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1. Co považujete za svůj největší dosa-
vadní úspěch? LB: Úspěch je relativní věc. 
Za něj považuju fakt, že můžu dělat tuhle práci 
nebo že můžu pracovat s nejlepšími lidmi této 
země. Největší úspěch však cítím, když dozpí-
vám za doprovodu Petra Maláska píseň a lidi 
netleskají, ......

REALITNÍ KANCELÁŘ

Specialista na nemovitosti ve Vašem regionu

www.snark.cz 608 61 81 61

PLATÍ DO 31.5.2012
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Řešení SUDOKU č.28 bylo číslo 5, 9. 
Pro předání výhry kontaktujte do 14 
dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří 
odpověděli správně!!!

Vyplňte  mřížku tak, aby 
každý řádek,  každý sloupec a 
každý čtverec o 3x3 políčkách 
obsahoval čísla od jedné do 
devíti. Posílejte součet čísel 
v označených polích vždy 
do 15.v měsíci na adresu. 
Bártová Lucie, Nad Přehradou 
860, Sedlčany26401, nebo na 
e-mail:info.inzert@seznam.cz s 
uvedením adresy. 

hercem č .28  se  s ta la  paní  Kateř ina  Kořánová z 
Benešova.Gra tu lu jeme!

SOUTĚŽ
2SUDOKU

3 7

tel.: 775 252 922

zateplená sekční garážová vrata 
do rozměru 270x215 cm

GARÁŽOVÁ VRATA 

www.olymps-door.cz

ZA 19 990 Kč

S pohonem na DO, bílá barva, včetně montáže 
a 14% DPH . Bez dopravy 10 Kč/km, zlatý dub + 3 000 Kč

www.vrata-svatek.cz

LUMIALLUMIAL
& 318 821 249
& 603 266 297
Po-Pá 7-17, So 8-11

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE 
velkoobchod - maloobchod

2VZORKOVNA KOUPELEN 400 m

splátkový prodej HOME CREDIT

www.lumial.cz

l boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA

l kompletní sortiment KORADO

l čerpadla do vrtaných studní

    Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab

    i domácí vodárny týchž značek

l kotle elektrické, plynové, tuhá paliva

   DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM atd.

Jímky 

kvalitně!!!

Společnost BOBO BLOK, spol. s r.o., významný výrobce 
papírenského zboží a poskytovatel polygrafických služeb hledá:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE – PRODUKČNÍ ZAKÁZEK
Požadujeme:
Ukončené SŠ vzdělání s maturitou
Velmi dobrou znalost německého jazyka
Uživatelskou znalost práce na PC – MS Office
Velmi dobré komunikativní dovednosti, 
odpovědnost, vysokou míru samostatnosti
Průbojnost, flexibilitu, orientaci na zákazníka
ŘP sk B
Výhodou praxe v obchodní sféře

Náplň práce:
Získávání nových a péče 
o stávající zákazníky
Aktivní komunikace s klienty
Realizace plánovaných obratů
Sledování trhu, provádění analýzy 
a monitoring konkurence

Nabízíme:
Hlavní pracovní poměr
Po zaučení samostatnou práci 
s možností ovlivňovat svůj příjem
Dlouhodobé a perspektivní zaměstnání
Mobilní telefon, služební auto
Další zaměstnanecké benefity 

Vaše životopisy zasílejte 
do 11. 5. 2012 na adresu:

BOBO BLOK, spol. s  r.o.
Voračice 4, 257 53 Vrchotovy Janovice
Tel.: 317 835 252, Fax. 317 835 606
E-mail: info@bobo.cz
Kontaktní osoba: Marcela Boučková

Tradice z Jičína 
již 120 let

České traktory Starjet

využijte naše služby  ZDARMA    
 předvedení, vyzkoušení                           poradíme s výběrem
předprodejní servis                                  dopravu a zaškolení 
 garance nejlepší ceny/kvality                    obsluhy u Vás doma

           

• •
• •
•

kvalitní konstrukce, 
kovanná náprava          
výkon až 24HP, 
uzávěrka diferenciálu,     
sbírá mokrou trávu, 
pohon 4x4 

