českobrodsko
řešíme vaše zájmy
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Pojďme volit 10. a 11. října
nové zastupitelstvo.
Tyto volby se nás dotknou a každý hlas má opravdu cenu!

změn

a

Chceme změnu?

Jak změní komunální volby naše město?
Koho volit? 3

Jak volit? Nekroužkovat!
vepřová plec bez kosti - 95 Kč/kg
vepřový bok s kostí - 69 Kč/kg
hovězí kližka - 149 Kč/kg

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 22.9. do 4.10. 2014
na prodejně v Českém Brodě
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Jak změní komunální volby Český Brod?

Ve dnech 10. a 11. října půjdou občané
České republiky k dalším volbám, a tentokrát půjde o volby, které se přímo dotknou života v našem městě. Výsledky
komunálních voleb totiž na další čtyři roky
určí složení zastupitelstva Českého Brodu,
včetně složení městské rady a jména nové
starostky či starosty.

Připomeňme, že základním orgánem každé
obce není ani starosta, ani rada, nýbrž právě
zastupitelstvo. Všechny ostatní orgány obce
jsou od něj odvozeny. Zastupitelé odpovídají
za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Český Brod má
v současnosti 21 členů zastupitelstva a stejný
počet se bude o spravování našeho města starat po další čtyři roky, tedy do roku 2018.
V letošních komunálních volbách se bude
o naše hlasy ucházet 173 kandidátek a kandidátů na listinách devíti politických stran
a uskupení. Jak upozornil Kolínský deník na
konci srpna, je to co do počtu volebních subjektů více než okresní město Kolín, kde je přihlášeno osm stran a hnutí.

Spolupracujeme
s o.s. Českobroďák
Českobrodsko

Řešíme vaše zájmy!
Vydává:
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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

Mezi 173 zájemci o členství v novém zastupitelstvu figuruje 20 tváří, které zde sedí již
dnes, ač některé z nich kandidují za jiné politické subjekty. Týká se to především ČSSD, jež
tentokrát kandidátku nesestavila, ale i dalších
tří jmen ve funkci.

Volební subjekty
komunální volby 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANO 2011
ČESKOBROĎÁK SNK
KDU - ČSL
KSČM
ODS
SNK - Zájmy Českého Brodu
Svobodní
TOP 09
Volba pro město

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 stránkách www.cesky-brod.cz a na www.facebook.com/ceskobrodsko.

Uzávěrka dalšího čísla je 3. 10. 2014.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v září 2014 v nákladu 5200 ks.
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Kdo se uchází o naše hlasy

Pojďme se ve stručnosti podívat na jména
uvedená pro komunální volby na oficiálních
stránkách Českého statistického úřadu:

objevuje první kmenový člen KDU - ČSL až na
šestém místě. Je jím tajemník městského úřadu
Aleš Kašpar (46).

Babišovo ANO 2011 sestavilo kandidátku
z 21 jmen. Na prvních místech jejich seznamu
figurují samozřejmě členové strany, kteří jsou
v případě letošních komunálních voleb čtyři.
Dalších 17 jmen figuruje na kandidátce jako bezpartijních. Jedničkou je Gabriela Borovská (43),
za ní jsou pak seřazeni Václav Hájek (57), Jaroslav Sýkora (64) a Karel Svoboda (49). Nejmladším kandidátem je čtyřiadvacetiletý Jiří Portl na
14. místě, nejstarším Karel Šimůnek (69).

Komunistická strana Čech a Moravy nabízí
svým voličům také 21 jmen, z nichž dvanáct je
členy strany a devět dalších figuruje na kandidátce jako bezpartijní. Jedničkou je současný
zastupitel Václav Korec (70), následovaný Borisem Podhorským (43) a Jiřím Papouškem (45).
Nejmladší kandidátkou je za komunisty osmatřicetiletá Markéta Podhorská, která figuruje na
7. místě. Nejstarší kandidátkou je na 14. místě
Hana Houžvičková (74).

