
z Města a MěstsKÉHO ÚŘaDU - tÝDEN KNIHOVEN - zE záKlaDNí 
šKOly - VOlby - spOlEčENsKá rUbrIKa - zE spOlKOVÉ čINNOstI

ŘÍJEN
10/2014
38. ročník

Ve Výstavním sále MKZ 
uvidíte

„Med. Dr. Josef Tieftrunk“ 
Výstava k dvoustému výročí 

narození, do 27. 10.

3. 10. 
Filmové políčko neorané 

V Komorním sále MKZ od 19.30 
Vstupné: 50 Kč (předprodej), 
60 Kč (před začátkem akce) 

17. 10. 
O sexu převážně nevážně 

Beseda s J. Štrossem 
a dr. R. Uzlem 

v Komorním sále MKZ od 19.30 
Vstupné: 50 Kč (předprodej), 
60 Kč (před začátkem akce) 

25. 10. 
Kašpárkova dobrodružství 

Pražské divadlo Kašprle 
v Komorním sále MKZ 

od 15 hod. Vstupné: 30 Kč

31. 10. 
Desátý Filmový klubíček Ondřeje 
Suchého, v Komorním sále MKZ 

od 18 hod. 
Vstupné: 50 Kč (předprodej), 
60 Kč (před začátkem akce)

31. 10. 
Scénografie – Vernisáž ve 

Výstavním sále MKZ od 17 hod. 

1. 11. 
TRÉGLOVA BĚLÁ 

Divadelní minifestival 
každý pátek a sobotu 
v Komorním sále MKZ

Vstupenky na akce do 
Komorního sálu MKZ je možné 

rezervovat na stránkách  
www.mkzbela.cz

v těchto dnech vstupujeme do podzimního 
měsíce, ve kterém se budou konat komu-
nální volby do obecních zastupitelstev.

Dovolte nám, abychom poděkovali všem 
našim spoluobčanům za jejich podněty 
a spolupráci, které ovlivňovaly naši čin-
nost. Určitě se podařilo vybudovat a zlep-
šit mnoho věcí, které přispěly k lepšímu žití  
v našem městě, také určitě zbyly věci, jež 
se ještě nepodařily uskutečnit nebo dokon-
čit, ale z kterých se mohou uchazeči o posty 
zastupitelů poučit a začít přemýšlet o jejich 
další realizaci.

Proto zveme všechny naše spoluobčany  
k volbám, které se uskuteční 10. a 11. října, 
a přejeme všem voličům šťastnou ruku při 
výběru budoucích zastupitelů a tím i před-
stavitelů města.
Samozřejmě ani v tomto měsíci se nepře-
stává pracovat na započatých stavbách, za-
tím všechny probíhají podle naplánova-
ných harmonogramů.
I nadále jsou pro vás připraveny sportovní 
i kulturní akce, tak od nás přijměte po-
zvánku a přijďte se pobavit nebo se i poučit. 
Příjemné podzimní dny a ještě trochu pří-
jemného podzimního sluníčka vám přeje 
vedení města.

VÁžení SPOLuOBčAnÉ,

foto: Radka Kubínová
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z Města a MěstsKÉHO ÚŘaDU 

Z jednání 
rady města 

Oprava nádrže v Březince
Rada města dle čl. V. bodu 9. Směrnice města  
č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek, rozhodla, že nejvhodnější 
nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Bělá pod Bezdězem – Březinka, oprava 
nepropustnosti nádrže“ je nabídka uchazeče 
STAVOTRANS, s. r. o. 

Rekonstrukce ulice Mělnická
Rada města navrhuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření smluv k majetkoprávnímu 
vypořádání dotčených pozemků v rámci 
stavby „III/27235 Bělá pod Bezdězem – průtah  
(vč. okružní křižovatky s II/276)“ dle 
předloženého návrhu.

Revitalizace stromořadí
Rada města rozhodla o dodavateli prací na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dílo 
„Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem – 
II. etapa“. Současně rozhodla o uzavření příkazní 
smlouvy na výkon technického a autorského 
dozoru nad realizací tohoto projektu. 

Poplatek za odpady
Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poplatek za provoz a shromažďování, 
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu pro rok 2015 ve výši 480,- 
Kč/osobu/rok.

Změna katastrální hranice – nádražní budova 
stanice Bezděz

Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
Bělá pod Bezdězem schválit změnu obecní 
hranice mezi stavební parcelou č. 88 k. ú. 
Březovice pod Bezdězem, obce Březovice 
a stavební parcelou č. 575 k. ú. Bělá pod 
Bezdězem, obce Bělá pod Bezdězem.

Archeologický výzkum na zámku
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na provedení záchranného archeologického 
výzkumu v rámci stavby „Informační centrum 
s expozicí na zámku Bělá pod Bezdězem“ mezi 
městem Bělá pod Bezdězem jako objednatelem 
a Ústavem archeologické památkové péče 
Středních Čech jako zhotovitelem dle 
předloženého návrhu.

Územní plán města
Rada města odsouhlasila předložit, 
prostřednictvím pověřeného zastupitele paní 
Jitky Tošovské, zastupitelstvu města Bělá pod 
Bezdězem návrh na změnu pořizovatele ÚP 
Bělá pod Bezdězem ve dvou předložených 
variantách.

Oznámení občanům 
Březinky, Bezdědic, 

Hlínoviště a Šubrtova 
V neděli dne 19. 10. 2014 

firma Compag Mladá Boleslav s. r. o. 
provede svoz nebezpečných složek 

komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:

200127 plechovky od barev
200133 akumulátory

Zpětný odběr:
televizory, lednice, mrazničky, zářivky, moni-
tory, rádia, vysavače apod., zařízení musí být 
kompletní. Olej a nádoby s olejem musí být 

uzavíratelné. JINÉ DRUHY ODPADU  
NEBUDOU ODVEZENY!

Přibližná hodina svozu:
9.00  - Šubrtov u papíren 
         - parkoviště za obchodem
9.30  - Hlínoviště u nádob na tříděný odpad 
10.00  - Bezdědice náves
10.30  - Březinka před MŠ

Celá akce se týká pouze občanů, 
nikoliv podnikatelů.

Odpad musí být shromážděn předem na 
jednom místě. V určenou hodinu bude pro-

vedena pouze nakládka odpadu.