Autorizovaný prodej - servis
 Čechtice         317 853 111

www.PROFIsekacky.eu

Zahradní traktory, sekačky, křovinořezy, malotraktory, rotavátory, 
mulčovače, drtiče odpadu, štípače dřeva, pily a další

již od 63 000 Kč

Zahradní technika
PROFIsekačky

stav prace kolin 137

16. prosince 2011 16:09:02

 Vyhrajte speciální sadu svíček 
pro krásné jarní večery !!!
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Stamont 138

17. ledna 2012 10:13:04

K dispozici:
Rypadlo Bobcat E32 
(malý výkonný pásový stroj)…..400,-Kč/hod.
Nakladač Bobcat S300………....500,-Kč/hod.
Avia 12T kontejner 
(odvoz zeminy a stavební suti).....19,-Kč/km

Při zakázce delší jak 6hod. je 
přistavení do 50km ZDARMA.

Co nabízíme:
Vyhloubení základů, bazenů, úpravy zahrad, 
svahování, manipulace s kamenem, pokládky 
kabelů, rozvodů, trubek apod.

Bližší informace na tel.:  
775 569 204  (p.Šťastný)
Wifcom a.s., 257 86 Miličín

ZEMNÍ PRÁCE - NEJLEPŠÍ NABÍDKA V REGIONU

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Reklamní a grafické návrhy

LUCIA design.cz

Vizitky, plakáty, 
letáky, plachty, 
inzeráty, polepy 
aut .... 

Super ceny, rychlá realizace

Tel.: 724 136 556    
E-mail: info.inzert@seznam.cz

Vyrobíme pro Vás grafický 

návrh, který Vás sebere !!!

Kompletní grafický servis

Dobříšsko

info@dobrisskoaktualne.cz

Tel.: 724 136 556

www.dobrisskoaktualne.cz
Nový luxusní casopis

- ctvrtletní vydání

www.dobrisskoaktualne.cz

Možnost výhodné prezentace
v katalogu firem, více na

Aktuality, inzerce, clánkyˇ

ˇ

ˇ

 Příjem inzerce
724 136 556

info.inzert@seznam.cz
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1. Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch? LB: 
Úspěch je relativní věc. Za něj považuju fakt, že můžu dělat tuhle práci 
nebo že můžu pracovat s nejlepšími lidmi této země. Největší úspěch 
však cítím, když dozpívám za doprovodu Petra Maláska píseň a lidi 
netleskají, vlastně ani nedýchají a já začnu zpívat další, po té se zved-
ne vlna nádherného potlesku a ocenění ve stoje.., to je snad za všech-
ny ceny a úspěchy světa.

2. Excelovala jste v mnoha muzikálech. Se kterou z mu-
zikálových rolí jste se nejvíce sžila a proč? LB: Každá role 
byla osudová v daný okamžik. Jako každá láska měla v mém životě 
své místo..., byla jsem šťastná v Bídnících, v Drákulovi, milovala jsem 
Johanku, tak jako teď miluji Carmen. Na otázku, kterou lásku považuji 
za největší, vždy říkám pravdivě, přece tu poslední…

3. Kdybyste si mohla zazpívat duet s některým světozná-
mým zpěvákem. Kdo by to byl? LB: Nemám podobné touhy ani 
sny, ale podat Madonně ruku a říci jí, že 
si jí moc vážím, to by se mi líbilo.

4. V loňském roce vyšla vaše 
kniha „Můj fantastický rok“. 
Co vás motivovalo k jejímu vy-
dání? LB: Rok 2010 byl pro mě v mno-
hém výjimečný, a protože mám skvě-
lého fotografa, který se mnou po celý 
rok je a vše mapuje, napadlo nás udělat 
takovéhle lehké obrázkové čtení. Je to 
milé, je to pro mě takové album mé prá-
ce, které je pro mé fandy i pro lidi, kte-
ré zajímá, co dělám. Kniha měla velký 
úspěch, proto letos vyjde pokračování, 
snad potěší stejně jako předchozí. Její 
název je tentokrát „Život je jen náhoda“.