Také ČESKOBROĎÁK SNK nasadilo pro komunální volby plnou kandidátku, tj. 21 jmen. Jde
o nestranické kandidáty s výjimkou Evžena Pospíšila na 15. místě, člena ČSSD. Na prvních
třech místech jsou sestupně seřazeni Jiří Havlíček (34), Metoděj Málek (33) a Jaroslav Petrásek
(48). Nejmladší kandidátkou je na pátém místě
šestadvacetiletá Lucie Šmejkalová, nejstarším
na místě šestém jednasedmdesátiletý Jaroslav
Kokeš.

Celkem jedenáct jmen na plně obsazené kandidátce Občanské demokratické strany je
současně členy bývalé vládní strany. Zatím sedí
v zastupitelstvu pět zástupců zvolených za tuto
stranu. Lídrem je úřadující starosta Jakub Nekolný (43), následovaný dvaapadesátiletou Janou
Forstovou. Ta se v minulých volbách probojovala
do zastupitelstva v barvách TOP 09, letos kandiduje za ODS jako „dvojka“, není však členkou této
strany. Trojkou je člen ODS Martin Vlasák, čtyřkou Renata Rahmová (51) a pětkou bývalý starosta Jaromír Fischer (69). Všichni jmenovaní mají
s řízením města zkušenosti ze současnosti a minulosti. Nejmladším kandidátem je na 13. místě
pětadvacetiletý Petr Holeček, nejstarším pak důchodce Zdeněk Škorpil (84) na posledním místě
kandidátky. Ten je současně vůbec nejstarším
kandidátem ze všech 173 jmen pro letošní volby.

KDU - ČSL sice nemá přímo jako politická strana v současném zastupitelstvu zastoupení,
do bojů o křesla však posílá také kompletní
kandidátku. Pouze tři uchazeči jsou členy této
politické strany, jinak jde o nestraníky. Jedničkou je dvaapadesátiletý Jan Přikryl, současnýzastupitel (zvolený za Koalici pro Český Brod).
Stejné je to také u dvojky, resp. trojky letošní
kandidátky KDU - ČSL. Třicetiletý Pavel Štěpán a devětadvacetiletý Vladimír Jakub Mrvík
sedí v zastupitelstvu za Koalici pro Český Brod.
Nejmladší kandidátkou je teprve osmnáctiletá Klára Šarochová na 12. místě, která je zároveň vůbec nejmladší ze všech 173 kandidátů,
z nichž budeme moci letos vybírat. Narozdíl od
nepsaného pravidla nasazovat na přední příčky členy politické strany na úkor nestraníků se

Uskupení SNK - Zájmy Českého Brodu nabízí 21 jmen, z nichž nikdo není členem žádné politické strany. Lídrem je Pavel Janík (62),
dále Jana Kulhánková (51) a František Janík
(66). Všichni tři sedí v zastupitelstvu již nyní.
Šestatřicet let, tolik je dvěma nejmladším
uchazečům o místo zastupitele na kandidátce nezávislých kandidátů – jsou jimi Pavel Píša
a Tereza Nývltová na 12., resp. 18. místě. Nej-
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starším kandidátem je Karel Sommer (73), jenž
figuruje na 9. místě kandidátky.

Strana svobodných občanů (Svobodní) sestavila kandidátku o pěti jménech, z nichž pouze
jednička na kandidátce, Miroslav Šaroch (40), je
členem této politické strany. Na druhém místě
figuruje osmatřicetiletý Milan Majer, trojkou
je Lukáš Litera (32), zároveň nejmladší jméno na kandidátce. Nejstarším kandidátem je
v tomto případě Miroslav Urban (62).
TOP 09 nasazuje plnou kandidátku, tj. 21 jmen.
Jen tři z nich jsou však členy této strany – Tomáš
Klinecký (34) jako lídr kandidátky, Miroslav Řídký (65) figuruje na 2. místě, třetím straníkem je

Jak volit? Nekroužkujte!
Pozor! Pro komunální volby 2014 platí, že

budete-li místo KŘÍŽKOVÁNÍ kroužkovat, volební hlas je neplatný!