V tomto čísle Zpravodaje přinášíme 
další aktuální informace o organizaci voleb 

do zastupitelstva města ve dnech 
10. a 11. října 2014.

Opět budeme volit v 5 volebních okrscích, a to:

Okrsek č. 1:
Základní škola v Máchově ulici, 

Okrsek č. 2:
Městská kulturní zařízení 
na Masarykově náměstí, 

Okrsek č. 3:
Správní budova společnosti Tiberina 

Automotive Bělá, spol. s r. o., 
v Mladoboleslavské ulici, 

Okrsek č. 4:
Mateřská škola v Pražské ulici, 

Okrsek č. 5:
Klubovna Občanského sdružení Pejřavák 

v Březince. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem 
České republiky. Jde-li o cizince (občana 
jiného členského státu EU) průkazem  
o povolení k pobytu, vydaným podle zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky. Tito voliči – cizinci - 
mohou hlasovat pouze za podmínky, 
že požádali o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů a v den voleb jsou v obci 
přihlášeni k trvalému pobytu. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 
Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti.

V pátek 10. října můžete volit 
v době od 14 do 22 hod.

V sobotu 11. října v době od 8 do 14 hod. 

Hlasovat na voličský průkaz ve volbách 
do zastupitelstev obcí nelze!!!

Více informací k jednotlivým kandidátkám 
naleznete na volebním serveru volby.cz.

Správní odbor

 

  Shromaždiště odpadů
 města Bělá pod Bezdězem

 Provozovatel Compag MB, s. r. o.
 Tel.: +420 606 844 354

PrOVOZní dOBa:
 1. 3. - 31. 10.  1. 11. - 28. 2.
Po, St, Pá: 10-17 hod.  10-16 hod.
So:  9-12 hod.  9-12 hod.

Informace na telefonním čísle: 
MěÚ: 326 700 910

Třídění a recyklace = lepší životní prostředí města

Týden knihoven 2014
Knihovna Vl. Holana se 
ve dnech 6. – 12. října 
připojí k celostátní akci 
„Týden knihoven“, kte-
rou vyhlašuje pravi-

delně Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků. Letos proběhne již 18. ročník. Celý týden 
budou čtenáři osvobozeni od poplatků za upo-
mínky, tzv. upomínková amnestie. Dále jsme 
pro Vás připravili dvě besedy.
Ve středu 8. října od 17.30 hodin se v Ko-
morním sále MKZ můžete těšit na cestopisnou 
besedu manželů Moniky a Jiřího Vackových  
s názvem Karibik – Velká trojka. Společně  
s nimi se podíváme na Kubu, Jamajku a do Do-
minikánské republiky. 
Ve čtvrtek 9. října od 17.30 hodin beseda o spi-
sovateli Jindřichu Šimonu Baarovi, kterou při-
pravil Tomáš Adam. Při besedě se dozvíte také 
podrobnosti o putování po stopách tohoto spi-
sovatele, které je plánováno na sobotu 18. října.

Těší se na vás bělské knihovnice.

Městská kulturní zařízení 
Bělá pod Bezdězem oznamují, 

že v pondělí 27. října 
bude celá budova, 

včetně Knihovny V. Holana, 
uzavřena.
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zE záKlaDNí šKOly

ZŠ Bělá pod Bezdězem se stala fakultní školou
Od začátku letošního školního roku může Základní 
škola Bělá pod Bezdězem používat název Fakultní škola 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Dohoda, kterou na konci června obě strany 
uzavřely, je potvrzením spolupráce, která započala již 
minulý školní rok v oblasti výuky přírodovědných před-
mětů. Spolupráce naší ZŠ a PřF UP je zaměřena na pod-
poru zájmu žáků o přírodovědné obory, organizování 
odborných exkurzí a popularizačních akcí, vyhledá-
vání a vedení talentovaných žáků, umožnění odborné 
praxe, provádění didaktických výzkumů a společné ře-
šení grantových projektů. V nejbližší době se pro naše 

žáky uskuteční již podruhé terénní výuka zeměpisu  
v Olomouci. Bc. Petra Tošovská

Za císaře pána
Ve Výstavním sále MKZ byla v průběhu prázdnin 
otevřena výstava Za císaře pána věnovaná 100. výročí 
vypuknutí první světové války. V rámci vyučování 
dějepisu navštívili tuto výstavu i žáci devátých tříd.
Na výstavě jsme mohli vidět pohledy psané z různých 
front 1. světové války, osobní věci a vybavení vojáků, 
válečné fotografie, ale i návrh nerealizovaného skupi-
nového pomníku sochaře Josefa Mařatky, který je též 
autorem sochy vojáka v bělském parku.
Zaujal nás také příběh osiřelých sourozenců Barešo-
vých z Prahy dokumentovaný osobní korespondencí. 
Sourozenci byli čtyři, tři sestry (Božena, Ella a Katuše), 
které později žily ve Francii, a bratr, který byl umístěn 

neznámo kde. Sestry žily u Paříků, Procházků a Hra-
diských v Čisté. Jejich matka pravděpodobně zemřela 
a otec narukoval do války. Do Čech se už otec nevrátil, 
údajně v roce 1925 psal ze Sovětského svazu, ale na 
oficiální dotaz našich úřadů přišla odpověď, že tam 
nikdo toho jména není.
Vystavené exponáty zapůjčil ze své osobní sbírky Josef 
Müller, další cenný materiál poskytl Miloš Kredba, 
člen O. S. C. K. Landwehr Infanterie Regiment  
Nr. 10 (Desátý zeměbranecký pluk), který byl posád-
kou v Mladé Boleslavi.

Mikuláš Brisuda 
a Miroslav Kubát, žáci IX. A

Švýcarský Mosnang 
již posedmé

V minulém školním roce 2013/2014 navštívilo 21 žáků 
Základní školy Bělá pod Bezdězem partnerskou školu 
Oberstufenschule Mosnang ve Švýcarsku. Tato akce se 
koná vždy jednou za tři roky. Protože švýcarská škola 
nemohla z kapacitních důvodů uspokojit všechny své 
zájemce, může se i v tomto školním roce těšit 13 bělských 
žáků na výměnný pobyt a s ním spojené poznávání no-
vých zemí, kultur a tradic.
První část tohoto programu zahájili naši žáci. Ve dnech 
21. – 26. 9. 2014 se rozjeli za svými novými švýcarskými 
přáteli do Mosnangu. V květnu 2015 pak přivítáme 
švýcarské hosty u nás v Bělé pod Bezdězem. Výměnné 
pobyty žáků bělské školy ve Švýcarsku podporují zřizo-
vatel školy, SRPDŠ při ZŠ Bělá p. B., Atmos – Jaroslav 
Cankař & syn a Tom Bohemia Crystal.