5. Jaké vystoupení máte raději, koncerty nebo muzikály? 
LB: Obojí do mého repertoáru patří. Vždy jsem měla ráda barevnost. 
Ráda stojím v krásných šatech u piana stejně, jako běhám po jevišti 
hrajíc nějakou postavu. Teď momentálně žiju pro metalovou skupi-
nu ARAKAIN. Její publikum je prostě tak nezkrotně živelné, že jsem 
z toho u vytržení! Tolik nádherné a provokativní energie, tolik euforie 
a vzrušení jsem dlouho na jevišti nezažila. Spojení Bílá – ARAKAIN 
do sebe zapadlo přímo pohádkově. Mít víc volných termínů v diáři, tak 
jezdíme o sto šest. Je to kapela, se kterou jsem začínala a je nádher-
né zjistit, že jsou věci, které se nemění a to jak naše přátelství, tak i 
temperament.

6. Mimo to, že jste zpěvačka, máte zkušenosti také s role-
mi ve filmu (Čas dluhů, Princezna ze mlejna, V peřině...). 
Baví vás hrát? Hrajete ráda pro děti? LB: Hrála jsem ve více fil-
mech, ale nadšení z jiného druhu práce jsem získala u F.A.Brabce 
v Králi Ubu. Byla to příležitost hrát s Karlem Rodenem, Mariánem 
Labudou, Bolkem Polívkou.., byla to nádherná role, jen mě mrzí, že 
nepřišla až teď... Zahrála bych si jí moc ráda znovu a jinak, teď už vím 
víc, ale tak je to se vším. Vždy je co vylepšovat. Poslední krásný film 
Františka Brabce byla pohádka V peřině a teď nově natočení Carmen 
ve 3D. Myslím, že potěší každého, kdo má Carmen rád.

7. Byla jste rovněž jedním z porotců soutěže „Česko Slo-
vensko má talent“. Čím vás tato zkušenost nejvíce obo-
hatila? LB: Někdy se stane, že přijde do cesty příležitost, která vás 
povznese, strčí do vás, něco ve vás probudí. Tou příležitostí je práce 
v naší talentové soutěži. Vždy jsem se podobným nabídkám vyhýbala, 
ale tentokrát jsem věděla, že jde o něco výjimečného. Jak výjimeč-
ného mi došlo, až při samotném natáčení. Naše povolání je veřejné, 
jsme všem na očích, takže se neschováme a já se ani schovávat ne-
chci. Jen mi došla trpělivost věčně dokola dementovat výroky v médi-
ích. V přímých přenosech nemá nikdo šanci kroutit vaše slova a měnit 
vaše myšlenky. Je skvělou příležitostí se s tím popasovat: kdo mě 

chce znát, ať přijde na kon-
cert nebo si pustí ČSMT, 
tam se o mě vše dozví. Na 
tuhle nabídku jsem řekla 
ano právě z tohoto důvo-
du a jsem pyšná, že jsem 
mohla být u toho.

8. Opouštíte úspěšný 
muzikál Carmen. Mů-
žete našim čtenářům 
prozradit, jaká nová 
role vás čeká? LB: Car-
men je krásná role, ale já 
jí po čtyřech létech nemám 
co nabídnout i ona mne už 
nic nového nenaučí. Po-
prosila jsem vedení Karlí-
na, aby se na mě nezlobili 
a našli si za mě náhradu, že musím jít objevovat dál. Překvapili mě 
tím, že Carmen zavřou s mým odchodem, že mi nabídnou jiné téma, 
ať jinde nehledám. Tak přišla má nová láska: Aida. Sice si každý 
myslel, že Aida budu právě já, ale já jsem se od prvního okamžiku 
zamilovala do egyptské princezny Ammeris a přes veškerou logiku 
jsem si roli obhájila. Aida je pro mne Carmen, a to už znám. Musím 
zkusit věci zase jinak. Těším se na zkoušení a těším se na podzim, 
kdy Aidu, kde mám nádhernou vysněnou roli Ammeris, uvedeme.

9. Šaty na představení a vystoupení Vám připravují mód-
ní návrháři. Měla jste někdy pocit, že kostým není podle 
Vašich představ, že byste ho ušila jinak? LB: Takový pocit 
jsem nikdy neměla. Pokud by se mi něco nelíbilo, nevzala bych to 
na sebe. Spolupracuji s lidmi, kteří vědí co potřebuji a to si pište, že 
si o to umím jasně říci. A že bych mistrům fušovala do jejich práce 
a umění? Kdepak! Mám ráda ruční práce, ale víc než šití mě lákají 
jehlice, háčky, bavlnky a příze. Šaty si nechám ráda navrhnout a ušít 
od povolanějších.