Systém přepočtu hlasů na mandáty je v případě
komunálních voleb komplikovaný. Nechcete-li, aby v čele zůstal lídr, kterého například nemáte rádi, můžete samozřejmě označit jiného
kandidáta, aby poskočil výše. Ovšem pozor! Aby
kandidát z dané kandidátky mohl poskočit výše,
potřebuje získat o 10 % hlasů více, než je průměr na jednoho kandidáta dané listiny. Svůj hlas
dáváte totiž nejen přímo svému kandidátovi, ale
také straně, na jejíž kandidátce se vámi preferovaný kandidát nalézá. Nejdříve se sčítají hlasy
pro všechna jména na kandidátce jednotlivých
politických subjektů, čímž se stanoví výsledný
počet hlasů pro jednotlivé subjekty. Až poté dojde na hlasy, díky kterým se kandidáti posouvají
na kandidátce směrem vzhůru.

Svůj hlas můžete dát politické straně nebo
kandidátům třemi povolenými způsoby:

Jan Schleif (26), který však zůstává až na 14. místě. Trojkou na kandidátce je Jana Kratochvílová
(43), která však není členkou strany. Nejmladšími kandidáty jsou šestadvacetiletí Lukáš Svíčka
a již zmiňovaný Jan Schleif. Nejstarší kandidátkou je na 18. místě šestašedesátiletá důchodkyně Jana Drbohlavová.

Volba pro město je poslední z devíti politických
stran a uskupení, které odevzdaly kandidátky.
Nabízí plný počet, tj. 21 jmen a ve všech případech jde o nestraníky. Lídrem je Pavel Vojtěch
Traurig (34), dvojkou Luboš Adam (56) a trojkou
Jan Firbas (52). Nejmladším kandidátem je devětadvacetiletý Jan Boháček na 12. místě, nejstarší kandidátkou pak Marta Lupoměská (71).

1) Označíte jednu politickou stranu, hnutí nebo uskupení - a to KŘÍŽKEM ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem volební strany.
Tímto způsobem dáte hlas všem kandidátům
této strany, a to v takovém pořadí, jaký strana
navrhla. Označíte-li ale více politických stran,
váš hlas je neplatný!
2) Označit můžete také jen konkrétní kandidáty. KŘÍŽKEM zaškrtněte čtvereček před jménem
Vámi vybraného kandidáta. Ti přitom mohou
být z jakékoli politické strany, můžete tedy volit
napříč stranami. Maximálně ale můžete označit
jen tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo členů, tj. 21. Označíte-li více kandidátů, váš hlas je
neplatný!
3) Kombinovat můžete také oba způsoby - KŘÍŽKEM označíte jednu volební stranu a dále pak
z jiných politických stran konkrétní kandidáty.
Váš hlas se započte následovně - hlasy získají
nejprve označení kandidáti jiných politických
stran. Z označené politické strany pak jen tolik
kandidátů získá váš hlas, kolik jich zbývá do voleného počtu zastupitelů.

VOLEBNÍ PROGRAM

Českobroďák SNK
PĚT KE ZDRAVÉMU MĚSTU
SPĚT

Volební program Sdružení Nezávislých Kandidátů “Českobroďák SNK“ je založen na šesti
základních bodech. Koresponduje s body Strategického plánu města Český Brod do roku
2022. Chceme navázat na tuto dlouhodobou koncepci a dát jí vlastní směr.

BEZPEČNOST

FINANCOVÁNÍ MĚSTA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZDRAVOTNÍ PÉČE

VODA

KULTURA A SPORT

Město Český Brod chceme směřovat k větší otevřenosti vůči svým občanům. Zásadní
informace by měli lidé obdržet včas a ve srozumitelné formě. Zejména informace
o hospodaření města musejí být podrobné a snadno dostupné pro každého. Občan by neměl
být limitován při komunikaci s úřadem. Každý úředník by měl být vstřícný směrem
ke klientovi a plně zodpovědný za svoji odbornou práci.