Mgr. Libuše Coufalová

Adaptační kurz 6. ročníku
Dne 1. září začal nový školní rok 2014/2015. Druhý 
stupeň ZŠ v Bělé pod Bezdězem přivítal do svých řad 
46 žáků v 6. ročníku. Aby byl pro tyto žáky přestup  
z 1. stupně základní školy co nejsnazší, připravily pro 
ně nové třídní učitelky adaptační kurz.
Ve dnech 3. a 4. 9. 2014 se tak noví šesťáci nevrhli rov-
nou do učení, ale užívali si bohatého programu v pro-
storách školy a v našem městě. V rámci adaptačního 
kurzu zhlédli například ukázku sportovního šermu  
v tělocvičně ZŠ, navštívili Sběrný dvůr města Bělá pod 
Bezdězem, prozkoumali s paní starostkou Jitkou To-
šovskou Městský úřad v Bělé pod Bezdězem a vrátili 
se v čase o 100 let zpátky do období 1. světové války 
ve Výstavním sále MKZ.
Důležitou součástí kurzu byly též aktivity soustře-
ďující se na vzájemnou komunikaci a naslouchání, 
mezilidské vztahy, sebepoznání a spolupráci. Během 

dvou dnů, které navíc korunovalo nádherné počasí, 
byl bezesporu splněn hlavní cíl adaptačního kurzu, 
a to je vzájemné bližší seznámení žáků třídy s novou 
třídní učitelkou, stmelení kolektivu po prázdninách  
a navození atmosféry důvěry.

Mgr. Libuše Coufalová 
a Mgr. Iva Machková, třídní učitelky

Adaptační kurz pro 
7. ročník

Letošní školní rok nezačal pro všechny žáky naší školy 
úplně stejně. Zatímco osmé a deváté třídy začaly s uče-
ním, naši sedmáci se seznamovali. Adaptační kurzy jsou 
tradicí pro žáky o rok mladší, pro současné sedmáky 
však přináší tento rok také velkou změnu.
Ze tří šestých tříd byly vytvořeny pouze třídy dvě, proto 
dostaly ve středu 3. 9. 2014 nové třídní kolektivy mož-
nost lépe se poznat. Dopoledne, které žáci strávili se 
svými třídními učitelkami, bylo věnováno mnohým 
aktivitám zaměřeným na mezilidské vztahy, spolupráci 
a stmelování třídního kolektivu. Žáci měli během plnění 
jednotlivých úkolů především spolupracovat s druhými, 
naslouchat si, ale také tolerantně přijímat názory ostat-
ních. Cílem celé akce bylo bližší seznámení žáků nejen 
mezi sebou, ale také s třídní učitelkou. Věříme, že se 
povedlo vytvořit atmosféru, ve které se žáci i jejich uči-
telé budou cítit dobře. 

Mgr. Jarmila Dittrichová a Bc. Petra Tošovská, 
třídní učitelky

Šermíři ve škole
V úterý 2. a ve středu 3. září 2014 se v obou tělocvič-
nách Základní školy v Bělé pod Bezdězem uskutečnila 
předváděcí ukázka sportovního šermu. Hlavnímu tre-
nérovi našeho oddílu šermu Martinu Coufalovi asis-
tovali v ukázkách ve „staré škole“ Adéla Šafránková, 
Martin Novák a Vojtěch Veselý, v „nové škole“ pak Ma-
tyáš Landovský, František Coufal a Anna Coufalová.
Náš trenér nejdříve učitele a žáky přivítal, poté jim 
povídal o historii šermu. Výklad byl prokládán ukáz-
kami zápasu a ukázkami šermířské školy. K vidění byly 
i repliky historických zbraní a vybavení středověkých 
rytířů. Nakonec si i samy děti mohly zašermovat, ale 
ne s opravdovými zbraněmi, nýbrž jen s plastovými 

kordy. Většinu přítomných naše ukázka zaujala, a proto 
doufáme, že na našich trénincích přibyde pár nových 
závodníků. Anna Coufalová, IX. A
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DěNí VE Městě - pŘíspěVKy ObčaNŮ

GALA SMeTAnA
Na neděli 14. září připravily MKZ a kulturní 
komise pro občany Bělé pod Bezdězem netra-
diční ukončení bělského posvícení.
Mgr. Milena Holečková připravila ve spolupráci 
s Jaroslavem Sitárem již třetí koncert z oper-
ního díla Bedřicha Smetany. Oproti předešlým 
dvěma akcím v letech 2011 a 2012 nezazněly 
tentokrát pouze ukázky z Tajemství, jehož pří-
běh je s Bělou úzce spjat, ale také ze skladatelovy 
nejpopulárnější opery Prodaná nevěsta. Nové 
bylo také prostředí, v němž se koncert konal 
– sakrální prostor kostela sv. Václava vystří-
dala Městská sportovní hala. Za suverénního 
doprovodu klavíristky Jitky Nešverové, kore-
petitorky opery Národního divadla, vystoupili 
členové této naší první scény: Pavlína Zoba-
lová (soprán), Nikola Houdková (alt), Miloslav 
Pelikán, Jozef Brindzák, Jaroslav Sitár (tenor), 
Tomáš Křovina (baryton) a Karel Drábek (bas), 
důstojným partnerem jim byla Jitka Marková, 
dcera M. Holečkové, v roli Esmeraldy z Pro-
dané nevěsty. Výkonům všech účinkujících se 
u publika dostalo velmi srdečného přijetí. Mi-
lým zpestřením byla spoluúčast skupiny dětí  
z místní mateřské školy, které se v roztomilých 
maskách zapojily do známého Pochodu kome-
diantů z Prodané nevěsty. 
O významu, jaký akcím tohoto typu přikládá 
vedení města, svědčí mimo jiné i osobní účast jeho 
představitelů - starostky Jitky Tošovské a místostarosty 
ing. Rudolfa Kouby. Potěšující byla poměrně velká ná-
vštěvnost, na druhé straně však může být varující sku-