10. Především čtenářky by určitě zajímalo, jak si při 
svém pracovním vytížení udržujete kondici? LB: Tento rok 
mám na sebe vztek. Nějak jsem loňskou zimu zapomněla sundat 
nohu z pedálu a teď mám reálné volno až v lednu příštího roku… 
Mám ráda ve věcech řád, ale vzhledem k tomu, že nemám vůbec 
čas, tak se snažím udržet si rituály cestou. Proto cvičím v šatně, re-
laxuji v autě a jídelníček hlídám tak, že mimo domov jím jenom zele-
ninu a ovoce. Ale co mě opravdu drží je voda a dobře dýchat, cvičit, 
protahovat záda a spát, pokud to jde, někdy i ve dne. Stačí jen 20 
minut klidu. Každý má své pomocníčky, každý musí umět poslouchat 
sebe, své tělo i duši a dopřát jim vše, oč si řeknou.

11. Zbývá Vám čas na nějaké koníčky? Jak nejraději od-
počíváte? LB: Kdybyste nahlédli do prostoru mého auta, tak byste 
se smáli. Vzhledem k tomu, že jen loni jsem měla 160 koncertů, a 
to nemluvím o dnech přípravy, jediný čas, který si můžu pro sebe 
ukrást, je právě tam. Žiju v autě na zadních sedadlech několik hodin 
denně, ale umím se na to těšit: v období Vánoc si pouštím pohádky, 
teď jsem háčkovala velikonoční vajíčka nebo šiju medvěda někomu 
pro radost. Takže sedím, hraju si s rukama a taky si hraju na volno. 
Ruční práce mě baví a zároveň uklidňují. Když se mě pak doma 
zeptají, čím mi můžou udělat radost, řeknu: „Nekupujte nic Lucii, 
ta má radostí dost. Myslete na Haničku!“ A tak jsem letos dostala 
k narozeninám háčky, klubíčka, korálky, nítě a také knížky, kde se 
píše o všem, co se motá rukama. Musím říci, že to byly ty nejlepší 
narozeniny!
                                            Děkuji za rozhovor
                                                                                       Lucie Bártová 

                               Lucie Bílá  Rozhovor
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 pronajmu apartmány-chaty

Léto 2012

Info: tel. 728 501 297  www.chaty-slapy.cz

 pronajmu apartmány-chaty

Slapy - Nová ŽivohošťSlapy - Nová Živohošť

 pronajmu apartmány-chaty

Léto 2012
WIFI PŘIPOJENÍ
ZDARMA

TERÉNNÍ PRÁCE 

DOKONČOVACÍ PRÁCE 

ZAHRADY

GRILY UDÍRNY

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

STAVBY DOMŮ KOMPLET.

PLOTY 

ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

Tel: 775 386 220

Email:NinaMona@seznam.cz

www.zednicistrednicechy.cz

www.autosva.cz

AUTO
EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKU
FIRMA AUTO S.V.A. 
Soběhrdy nabízí:

Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
Odtahy vozidel ZDARMA ( do cca 30 km )
Samozřejmostí je vystavení Potvrzení 
o převzetí autovraku+ vyřízení formalit
Přestavby vozu na LPG - VELKÉ SNÍŽENÍ CEN !!!
Autoservis a pneuservis

Kontakt: AUTO S.V.A. s.r.o., Soběhrdy 9, Benešov
tel: 602 735 076, 317 795 826, www.autosva.cz
Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00, pauza 12:00-13:00

Nabídka platí do odvolání. Pro detailní informace nás neváhejte kontaktovat.

Když k nám kompletní 
vůz přivezete, 

ODMĚNU DOSTANETE !

