné zařízení, kde je vytvořeno mikroklima obohacené o
minerální látky a stopové prvky, které jsou nesmírně důležité pro lidský organismus. Léčivé účinky soli
jsou známé již po staletí, a proto se k tomuto zdroji dnes vracíme.

Na co se můžete těšit?
KULTURA V JESKYNI
(každou sobotu od 19:00 prodloužené procedury s hudebním programem)
AKTIVITY PRO DĚTI
(každé úterý od 14:00 bloky interaktivní výchovy pro školáky a předškoláky)
RELAXAČNÍ MASÁŽE
(každou středu od 18:00 do 22:00 probíhají masáže v prostředí solné jeskyně)
DÁRKOVÉ POUKAZY
(možnost zakoupení poukazů na veškeré služby)
ZVÝHODNĚNÉ PERMANENTKY A VSTUPY
(možnost využití akčních nabídek)
NOCOVÁNÍ V SOLNÉ JESKYNI
(možnost přespání v jeskyni pro jednotlivce i celou rodinu)
PRIVÁTNÍ PRONÁJEM JESKYNĚ
(možnost pronájmu jeskyně pro sebe a své blízké)
KAVÁRNA A DĚTSKÝ KOUTEK
(možnost výběru ze 16 druhů kávy Nespresso a využití prostoru vyhrazeného pro děti)
Solná Jeskyně Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 29, Český Brod 28201
REZERVACE: 720 270 282 / 314 008 312
www.solnajeskyne-ceskybrod.cz

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
V HOTOVOSTI - RYCHLE

kompletní servis a kontroly
kompletní diagnostika
pfiíprava a zaji‰tûní STK
náhradní vozidlo po dobu opravy
autoparking
(parkování v areálu s 24 hod. ostrahou)

nízká hodinová sazba
prodej náhradních dílÛ
(nové, repas., pouÏité)

klempífiské práce
pneuservis
odtahová sluÏba

ROSTOKLATY U PRAHY
8 km od Prahy
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720 524 663

AUTOSERVIS
tel.: 606 607 406, info@automalcev.cz

še

Prodej náhradních dílÛ
Peugeot 602 366 353
Citroen 602 547 966
Dodávky 602 547 966
Hyundai 607 833 822
tel/fax 323 605 509

www.automalcev.cz

·

PŮJČKY PRO PODNIKATELE 30.000 AŽ 300.000,- KČ

·

PŮJČKY PRO ŽENY NA MATEŘSKÉ 4.999,- KČ

·

PRO ZAMĚSTNANCE AŽ 80.000 KČ BEZ RUČITELE

·

PRO DŮCHODCE AŽ 80.000 KČ BEZ RUČITELE

Volejte zdarma 800 010 106
www.proficredit.cz

objednání pro Český Brod na tel. 777 858 942
zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů

Česko-anglická
mateřská škola
Zápis!

Školní rok 2013/2014
Celodenní dvojjazyčný program
s použitím interaktivní tabule,
rodilí mluvčí. Kroužky, plavání.
Angličtina i pro veřejnost.
Velká zahrada
Tel.:

775 031 603

STAVEBNÍ PRÁCE

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

SOFIA SCHOOL
Úvaly u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic 16

604 690 317

18
TEBE NĚCO BOLÍ ??

Kde tě TO bolí? Jak tě to bolí? Kdy tě to

bolí? Jak dlouho tě to bolí? Přestane tě to
někdy bolet?
- jdi k lékaři
- jdi do lékárny pro léky
- jdi cvičit
- přijď na masáž

MASÁŽ je prevence při zdravotních potížích
- bolesti svalů, kloubů a šlach. Dokáže vám
zlepšit krevní oběh a látkovou výměnu. Budete cítit jak se vám zregenerují síly a odstraní
se únava. Je to osvěžení a uklidnění těla i duše
a masáží se udržuje určitá tělesná i duševní
kondice.
Při celkovém pohledu na váš problém, můžeme vybrat masáž:
- zklidňující - pomalé hmaty a uvolnění svalů
- povzbudivou - uvolnění svalů, ale rychlejší
hmaty
- kombinaci relaxace a regenerace - pro maximální efekt