tečnost, že naprostá většina posluchačů byla seniorského 
věku. Naskýtá se v této souvislosti otázka – mohlo by 
město přispět, byť sebemenším způsobem, k tomu, 
jak podporovat vztah střední a mladé generace k vyso-

kým uměleckým hodnotám, které reprezentuje  
např. právě klasická hudba?
Současně kladu další otázku – nezaslouží si 
Bělá pod Bezdězem, město s bohatou kulturní 
tradicí, poněkud reprezentativnější prostor pro 
pořádání koncertů, než je sportovní hala využi-
telná spíše pro koncerty rockové hudby?
Chci však končit pozitivně. I když nám v sou-
časné době nabízejí hromadné sdělovací pro-
středky a další vyspělá záznamová technika 
klasickou hudbu v nepřeberném množství na-
hrávek nejvyšší umělecké i technické úrovně, 
reprodukovaná hudba nikdy nemůže zcela na-
hradit zážitek z živého koncertu, kdy je poslu-
chač osobně přítomen procesu, při němž se 
neživý notový zápis přetváří do znějící podoby 
uměleckého díla, a to vždy originálním a neo-
pakovatelným způsobem. 

Přeji občanům Bělé pod Bezdězem, aby i v bu-
doucnu měli možnost účasti na koncertech 
klasické hudby. Nezbytným předpokladem  
k tomu je vedle podpory vedení města mravenčí 
a nezištná práce hudebních nadšenců, kteří 
nežijí jen sami pro sebe, ale své schopnosti, čas  
a energii věnují ve prospěch jiných lidí. Mezi ně 
patří Milena Holečková, spoluautorka a orga-
nizátorka celého projektu, k níž především by 

měl směřovat dík nás všech. 
PhDr. Stanislav Pecháček, 

profesor katedry hudební výchovy 
Pedagogické fakulty UK v Praze 

Den OTeVŘenÝCH DVeŘí V BĚLSKÉM FARníM CHRÁMu

Dny otevřených dveří se konají po celé Evropě v po-
lovině září a v Bělé jsou navíc spojeny i s oslavou 
„jmenin“ našeho farního kostela. Možná to někoho 
překvapí, ale i kamenné svatostánky slaví svůj svátek 
– je to památka světce či události, podle nichž se ten 
který chrám jmenuje (např. pokud je kostel zasvěcený 
sv. Václavu, oslava připadá na 28. 9.). Bělský farní kos-

tel (významnější než klášterní kostel sv. Václava) se 
jmenuje Povýšení sv. Kříže, jeho oslava tedy probíhá 
14. 9., jak určuje církevní kalendář. A právě proto se 
v tu dobu v Bělé koná „posvícení“, což je odvozeno od 
„posvěcení“ místního chrámu. V jiných městech slaví 
posvícení, tj. posvěcení místního kostela, v jiný den.
Letošní rok připadl svátek Povýšení sv. Kříže (připo-
menutí toho, že Kristův kříž nalezla = „povýšila“ cí-
sařovna Helena) právě na neděli, podle křesťanů den 
zasvěcený Bohu, takže oslava posvěcení chrámu byla 
o to slavnostnější. Poutní mše svatá výjimečně začala 
až v 10 h místo obvyklé osmé ranní a přijeli na ni vě-
řící ze širého okolí. Bohoslužbu doprovodila krásným 
zpěvem i mladoboleslavská schola pod vedením Jiřího 
Vosáhla, ale do zpěvu se zapojili samozřejmě i bělští 
farníci. Nový bělský kněz P. Kamil Škoda ke sváteční 
náladě přispěl velmi poutavým kázáním a po mši 
následovalo občerstvení. Nemohly chybět zejména 
posvícenské koláčky, věřící napekli i bábovky, řezy, 
koláče a další dobroty.
Dveře farního chrámu se pro věřící, nevěřící i hleda-
jící otevřely úderem druhé hodiny odpolední. Jako 
i v předešlých letech, mohli se zájemci o prohlídku 
bělského kostela Povýšení sv. Kříže podívat dovnitř  
a prohlédnout si, jak vypadá farní kostel zevnitř, co se  
v něm změnilo od minula, jak pokročila oprava 
chrámu.
S radostí i hrdostí můžeme konstatovat, že letos se 
završila oprava výmalby chrámových stěn – na za-

čátku července byla dokončena obnova prostor na 
kůru v celkové hodnotě 283 000 Kč. Na financování 
se podílí Ministerstvo kultury ČR, město Bělá pod 
Bezdězem a farnost. Protože podíl farnosti tvoří  
40 %, stále sháníme malé i velké sponzory; farníci 
nejsou schopni ze svých prostředků svůj díl zaplatit. 
Přispět může kdokoli jakoukoli částkou. Všem dár-
cům srdečně děkujeme.
Celkem do chrámu Povýšení sv. Kříže v odpoledních 
hodinách zavítalo i přes nepříznivé počasí na 50 ná-
vštěvníků, kteří zde mohli setrvat libovolnou dobu  
a vše si prohlédnout za doprovodu tónů varhan  
a houslí či zpěvu duchovních písní. Při odchodu do-
stali i malé občerstvení, vždyť bylo přece posvícení.
Přesně v 16 hodin P. Škoda všem zájemcům umožnil 
prohlídku kůru a chrámových varhan s výkladem  
i ukázkami.  Mgr. Monika Šeráková Kipeťová
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z KUltUrNíHO DěNí

Pondělí 8-13 hod.
Hernička pro nejmenší děti

Úterý
dopoledne pro příležitostné 
programy

Středa: 8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti 

čtvrtek 
13-16 hod.
Výtvarné odpoledne pro děti MŠ
18–19 hod.
angličtina pro dospělé

Pátek
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti

nĚCO naVíC
Program pro rodiče, prarodiče:
Až se podzim zeptá, co jsi dělal na jaře  
a v létě
ITaLSKO-ČESKÝ VEČEr
Hosté programu: herečka a moderá-
torka Českého rozhlasu Vltava JANA 
TROJANOVÁ, kytarista ŠTĚPÁN BUCHAR
Divadlo, hudba, honosné jídlo, vínečko. 
Příspěvek: 80 Kč.