BEZPEČNOST
Za bezpečné město – STOP drogám a trestné činnosti!
Bezpečnost občanů je pro nás stěžejní záležitostí, neboť pocit bezpečí je jednou ze
základních potřeb člověka. Boj s kriminalitou však prozatím nepatří mezi priority
představitelů města. Nedostatky vidíme v přístupu k Městské policii (dále také MP), která by
mohla být efektivněji řízena, úkolována a kontrolována. Město Český Brod je jako zřizovatel
MP zodpovědné za kvalitu její práce a spoluzodpovědné za bezpečnost obyvatel města!
Naším cílem je změnit přístup k bezpečnosti ve městě. Chceme vytvořit podmínky pro
efektivní fungování všech prvků ovlivňujících míru pocitu bezpečí a zasadit se o skutečné
zvýšení bezpečnosti v Českém Brodě. Zejména budeme aktivně řešit trestnou činnost
drogového a majetkového charakteru. Kontroly problémových osob, heren a ubytoven by
měly patřit mezi standardní bezpečnostní opatření města. Nadále hodláme podporovat
spolupráci MP, Policie ČR a dalších subjektů zabývajících se kriminalitou a prevencí sociálně
patologických jevů. Městskou policii chceme změnit ve službu veřejnosti, kdy bude strážník
častěji mezi lidmi a za důsledného využívání zákona se bude plnohodnotně podílet na
snižování kriminality. V rámci nové koncepce se chceme mimo jiné zasadit o přestěhování
MP do prostor, ve kterých bude na očích a dostupná pro občana, o změnu komunikačního
prostředku mezi strážníky a občany. Kvalitní vedení MP musí zabezpečit zvýšení její
profesionality a důvěryhodnosti. Strážníci by měli sloužit v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři,
Zahradech a ne jezdit měřit rychlost do vzdálených obcí. Důležité je i účelné využívání
výstupů z městského kamerového dohledu. Vidíme bezpečnost jako věc nás všech!
Str. 1 / 4

snk.ceskobrodak.cz

VOLEBNÍ PROGRAM

Českobroďák SNK
PĚT KE ZDRAVÉMU MĚSTU
SPĚT

FINANCOVÁNÍ MĚSTA
Přísný rozpočet a zhodnocování majetku města – STOP zadlužování města!
Dluh města je v současné době necelých 58 milionů korun. Každý z nás si uvědomuje, že
extrémní zadlužení města není v pořádku a že by řádné hospodaření s veřejnými prostředky
mělo vypadat jinak. Tato dlouhodobě záporná čísla vysvětlují často užívané věty nynějších
představitelů města o nedostatku financí. Městu se přesto s úspěchem daří čerpat jak dotace
tuzemské, tak i z Evropských fondů. Musíme si ale uvědomit, že každá dotace s sebou nese
finanční spoluúčast města.
Našim cílem je podporovat přísnou rozpočtovou politiku a efektivní zhodnocování majetku
města. Finanční toky a veřejné zakázky musejí být průhledné, přesně doložitelné a pro
občana Českého Brodu jasně vysvětlitelné. Preferujeme minimalizaci korupčního prostředí
a zvýšení informovanosti občanů v případě uzavírání smluv. Důležité je správné hospodaření
s prostředky z vlastního rozpočtu, využívání rozvojových operačních programů a různých
dotačních titulů EU, kraje a jednotlivých ministerstev. Zároveň budeme podporovat dotační
programy, které mají pro město dlouhodobě smysl a jejichž finanční náročnost odpovídá
všeobecné prospěšnosti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zájem občanů o město – od lhostejnosti k živoucímu městu!
Podle našeho mínění není přístup města k životnímu prostředí správný. Mezi problémy patří
například kácení zdravých letitých stromů a péče o zeleň v centru Českého Brodu.
Naše vize je proměnit město v živý organismus, který bude čerpat ze spolupráce mezi
občany a MÚ. Chceme hledat cesty, jak nové věci zrealizovat, a nehledat důvody, proč to
nelze. Přejeme si, aby lidé znovu získali chuť a zapojili se aktivněji do života ve městě.
Chceme přimět ke spolupráci všechny věkové skupiny spoluobčanů. Věříme, že nám není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme – my a naše děti.
Chceme rovněž udržovat v čistotě a pořádku nejen centrum města, ale i jeho okrajové části;
motivovat občany k zájmu o zeleň vysazováním květin a stromků v okolí jejich bydliště. Na
nás všech záleží, jak bude město rozkvetlé a čisté. Chtěli bychom navýšit počet odpadkových
košů a kontejnerů na tříděný odpad i v okrajových částech města. Kromě podpory nové
výsadby musíme zajistit ochranu stávající zeleně a městských lesů.
Stejnou důležitost přikládáme hledání koncepčního řešení dopravy na území města, včetně
zlepšení kvality vozovek a chodníků v Českém Brodě a přilehlých obcích.
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Českobroďák SNK
PĚT KE ZDRAVÉMU MĚSTU
SPĚT