Individuální přístup umožňuje víc úhlů pohledu na problém. Jéé a víte, že problém neexistuje?? Je to jen jeden z úhlů pohledu na situaci, věc či bolest. Bolest nám tělo posílá jako
signál „Dělej něco!“. Bolest je pro naše tělo vysvobození z námahy jak fyzické tak psychické.
Poslechněte svoje tělo dřív než vás bude muset zastavit bolestí. Přijďte na masáž a zrelaxujte tělo i duši.
V salonu SUNSET MASSAGE máte možnost vybírat z následujících masáží:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE
MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE
REFLEXNÍ LYMFODRENÁŽE NA PLOSKÁCH
NOHOU
ANTISTRESOVÉ MASÁŽE
ČÍNSKÉ MASÁŽE
MERIDIÁNOVÉ MASÁŽE
BAŇKOVÁNÍ
MEDOVÉ MASÁŽE
DORNOVU METODU
BREUSOVU MASÁŽ PÁTEŘE
Jarmila Fischerová

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová

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

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

českobrodsko
řešíme vaše zájmy

náklad: 4800ks
cena: zdarma - roznos do domu
distribuce: druhý týden v měsíci
formát: A5, průměrně 16stran, plná barevnost
poslední aktulizace ceníku 25.8.2013

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

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

Technické podmínky inzerce:
• grafika bude mít požadovaný rozměr
• v případě tisku do krajů (tzv na spad) vyžadujeme spadávku 5mm, v jinýh případech tiskneme na zrcadlo
• texty a důležitá grafika minimálně 4mm od kraje
• veškeré obrazy budou převedeny na barevný režim CMYK
• veškerá grafika 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 články

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

Exkluzivní inzerce

zadní strana - 4379Kč
předposlední strana - +25% ceny inzerce
Vklad vlastních materiálů - 2979Kč
Vklad a tisk 4800 letáků A5 jednostranně - 5979Kč!
inzerce na přední straně (129mm x 59mm) - 2379Kč
Odkaz na PR článek na hlavní straně - 379Kč

Zajišťuje Yeti studio
objednávky a dotazy směřujte
na tyto kontakty
+420 736 249 946
reklama@yeti-studio.cz

Ostatní

Tvorba grafiky - 479Kč za načatou stranu

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21%
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K tomuto tarifu
je nutno pořídit
připojovací zařízení
v ceně 3500 Kč

Naše ceny jsou uváděny VČETNĚ DPH
Nepotřebujeme uvádět ceny o 21% nižší,
klamání zákazníka není náš cíl.
Naše podmínky a smlouvy si můžete
kdykoli v klidu přečíst,
protože jsou vystaveny na našich www stránkách
Jsme plátci DPH
takže firmy a živnostníci si mohou DPH odečíst

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás
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K tomuto tarifu
Vám pronajmeme
připojovací zařízení
v hodnotě 3500 Kč
za 1 Kč měsíčně
při závazku na 24 měsíců

Námi uváděná rychlost je reálná
Neaplikujeme snížení rychlosti
po několika sekundách přenosu (burst)
Nerozlišujeme SURF/DOWN
neuvádíme rychlosti aby opticky vypadaly jinak
(podstatně lépe) než odpovídá skutečnosti
Neupřednostňujeme servery
s měřiči rychlosti,
nepotřebujeme zákazníka klamat

TNĚ
VČE

DPH

K tomuto tarifu
Vám pronajmeme
připojovací zařízení
za 1 Kč měsíčně
při závazku na 24 měsíců
Nastavení domácí Wifi
sítě v ceně

Žádné další skryté poplatky
Standardní instalace je zdarma
Aktivace je zdarma
Obhlídka u klienta zdarma a nezávazně
Platíte skutečně jen to, co je zde uvedeno
A to tak jak je to uvedeno,nic víc, nic míň, tečka.

tel. 777 033 377, vše další již zařídíme my. Denně 9:00 - 21:00 vč. víkendů

Naše společnost je poskytovatelem internetového připojení a kamenného obchodu s výpočetní technikou již více než 10let.
MSC-NET s.r.o., Palackého 143, 28201 Český Brod. IČ 27434109 DIČ CZ27434109. e-mail info@msc-net.cz .
Prodejna a servis otevřena po-pá 9-17 hod, so 9-11 hod.
Věříme že Vám máme co nabídnout.

MS C
N E T

www.msc-net.cz