PŘIPraVUJEME 
dušičkové putování poetickou Bělou 
dne 1. 11. 2014. Podrobnosti na plakátech  
a v městském rozhlase.

rODIčOVsKÉ  CENtrUM  
ŘíJEN 2014

KAŠTAn
Komorní sál MKZ

FILMOVé POLíČKO 
nEOrané
Český animovaný film: 
od Ferdy Mravence 
k hororu a zpátky

3. října v Komorním sále MKZ od 19.30 
Martin Weiss si jako téma říjnového Filmového 
políčka připravil putování českou animací. Pohádky, 
dobrodružství, horor, absurdita. To vše čeká diváky, 
kteří si přijdou poslechnout vyprávění věnované 
rozličným animačním technikám, slavným českým 
animátorům a jejich nejslavnějším filmům. Věděli 
jste, že Ferda Mravenec se na plátně objevil poprvé 
ještě za války, v roce 1943? Že druhou světovou válku 
jako první film vůbec reflektoval Pérák a SS Jiřího 
Trnky? A víte, jak vypadá film, po kterém se dětem 
zdají noční můry? Méně životopisných údajů, více 
zajímavostí a ukázek. V tomto duchu se ponese příští 
vydání Filmového políčka neoraného, které završí 
projekce Čarodějova učně Karla Zemana. Jestli mají 
vaše děti pro strach uděláno, vezměte je s sebou.

O SExU PŘEVážnĚ nEVážnĚ 
17. října v Komorním sále MKZ od 19.30

Dvě hodiny vkusné 
zábavy, ale i ponaučení 
na dané téma s Josefem 
Štrossem a dr. Radimem 
Uzlem, zpestřené 
swingovými písničkami 
a veselými rodinnými 
historkami. Vstupné:  

50 Kč (předprodej), 60 Kč (před začátkem akce) 

KaŠPárKOVa dOBrOdrUžSTVí 
25. října v Komorním sále MKZ od 15 hod. 
Divadlo Kašprle, Praha

Kašpárek patří ke klasice 
loutkového divadla. Přesto 
se v našem divadelním 
sále objevuje jen zřídka. 
Tentokrát to ale napravíme 
a zpět do povědomí dětí ho 
přivede pražské divadlo 
Kašprle. Kašpárek a jeho 
kamarádka Kalupinka sice 
nejsou zrovna loutkoví, ale 

určitě s nimi prožijete dobrodružné i veselé chvilky.
Vstupné: 30 Kč (před začátkem akce) 

dESáTÝ FILMOVÝ 
KLUBíČEK 
O. SUCHéHO
31. října v Komorním sále MKZ 
od 18 hod.

S filmovým publicistou, moderátorem, hudebním 
textařem a autorem monografií o známých i méně 

známých osudech českých 
filmových a hudebních 
umělců, mimo jiné  
i autorem knížky o našem 
rodákovi „Takový byl Václav 
Trégl“, jsme se opravdu měli 
možnost setkat již devětkrát. 
Při setkání desátém uvidíte 
to nejlepší z oněch devíti již 
zhlédnutých „klubíčků“. 

FILMOVÉ POLÍČKO

n e o r a n é

N E O R A N É

FI
LMOVÉ POLÍČKO

Ve VÝSTAVníM SÁLe PŘIPRAVuJeMe:
„SCénOgraFIE“ 
Vernisáž 31. října v 17 hod.
Výstava, která bude provázet divadelní minifestival 
Tréglova Bělá, je tematicky laděna právě  
k divadelnímu prostředí a bude sestavena z prací 
studentů pražské DAMU, oboru scénografie,  

kostým a dramatická maska. Při její vernisáži 
zároveň odstartujeme jedenáctý ročník divadelního 
minifestivalu Tréglova Bělá a návštěvníky rovnou 
pozveme do Komorního sálu na již desátý Klubíček 
O. Suchého.

TRÉGLOVA BĚLÁ 2014

V letošním roce společně vstoupíme do druhé dekády 
pravidelného divadelního festivalu Tréglova Bělá. Stejně 
jako v předešlých letech zveme především soubory ama-
térské, ovšem snažíme se vybírat soubory kvalitní, pro-
věřené systémem soutěžních představení a diváckých 
ohlasů.
Hned na počátku uvidíte V. A. D. Kladno s představe-
ním, které už není tak často k vidění. Jde o první hru 
dnes již legendárního V. A. D. - SÁGA RODU RASSINI. 

Inscenace je šokujícím pohledem do života (a smrti) italské mafie. Zdánlivě 
banální zápletka s milostným trojúhelníkem je značně zkomplikovaná mi-
nulostí a současností rodu Rassini. Komedie je prošpikovaná groteskami  
a černým humorem.
Pochopitelně nebudou chybět ani další představení amatérských souborů. 
Více se o jednotlivých představeních dozvíte na našich webových stránkách 
(www.mkzbela.cz) nebo na Facebooku. Celý program pochopitelně uvedeme 
i v příštím Zpravodaji.
Jako třešničku na dort přivezeme představení mladého profesionálního sou-
boru 3D Company. Proto sledujte naše stránky a rezervujte si vstupenky  
na představení, která si vyberete.

T
TRÉGLOVA BĚLÁ 2014
3 1 .  1 0 .   -   3 0 .  1 1 .  

představení Zlato, jsem doma, 2012, 
Broukovcovo Kamdivadlo
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spOlEčENsKá rUbrIKa

PODĚKOVÁní
Srdečně děkuji vedení města Bělá pod Bezdězem 

a MÚ za blahopřání, kytičku a dárečky 
k mému životnímu jubileu. 

Věra Kešnerová 

Ráda bych poděkovala Svazu zdravotně postižených, 
paní Haně Novákové, za gratulaci a dárek 

k mému životnímu jubileu. 
Z. Antonínová 

Rádi bychom touto cestou poděkovali za milé 
a hezké posezení při hudbě a zpěvu panu bělskému 

faráři P. Kamilu Škodovi a spol. 
Je to krásné pohlazení pro duši. Srdečně děkujeme. 