VODA
Pryč s tvrdou vodou – chceme dostatek kvalitní vody pro město!
V souladu se strategickým plánem města Český Brod do roku 2022 a územním plánem
chceme pokračovat v rozvoji bydlení. K tomu neodmyslitelně patří kvalitní infrastruktura. Do
té zahrnujeme i kvalitu vody. V Českém Brodě je voda velmi tvrdá, což pro její uživatele
představuje velký problém. Navíc znepříjemňují občanům život i nepřiměřeně vysoké ceny
vodného a stočného. Podle dostupných informací lze pro město zajistit silný a kvalitní zdroj
pitné vody vybudováním přípojky z trasy Káraný – Praha, ve spolupráci se Středočeskou
Veolií. Měli bychom průběžně kontrolovanou kvalitní vodu se střední tvrdostí, namísto vody
velmi tvrdé. Nejen, že by ustal nekonečný boj s vodním kamenem, který z rozpočtu
domácností tahá nemalé prostředky, ale nedošlo by ani ke znečistění pitné vody, jak se tomu
v nedávné době stalo.
Naší snahou je zasadit se o zlepšení kvality vody změnou zdroje pitné vody pro město. Dále
chceme provést revizi financování čističky odpadních vod a smluv ohledně vodovodu a
kanalizace. Na základě šetření chceme vyvolat jednání o ceně vodného a stočného.

KULTURA, SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ
Žijící město pro naše spoluobčany – a kvalitní vzdělávání!
V návaznosti na strategický plán města bychom rádi pokračovali v podpoře všech skupin,
které se prokazatelným způsobem starají o volnočasové aktivity našich spoluobčanů.
Zejména vedení dětí a mládeže k aktivnímu způsobu života by mělo patřit mezi dlouhodobé
priority. Do dění ve městě chceme více zapojit kulturními a vzdělávacími činnostmi i seniory.
Naším záměrem je, aby prostředky města byly využity rovnoměrně do všech oblastí kultury,
sportu a vzdělávání; nechceme stranit jen několika aktivitám a ostatní skupiny byly závislé na
štědrosti místních podnikatelů. Současně bychom chtěli podporovat i všechny subjekty, které
se podílejí na kulturním životě města. Rovněž chceme kvalitní vzdělání pro naše děti s
podporou volnočasových aktivit a rozvojem uměleckých talentů formou specializovaných
kroužků pro děti a mládež. Je nutné dbát na kvalitní výuku a výchovné působení ve
vzdělávacích institucích všech stupňů - mateřské, základní, střední i umělecké školy. Ve
spolupráci s učiteli, rodiči a neziskovými organizacemi budeme ve školách podporovat
programy prevence rizikového chování a aktivně řešit problémy stávající.
Prostřednictvím školních rad hodláme usilovat o účinné a neformální propojení zřizovatele,
veřejnosti (reprezentované zastupiteli města), učitelů a rodičů. Školní rada je povinna se
dotazy, stížnostmi, připomínkami atp. zabývat. Toto je jedna z cest, jak veřejnosti dění
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VOLEBNÍ PROGRAM