PLASTOVÁ OKNA A

- značkové 5 a 6 komorové profily
- celoobvodové kování 
  SIEGENIA AUBI s mikroventilací

PLASTOVÉ DVEŘE - vchodové i balkónové

Plastová okna a dveře
od českého výrobce ve Vašem regionu

- 5 komorový 
profil + dvojsklo

- 6 komorový 
profil + trojsklo

- tepelně-izolační dvojsklo Ug=1,1 W/m2K
- tepelně-izolační trojsklo Ug=0,7 W/m2K

     NEDROPLAST s.r.o.
       rodinná firma s 20ti lety zkušeností v oboru     

     Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany      

 zelená linka ZDARMA:  

            
tel. 318 877 180, fax 318 877 190 

e-mail: 

                       

www.nedroplast.cz

nedroplast@nedroplast.cz

(  800 138 428

výroba * doprava * odborná montáž 

Váš kupón na slevu: 40 % na plastová okna a dveře 
Doprava v regionu Sedlčansko a Benešovsko ZDARMA !!
Využijte nyní šanci k výhodnému nákupu. Akce platí do 31.5.2012.
Nezávaznou cenovou nabídku Vám vypracujeme do 3 pracovních dnů

 zednické začištění * parapety * stínící technika

""""

""""""""

""""""""

""""

Nově v naší nabídce: interiérové dveře

Lenka Šimáková DiS.

Sedlecká 327, 264 01 Sedlčany

Tel.: 777 015 945

Mail: lenkasimakova@seznam.cz

- LÉČEBNÝ TĚLOCVIK, 

  CVIČENÍ PROTI VADNÉMU 

  DRŽENÍ TĚLA, MOBILIZACE, 

  DORNOVA METODA ...

- MASÁŽE: KLASICKÁ, LÁVOVÉ 
                 KAMENY, BAMBUSOVÁ, 
                 BREUSSOVA, REFLEXNÍ, 
                 ANTISTRESOVÁ, 
                 ANTICELULITIDOVÁ ...

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:

Markéta Jíchová
Tel.: 720 425 614

Mail: marketa.jichova@gmail.cz

Na Vaši návštěvu se těší  odborně proškolené fyzioterapeutky s praxí !!!

NAŠE PÉČE 

PRO VAŠE ZDRAVÍ

REHABILITACE

!!! OTEVÍRÁM
E JIŽ 

2.5.2012 !!!

- FYZIKÁLNÍ TERAPIE: 
              ELEKTROLÉČBA, 
                 MAGNETOTERAPIE ...
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Infolinka Vlašimnet   
É tel.: 326 551 005    
@ email: info@vlasimnet.cz

možnost instalací v pásmu 5 GHz, 2,4 GHz a 3,5 GHz (WIMAX) již za 0,- Kč
výhodné, nesdílené tarify internetu - již od 8,- Kč / denně
hromadné instalace panelových a bytových domů ZDARMA
(s přípravou na připojení k optické síti)
neomezená záruka na naše zařízení (servis u zákazníka zdarma)
  

Kancelář: Vlašim - Dům služeb, Komenského č.p. 40 (2. patro, přímý vchod vedle SPŠ)

Vlastní optická síť ve Vlašimi,
která přináší mnoho výhod:

Symetrický internet (až 30 Mb)
IP Televize (až 80 kanálů, mnoho variant balíčků)
VoIP telefon (neplaťte pronájmy za pevnou linku, účtování po vteřinách) 

www.vlasimnet.cz

Digitální televize
již od 149,- Kč/měs. vč. DPH

Květen: zrychlujeme

všechny tarify !!!

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 28. 5. 2012. Odpovědnost 
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, 
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speci kace a vybavení bez předchozího 

upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

Výsledky sekání, 
které potěší

Akční cena:

14.990 Kč
Běžná cena: 17.490 Kč

HUSQVARNA LC 48 e 
  3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), boční výhoz 
posečené trávy a sběr do koše.

  Robustní skelet z pozinkované oceli.
  Skrytá lanka.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 161 cm³, šířka sekání 
48 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 60 l, variabilní rych-
lost pojezdu 0–5,4 km/h.

Akční cena:49.990 Kč / 45.990 KčBěžná cena: 56.990 Kč / 51.990 Kč

HUSQVARNA CTH 126 / CT 126
  Kompaktní zahradní traktory s integrovaným sběracím košem.
  Model CTH vybaven hydrostatickou převodovkou, 
model CT manuální 6+1.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šířka sekání 
77 cm, sběrací koš 200 l, výška sekání 20–80 mm.
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a proto si vyhrazuje právo změnit design, speci kace a vybavení bez předchozího 

upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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                           Autorizovaný prodej a servis 
                           - Lebeda Josef       
                           Vlasákova 1842, Vlašim 
                                       ( parkoviště proti prodejně Billa )       

                      Tel.: 602 653 117   www.husqvarna-lebeda.cz