Obyvatelé pečovatelského domu v Bělé

Děkujeme P. Kamilu Škodovi 
za hezký zážitek ze slavnostní mše 

dne 14. 9. v chrámu Povýšení sv. Kříže v Bělé p. B. 
Jeho upřímná slova i text přímluv 

umocnily celkovou sváteční atmosféru. 
Nebylo to jenom posvícení, ale milé setkání 

věřících i nevěřících, všech, kteří chtěli prožít 
tuto slavnost opravdu duchovně. 

O příjemný prožitek se postarala také 
chrámová schola z Mladé Boleslavi 

pod vedením Jiřího Vosáhla. 
Náš dík patří i zpěvákům a těm, 

kdo připravili výborné občerstvení.
Vděční farníci 

z Bělé pod Bezdězem

VZPOMínKY
Dne 11. října uplyne již druhý rok, co nás opusti-
la naše milovaná maminka a babička, paní Marie 
Kůtková. 

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 14. října uplyne již deset let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil milovaný manžel a tatínek, Jan 
Kroupa. Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomínejte 
s námi.  Manželka Eva 

a dcera Dagmar Bajerová s rodinou

„Dny plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka  
v srdci trvá a nedá zapomenout.“

Dne 16. října tomu bude osm let, co zemřela moje 
drahá maminka, paní Ludmila Dušičková z Bělé 
pod Bezdězem. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte prosím se mnou. 

S láskou vzpomíná dcera Jarmila.

Dne 23. října uplynou již čtyři roky od tragické 
smrti Jaroslava Šedy.  Vzpomínají sourozenci.

GRATuLACe
Dne 6. října 2014 oslaví životní jubileum 85 let pan 

Břetislav Bittner. Milý tatínku a dědečku, 
přejeme Ti pevné zdraví, štěstí a stálý optimismus.

Syn Zbyněk s manželkou Jitkou, dcera Kamila  
s manželem Emilem, vnoučata Markéta, David, 

Anežka a ostatní příbuzní

Nedočkali jsme se těch velkolepých oslav 
(nyní v říjnu), a tak moc jsme se těšili! To 
proto, že jsme měli Karla rádi jako výbor-
ného kamaráda, vstřícného přítele, který 
nikomu neodmítl pomoc, když ji potřebo-
val. Hlavně si ho lidé vážili jako odborníka 
„na slovo vzatého“ elektrikáře. Dovedl si 
poradit s každým zapeklitým problémem 
a spravil vše (téměř neopravitelné).
Často jsme vzpomínali na jeho muzikant-
ské předky, kteří tolik znamenali pro kul-
turní život v naší Bělé. Miloval svou rodinu, 
hlavně stále mluvil o svých třech vnouča-
tech. Miloval lidi a jejich společnost. Byl to 
prostě báječný člověk. Čest jeho památce!

14. 9. 2014, 
Milena Holečková 

DVOuSTÉ VÝROčí nAROZení
Med. Dr. Josef Tieftrunk

 nar. 23. 11. 1814 v Bělé pod Bezdězem

Po absolvování gymnázia v Mladé Boleslavi stu-
doval medicínu na pražské univerzitě. Po pro-
moci v srpnu 1845 působil jako lékař v Praze. 
Později byl povolán jako osobní lékař excísaře 
Ferdinanda V. Dobrotivého. 
Přes svou příslovečnou spořivost nešetřil pro-
středky na humanitární a dobročinné účely. 
Mezi jiným byl štědrým podporovatelem řádu 
Milosrdných bratří v Praze a zasloužil se o vý-
stavbu karlínského chrámu. Zvláštní přízeň vě-
noval svému rodišti Bělé. Byl mecenášem bělské 
městské školy, za přispění dalších bělských ro-
dáků založil nadaci pro podporu chudých žáků 

i farního kostela. Především však se zapsal do 
paměti bělských občanů tím, že po strašném 
požáru města v r. 1858 zorganizoval širokou 
veřejnou sbírku pro všechny postižené ohněm, 
která vynesla více než 21 tisíc zlatých. Na své 
rodné město pamatoval i ve své závěti nemalým 
odkazem místnímu špitálu.
Zemřel 29. srpna 1889 v Praze a byl pohřben  
v Bělé, v hrobce u vchodu na starý bělský hřbi-
tov.  
Výtah z Malé galerie známých rodáků a někdej-
ších obyvatel Bělé, Zdeněk Hoffmann 
(zpracováno 1996)

Vzpomínka na nedožité 
90. narozeniny 

pana Karla Machače

KOSTeL JAKO POSVÁTnÝ PROSTOR
V poslední době se ke mně z různých míst doneslo, 
jak někteří lidé nepochopili, proč se nemohl konat 
koncert „Gala Smetana“ v kostele sv. Václava. Roz-
hodl jsem se proto napsat tento článek, který zcela 
určitě předejde dalším nepochopením.
Kostel je pro křesťany posvátným prostorem, neboť 
se zde setkávají s Bohem. Posvátnost tohoto pro-
storu je dána jeho posvěcením (odtud mimocho-
dem pochází slovo posvícení – slavnost chrámu). 
Kostel potom nese název podle svého zasvěcení  
(v Bělé kostel sv. Václava, kostel Povýšení sv. Kříže). 
Tím se stává kostel kostelem – čili domem Božím, 
jak říkají křesťané, kteří si připomínají Ježíšova 
slova: „Můj dům má být domem modlitby“ (Luká-
šovo evangelium – Lk 19,46) – ostatně tatáž slova 
najdeme v chrámu Povýšení sv. Kříže napsaná na 
tzv. vítězném oblouku.
Kostel je určen pro bohoslužby (mše sv., modli-
tební setkání). Věřící zde v tichosti naslouchají 
Božímu slovu (čtení z bible), modlí se a zpívají 
nábožné, tj. duchovní písně (ne jiné). Kostel se 
ovšem otevírá každému, kdo se chce jen podívat 

a ctít zároveň svatost prostoru.
I v tomto prostoru je možné uspořádat koncert. 
Podle pravidel daných posvátným prostorem, jež 
jsou určena Kongregací pro bohoslužbu a svá-
tosti (viz dokumenty Sacrosanctum concilium – 
Konstituce o liturgii, instrukce Musicam sacram, 
instrukce Liturgicae instaurationes), zde smějí 
být provozovány pouze skladby přímo vedoucí 
k prožívání duchovních hodnot člověka – kon-
krétně víry.
V dějinách lidstva vznikala odpradávna různá 
duchovní díla až do současnosti, která byla ur-
čena přímo pro konání v kostele: oratoria (biblické 
motivy), biblické písně, zhudebněné modlitby, 
zhudebněné mše, náboženské kantáty, varhanní 
chrámové skladby.
Své místo v kostele dodnes mají původně du-
chovní, dnes dokonce i zlidovělé písně, které se 
vztahují k různým dobám v roce – advent, Vánoce, 
půst, Velikonoce – nebo písně vzývající světce či 
světice, zkrátka hudba vztahující se k církvi.
V kostele může být lidově řečeno všechno to, co 