Českobroďák SNK
PĚT KE ZDRAVÉMU MĚSTU
SPĚT

v českobrodských školách zprůhlednit. Pomůžeme s čerpáním peněz z fondů EU na vybavení
škol, důležité pomůcky a rozumné projekty.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Dostupná lékařská péče přímo ve městě – co bude s naší nemocnicí?
Co zde zbylo z českobrodské nemocnice, která ještě v nedávné minulosti zabezpečovala
v rámci spádové oblasti celoroční zdravotní péči pro 35 tisíc lidí? Současný provozovatel dluží
městu oficiálně 13,5 mil. korun. Proč to představitelé města nechali zajít tak daleko a kdo je
za vše zodpovědný? Zejména pro seniory a maminky s dětmi je problematické cestovat za
zdravotní péčí do Kolína nebo Prahy. A ještě těžší je to v případě akutních problémů v noci či
o víkendu.
Naší snahou je zajistit základní zdravotní péči v našem městě s dostatečným počtem
specialistů. Je základní 24 hodinová pohotovostní služba 7 dní v týdnu v Českém Brodě utopií
či nikoliv? Uvědomujeme si, že dnes na tyto služby město nemá významný vliv, protože
hlavní slovo zde mají zdravotní pojišťovny. My se o částečné navrácení lékařské péče do
našeho města pokusit přeci jen chceme. Řešení vidíme v nastavení výhodných podmínek pro
lékaře a v rázném řešení problémů se stávajícím provozovatelem nemocnice.

Věříme, že Vás náš volební program pro období 2014 - 2018 osloví a že dosavadní práce
našich kandidátů pro Vás bude dostatečnou zárukou jeho splnitelnosti. Mnohým se může
zdát velmi ambiciózní. Je potřeba si však uvědomit, že jakýkoliv program, který vychází z
reálných možností, potřebuje ke svému naplnění dostatečný čas, plné pracovní nasazení a v
neposlední řadě i příslušné finanční prostředky, jichž s ohledem na vysoké zadlužení města
není mnoho.
Doufáme, že se občané Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad pozastaví nad kandidátními
listinami a volebními programy jednotlivých stran, vzpomenou si na sliby z minulých voleb,
rozhlédnou se kolem sebe a reálně zhodnotí situaci.
Na závěr nám dovolte zásadní otázku. Víte, jak se v průběhu stávajícího volebního období
činili jednotliví zastupitelé, kterým jste dali důvěru v roce 2010? Ohlédněte se za jejich
působením ve vedení města, s jakými návrhy přicházeli a oč konkrétně se čtyři roky
zasazovali. Splnili Vaše očekávání?
Je čas pro změnu, přijďte k volbám.
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Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY -

sutě - písky

Jan Votava - Český Brod

Likvidace
pařezů
frézováním
603 429 248
japex@iol.cz

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
•

Místo pro
vaši inzerci
736 249 946

•
•
•
•
•

Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
Profesionální jednání
Férovost
On-line přehled nad svým
účtem
Transparentnost
Pojištění schopnosti splácet

vepřová plec bez kosti - 95 Kč/kg
vepřový bok s kostí - 69 Kč/kg
hovězí kližka - 149 Kč/kg

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 22.9. do 4.10. 2014
na prodejně v Českém Brodě

APEYRON
HOTEL

Kollárova 1278, Český Brod u Prahy
GPS: 50°4'29.647"N, 14°51'28.943"E
Tel./Fax.: +420 321 622 750
Mob. +420 601 336 911
E-mail: info@hotelapeyron.cz

www.hotelapeyron.cz

RESTAURACE

ź
ź
ź
ź
ź

otevřeno denně 11:00 - 22:00 hod.
obědy od 65,- Kč rozvoz ZDARMA
přijímáme veškeré druhy stravenek
dětský koutek, židličky pro děti
bezbariérový přístup

UBYTOVÁNÍ

dlouhodobé ubyto

OTEVŘENO - NONSTOP
pro hráče občerstvení ZDARMA
jackpot a jiné bonusy

SPOLEČENSKÉ SÁLY

SLUŽBY PRO SKUPINY
ź
ź
ź
ź

ba

vání za 295 Kč/oso

Herna

20 let zkušeností v oblasti turistiky
vypracujeme pobytový program
věrnostní slevy pro skupiny
dětské poznávací zájezdy

ź
ź
ź
ź
ź

kapacita 12 - 90 osob, velký barový GRIL
firemní školení, přednášky, rauty
rodinné oslavy (svatby, narozeniny,..)
zvuková a projekční technika (Full HD)
možnost sálu s obsluhou nebo bez obsluhy