člověka vede k modlitbě nebo co modlitbu provází. 
Při sledování světské, tedy neduchovní opery toto 
opravdu nejde. Navíc – ani velikán české hudby 
Bedřich Smetana své opery nekomponoval pro 
uskutečňování v kostele, ale v divadle.
Pokud bychom v kostele pořádali neduchovní 
akce, zneužili bychom prostor, který byl určen  
k něčemu zcela konkrétnímu. Z chrámu Páně ne-
lze dělat koncertní síň, ani z kulturního hlediska.
Rozhodně není mým cílem, aby se teď lidé báli při-
jít do kostela, právě naopak. Budu tento posvátný 
prostor otvírat, jak jen to bude možné – klidně 
jenom k osobnímu zhlédnutí chrámu, který naši 
předkové s vírou zbudovali a který my v úctě udr-
žujeme pro další generace.
Na závěr chci ocenit – ač neduchovní - koncert, 
který M. Holečková ve spolupráci s členy Opery 
Národního divadla v Praze a místní mateřskou 
školou uspořádala. Věřím, že takové pěkné akce 
se v Bělé budou nadále uskutečňovat. Byl to, určitě 
nejen pro mě, příjemný kulturní zážitek. 

P. Kamil Škoda



7

spOlKOVá čINNOst

Skauti vyrazili na cestu kolem světa
Tábořiště na Mlejnku  
u Dubé nedaleko Doks pa-
třilo o prázdninách juná-
kům ze střediska Svornost 
v Bělé pod Bezdězem. Cel-
kem tam dorazila necelá tři-
cítka táborníků, a to jak těch 
mladších – vlčat a světlušek, 
tak i těch starších – skautů 
a skautek. Do této lokality 
se navíc vrátili po mnoha 
letech.
„Skauti z Bělé toto místo ob-
jevili před mnoha desítkami 
let. Já jsem zde tábořil před 
14 lety a po této době jsme 
se sem znovu vrátili. Jsme rádi, že můžeme na 
tuto táborovou tradici navázat,“ říká vedoucí 
skautského střediska Svornost Bělá pod Bez-
dězem Michal Horáček. Několik posledních 
táborů trávili bělští junáci totiž na Plzeňsku.
Pro táborníky byl připraven bohatý program už 
od samého rána. Nechyběla ani celotáborová 
hra, která se tentokrát nesla v duchu románu 
Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Na 
rozdíl od hlavních hrdinů měly děti na cestu jen 

12 dnů. „Během hry děti procestovaly mnoho 
zemí, jako například Japonsko, Čínu, USA či 
Anglii. V každé zemi pro ně byly připraveny 
různé aktivity spojené právě s danou zemí. Na-
příklad v Americe se stavěla železnice, a to tak, 
že děti měly za úkol běhat do dolů rozmístěných 
různě po táboře a tam sbírat suroviny na její 
stavbu,“ prozrazuje Miloslava Čakrtová, vůd-
kyně světlušek a skautek. V Japonsku pak bylo 
možné ochutnat různé druhy čajů.

Kromě her ale byly pro děti 
připraveny i vzdělávací akce. 
Šlo o takzvané střepy a od-
borky, kde si jednotliví ve-
doucí připravili program za-
měřený na tu oblast, která 
jim je nejbližší. Kluky tak 
nejvíce zaujalo povídání 
o motorkách, děvčata pak 
úprava účesu. Velký zájem 
pak byl o ukázku policejní 
činnosti či starání se o do-
mácí zvířata.
Skauti si sami postavili  
v areálu tábořiště trojnožky, 
na nichž si pak několikrát 

uvařili oběd. Teplé počasí všichni trávili na ne-
dalekém koupališti v Nedamově.
Pro děti však byla připravena i řada dalších ne-
zapomenutelných aktivit. Všichni například 
vyrazili na jednu noc do lesů v okolí Dubé. Za-
tímco světlušky trávily noc pod převisem, vlčata 
šla spát mezi stromy k nedalekým bunkrům. 
Noc pod převisem trávili také skauti, kterým 
ale jejich první plánované přenocování překazil 
déšť. Svornost Bělá 

O. S. Tajemství - Oddíl turistiky TPD

Turistika v měsíci říjnu
Zveme vás: 
Sobota 11. 10. Autobusový zájezd - stolová hora Děčínský 
Sněžník. Trasa: výstup cca 2 km, rozhledna - 53 schodů, 
Drážďanská vyhlídka, malé skalní město – 6 km. Pro zdat-
nější: sestup do Děčína v závěru kolem zoo a Pastýřské 
stěny - 10 km. Občerstvení: vlastní batoh, po trase. Odjezd 
autobusu z Bělé: v 7.30 hod., Doksy: 7.45 hod. Cena: 200 Kč. 
Návrat po 17. hod. 

Pátek 17. 10. Schůze turistů na základně, mimo jiné infor-
mace o vícedenním zájezdu v červenci 2015. Změny k jedno-

denním zájezdům listopad a prosinec - přihlášky na zájezdy 
na známém čísle nebo e-mailu TPD. 