Profesionalita, individuální přístup, smysl pro detail

Kollárova 1278,
Český Brod u Prahy
E-mail: info@hotelapeyron.cz

V případě zájmu volejte na tel. 601 336 911

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

českobrodsko
řešíme vaše zájmy

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

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 5200 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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Proč jsem se rozhodla kandidovat do Senátu ?
Jsem člověk, který je díky své profesi celý život
v kontaktu s lidmi. Šest let jsem pracovala na interním oddělení v nemocnici v Českém Brodě po
boku pana primáře MUDr. Ledeče, MUDr. Žákové,
sestry Dany Hájkové, Věry Součkové a dalších významných pracovníků.

Chci se například věnovat problematice postihující především naše seniory, kteří se v poslední
době velmi často stávají oběťmi nejrůznějších
druhů podvodů a zneužívání, a také rodinám
s dětmi. Mým záměrem je výrazně posílit úlohu
bezplatných právních a sociálních poraden.

Nyní pomáhám občanům okresu Nymburk
a částečně i okresu Kolín řešit běžné, ale i závažné problémy, které jim život přinesl nebo se
je snažím nasměrovat k odborníkům, když naše
možnosti již nestačí. Jako ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb, poskytující nepřetržitě
pečovatelskou službu, osobní asistenci, pobyt
v denních stacionářích, odlehčovací terénní a pobytové služby, domácí zdravotní péči a hospicovou péči, vím, že si lidé přejí žít a dožívat doma.
V prostředí, které znají, s lidmi, které mají rádi.
Provázaností sociálních a zdravotních služeb
a s pomocí rodiny zajistíme péči, která umožní
setrvat občanům v domácím prostředí, a tím naplňujeme naše motto „Domov je doma“.

Ráda bych se také věnovala tématu, které je
v Českém Brodě velmi aktuální, jedná se o problémy týkající se ubytoven. Tyto potíže velmi úzce
souvisí se zneužíváním doplatků na nájem pro
majitele ubytoven. V Senátu bych mohla aktivně
změnit věci k lepšímu, podílet se na optimalizaci
a změně zákonů.

Ráda bych využila svých zkušeností, které jsem
během několika volebních období nasbírala
v politice jak na komunální, tak i na krajské úrovni.

Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s, kandidátka
do Senátu PČR za Kolínsko a Poděbradsko

Srdečně bych tímto chtěla pozvat Vás, občany
města Český Brod a přilehlých obcí, na setkání,
které se uskuteční 30. září od 15.00 do 17.00 hodin v centru Oranžová zahrada v Českém Brodě
(Husovo náměstí 78, 282 01 Český Brod), kde budete mít možnost využít bezplatné právní poradny a služby sociálního pracovníka.
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Dobrý den, jak sedíte ?
Můžete zatnout hýžďové svaly ?
Můžete natáhnout nohy a propnou špičky ?
Můžete narovnat záda a stáhnout ramena?
Můžete otočit hlavu pravá / levá ?
Můžete se zhluboka nadechnout a vydechnout ?
Můžete vycenit zuby ? Můžete zamrkat ?
Můžete vypláznout jazyk ?

Jasně, že můžete, a jak sedíte ?
Pokud se něco málo změnilo jsem ráda a pokud ne,
tak si při čtení rovnou zacvičte, třeba i několikrát za
sebou celou sestavičku, a všimněte si zda se něco změnilo.

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová
Sportovní 870
282 01 Český Brod

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

Přeji vám příjemné posezení a těším se na shledanou příště.
Jarmila Fischerová

kvalitní reklamní textil od 1 kusu
prodej od 1 kusu s potiskem i bez něj
tiskneme digitálně, sítotiskem, transferem, ale i vyšíváme

stovky druhů textilu vysoké kvality

trika, mikiny, bundy, pracovní oděvy, dětské oblečení...

dobré ceny

například obyčejné triko s logem na prsou při 20kusech 80Kč/ks
Celý sortiment, vzorky a zápůjčky po dohodě na telefonu 736 249 946
nebo emailu reklama@yeti-studio.cz. Eshop pro vás připravujeme!