Úterý 28. 10. Společná akce se spolkem Tajemství (vlasti-
vědná společnost a turistický oddíl). Zámek Zákupy, výstava 
Zaniklá sídla. Pěší trasa: údolí Svitávky a Kamenického po-
toka 3-6 km, hrad Svojanov (Modlivý důl). Odjezd autobusu: 
Bělá (staví na všech zastávkách) v 8.30 hod., Doksy: 8.45 hod. 
Cena: 150 Kč. Občerstvení: vlastní batoh, po trase. Přihlášky 
na známém čísle nebo e-mailu TPD.
Těšíme se na setkání. Horský vůdce

Literární podvečer s Jindřichem Šimonem Baarem
9. 10. v 17.30 v Komorním sále MKZ

Starší česká literatura je pomalu vytlačovaná 
současnou knižní nadprodukcí a občasnými ko-
mentáři v tisku, že takovou Němcovou již nemá 
cenu vzpomínat, protože píše nesrozumitelným 
jazykem o životě, který je nám příliš vzdálený 
a nesrozumitelný. Kde však leží hranice starší 
literatury a jak rychle se přibližuje k součas-
nosti, která pádí mílovými kroky do budoucna?
Zkusme na našem setkání trochu přibrzdit  
a některé výroky promyslet.
Jako předěl nám dobře poslouží spisovatel Jin-
dřich Šimon Baar (1869–1925).
Asi nejčastěji se nám vybaví jako autor Chodské 
trilogie nebo Jana Cimbury. Byl to český kato-
lický kněz, básník a spisovatel, který realisticky 
zobrazoval život venkovského lidu. Fakta měl 
podepřená studiem archivních pramenů.
V literárním podvečeru se budeme věnovat 

formou besedy jen trilogii – Paní komisarka, 
Osmačtyřicátníci a Lůsy. Celý literární pod-
večer bude vlastně pozváním na výlet, při kte-
rém v literatuře zmíněná místa navštívíme (viz 
ještě níže).
V naší zemi se blíží volby - a J. Š. Baar v romá-
nech předestřel témata, která jsou jako vystři-
žená ze současného tisku: mravní a politická 
kultura jednotlivců, korporací, stavů a insti-
tucí. Barvitě popisuje volby v Klenčí v polovině  
19. století poznamenané korupcí, nátlakem, 
úplatkářstvím, podlézavostí a kariérismem. 
Vše okořeněné komplikovanými vztahy mezi 
Čechy a Němci. Odpor a vzdor staví nad křes-
ťanskou pokoru a sebeobětování. Nečiní tak 
schematicky, ale realisticky se pohybuje na tře-
cích plochách společnosti a ukazuje vzájemné 
prolínání jejích vrstev. Již z toho cítíme dobový 

předěl, snad podobný tomu, jaký prožíváme 
dnes. Zkrátka stále to stejné: „Nihil novi sub 
sole“ – nic nového pod sluncem, ale chceme-
-li se poučit nebo najít odpověď na „proč už 
zase…?“, je dobré se podívat trochu i do své 
minulosti.
Literární podvečer je zároveň pozvánkou na 
výlet do Klenčí pod Čerchovem, do muzea  
J. Š. Baara. Zajímavá bude i ukázka výroby tra-
dičních chodských krojů, setkání s místními 
obyvateli, kteří chodskou tradici a kulturu dnes 
udržují. Zájezd pořádá Kulturní komise města 
Bělá pod Bezdězem v sobotu 18. října.
A na závěr něco k zamyšlení na besedu a i na 
cestu. Sedlák Král se v trilogii zamýšlí, jestli 
jsme pány ve svém domě. Nepřipomíná nám 
to něco ze současnosti? 
 Tomáš Adam
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SPOLEČNOST SE ZABÝVÁ  
VÝROBOU SOUČÁSTEK PRO 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, 

BALENÍM ZBOŽÍ A 
LOGISTIKOU. ZAMĚSTNÁVÁ TÉŽ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 

 
SPOLEČNOST TOBALA s.r.o. PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU 

NOVÉ PRACOVNÍKY NA POZICE: 
 

OPERÁTOR VÝROBY 
(dělník/ce ve výrobě) 

 
Adresa provozovny:  KOSMONOSY, Průmyslová 1260 
 
Požadujeme: spolehlivost, pečlivost, chuť pracovat 
 

Nabízíme: dlouhodobé zaměstnání, výhodné finanční platové 
ohodnocení, firemní benefity, kvalitní zaškolení, zázemí stabilní 
společnosti. Práce na hlavní i vedlejší pracovní poměr, možnost 

zkrácených pracovních úvazků.   
MOŽNOST PŘÍSPĚVKU NA DOPRAVU 

 

Pracovní pozice vhodné i PRO OZZ, ČID a PID. 
 
KONTAKT:        727 981 161   

e-mail:                 info@tobala.cz 
 
TOBALA s.r.o., náměstí Míru 193, 267 01 KRÁLŮV DVŮR 

 
Kompletní kancelář Jana Hradská

Masarykovo náměstí 148, Bělá pod Bezdězem
Tel. č.: 775 144 230, 

e-mail: kompletnikancelar@seznam.cz, 
www.kompletnikancelar.cz

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví, 
daní, mezd pro FO, PO, založení s. r. o., 

vyřízení sídla firmy pro PO, 
komunikace s úřady.

DIVADELNÍ MINIFESTIVAL

V LISTOPADU 
KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTU

Program a předprodej od poloviny 
října v knihovně Vladimíra Holana 

T
TRÉGLOVA BĚLÁ 2014
3 1 .  1 0 .   -   3 0 .  1 1 .  

TRÉGLOVA BĚLÁ 

rezervace možné na stránkách www.mkzbela.cz

OSOBNÍ ODBĚRY ZÁSILEK PPL, GEIS POINT, 
ESHOP PARTNER, BALICZECH 

Nabízíme osobní vyzvednutí nebo osobní podej 
balíku v síti PPL ParcelShop v Tipsportu 

na Masarykově náměstí. 
Balík si můžete osobně vyzvednout do 10 dnů od 

uložení. Otevřeno 7 dní v týdnu.

Smluvní partneři např.: 
www.popron.cz, www.cocky-kontaktni.cz, www.cocky-online.cz, www.cocky-optika.cz, 

www.corfix.cz, www.megaknihy.cz, www.coffee-planet.cz, www.vpcentrum.eu, 
www.svetzarovek.eu, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.avendro.cz, 

www.feedo.cz, www.darkyla.cz, www.hadex.cz, www.puzzle-puzzle.cz, 
www.stavebnice-hry.cz, www.ilovemimi.cz, www.film4you.cz, www.sos-lekarna.cz

UKONÈILA NÁVŠTÌVNÍ 
SEZONU 2014 

ZNOVU SE NA NÁVŠTÌVNÍKY TÌŠÍME 
V ROCE 2015 

JIŽ V NOVÌ UPRAVENÝCH 
PROSTORÁCH  