Mgr. Tomáš Klinecký
advokát

ZVEŘEJNÍME
VŠECHNY
SMLOUVY
BEZ OHLEDU
NA HODNOTU
ZAKÁZKY

Přijďte 10. a 11. října k volbám

POSÍLÍME
SPOLUPRÁCI
S NEZISKOVÝM
SEKTOREM
Bc. Jana Kratochvílová
sociální pracovnice, ředitelka NNO

www.top09.cz/cesky-brod
www.facebook.com/TOP09CeskyBrod

vepřová plec bez kosti - 95 Kč/kg
vepřový bok s kostí - 69 Kč/kg
hovězí kližka - 149 Kč/kg

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 22.9. do 4.10. 2014
na prodejně v Českém Brodě

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

Koupím starší pivní půllitry,třetinky i tácky s nápisy např. Kolínský ležák,Pivovar
Český Brod,Kozel i jiné. Tel.732170454.

Nebankovní úvěr od 5.000,- Nabídka pro zaměstnance, OSVČ, důchodce
a MD. Rychlé, korektní a diskrétní jednání, měsíční splátky, bez skrytých poplatků. 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!

Ing. Regina Davídková

Motto: Budu podporovat
takový sociální program, který
adresně pomůže těm, kteří ho
opravdu potřebují, a nebude
plýtvat penězi pro ty, kteří
systém pomoci zneužívají, topí
se v dluzích z hazardu,
lenosti a hýření. Proto také
budu podporovat starosty,
kteří chtějí očistit města a obce
od všudypřítomných heren.

64 let, ekonomka

Kandidát pro senátní obvod č. 42 Kolínsko,
část Nymburska, Lysá nad Labem a Čelákovice
Myslím si, že není žádný důvod, aby spořádaní občané ze svých daní komukoli financovali zahálčivý
život, na druhou stranu každému se v životě mohou přihodit takové věci, které ho bez vlastního
zavinění srazí až na samotné dno. Považuji za nutné, aby právě takovým lidem společnost podala
pomocnou ruku a zaručila, že dostanou novou šanci. I proto je mi blízký program Hnutí ANO, které
si v Lysé dalo za úkol mimo jiné soustředit se na záchytný systém pro lidi, kteří ne vlastní vinou přišli
o práci, na zlepšení životních podmínek seniorů a podporu bydlení s pečovatelskou službou. Místo
separování znevýhodněných spoluobčanů do nějakých uzavřených státních zařízení je pro celou
místní komunitu přece mnohem výhodnější pokusit se takové lidi spíše jen podpořit v jejich snaze
a zapojit je do aktivního života.
Chtěla bych ale zdůraznit, že ruku v ruce se sociálním programem nutně musí jít zodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky, počínaje co nejprůhlednějšími účty města, které si může kdokoli
kdykoli na webové stránce rozkliknout a detailně projít. Nebo se podívat, kdo s kým a o čem uzavřel
nějakou smlouvu, ve které figurují městské finance Místo nekonečného boje s korupcí je prostě
určitě lepší nastavit celý systém tak, aby korupci nedával mnoho prostoru.
A když už je řeč o financích, kolem kterých se ať chceme, nebo nechceme, náš život stejně točí,
je dobré nezapomínat na jejich lepší využití i pro pohodlnější život a volný čas obyvatel města. Je
fajn, že Hnutí ANO v Lysé myslí i na takové věci, jako je zvýšení
Lysá
atraktivity města pro občany i turisty. Ať už jde o dokončení obLabe nad
chvatu, revitalizaci Husova náměstí, rozvoj cyklotras ve městě
m
KomuNáLNí
a okolí, nebo snahu vybudovat v Lysé koupaliště. Jen bych
na
ráda zdůraznila, že jakékoli aktivity by opravdu měly probíhat
11. říj
10. - 14
0
až po důkladné veřejné diskusi, transparentně a s maximálním
2
možným zapojením evropských peněz.

voLby

www.lysanl.anobudelip.cz | www.facebook.com/anobudelip

Husovo náměstí 80
(vedle papírnictví)

+420 737 499 342
info@optika-novak.cz
www.optika-novak.cz

BE MY FRIEND

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

