ČERVENEC
2012
č.31

Nová pobočka:
Příbram, Žežická ul.
V hotelu Hájek
(dříve Asia)

Vychází 1.7.2012

Regionální informační a inzertní měsíčník pro Benešovsko, Vlašimsko, Týnecko a okolí

PRODEJ A MONTÁŽ
PLASTOVÝCH OKEN
SLEVA 55%

RŮZNÝCH
PROFILŮ
A DEKORŮ

Marion
11 500,-

Alcatraz
13 990,-

VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE

CENY DVEŘÍ
JSOU KOMPLETNÍ

VČETNĚ ZÁRUBNÍ,
KOVÁNÍ, ZÁMKŮ
A 20% DPH

TEL: 777 728 741, 777 728 742, 318 622 619

www.oknamonti.cz

PLATÍ DO 31.7.2012

31.7.

SOUTĚŽ
KU
SUDO

EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKU
8

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, Sedlčany
26401, nebo na e-mail:info.
inzert@seznam.cz
s
uvedením adresy.

FIRMA AUTO S.V.A.
Soběhrdy nabízí:

AUTO

www.autosva.cz

Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
Když k nám kompletní
Odtahy vozidel ZDARMA ( do cca 30 km )
vůz přivezete,
ODMĚNU DOSTANETE !
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

Vyhrajte elektrický
zastřihávač vlasů

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

hercem č.30 se stal
paní Marie Brabcová z
Vlašimi.Gratulujeme!
Řešení SUDOKU č.30 bylo číslo 12,12. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

LUMIAL

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

VZORKOVNA KOUPELEN 400 m2
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
STAVBY DOMŮ KOMPLET.
PLOTY
ZÁMKOVÉ DLAŽBY

l boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA
l kompletní sortiment KORADO
Cena již od
l čerpadla do vrtaných studní
55.100,-Kč
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
- za komplet
i domácí vodárny týchž značek
l kotle elektrické, plynové, tuhá paliva

TERÉNNÍ PRÁCE
DOKONČOVACÍ PRÁCE
ZAHRADY
GRILY UDÍRNY

DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM atd.

www.zednicistrednicechy.cz

splátkový prodej HOME CREDIT

318 821 249
603 266 297

Po-Pá 7-17, So 8-11

www.lumial.cz

AKCE

Solární systémy
a tepelná čerpadla

Tel: 775 386 220
Email:NinaMona@seznam.cz

&
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QR kódy: informace v obrázku
Q R kódy jsou u nás absulutní novinkou, ačkoli existují již delší dobu. Jedná se o velmi užitečný nástroj propojující reálný svět s tím mobilním a internetovým. Co to QR kódy jsou a jaké
jsou jejich možnosti?
Obecný úvod
Možná jste se s nimi už setkali. K vidění jsou na letácích hotelů, v časopisech o designu, ale
třeba taky v muzeu či ZOO na cedulce s popisem zvířat. QR kódy jsou malé bílé čtverečky
pokryté mozaikou černých obrazců. Jsou to vlastně 2D čárové kódy, které vytvořila japonská
společnost Denso-Wave r. 1994. QR v překladu Quick Response a vyjadřuje také to, k čemu
kód slouží (k rychlému načtení, dekódování a použití). Dnes jej najdeme na mnoha různých
místech. Lze použít všude tam, kde je potřeba rychle předat větší množství informací, které nechceme ručně opisovat třeba do mobilu nebo počítače. Místo opisování textu tak stačí uživateli
předložit malý (či velký) čtvercový obrázek.
Funkčnost kódu
Každý QR kód se skládá z několika části: terčíků pro správné zaměření při čtení, informací
o formátu kódu, verzi kódu a samozřejmě samotných dat. Existuje několik různých verzí kódů,
které se liší kapacitou. V tomto případě samozřejmě záleží na tom, jaký typ informace ukládáme. Maximálně je možné uložit:
* 7089 číslic * 4296 alfanumer ických znaků * 2953 bajtů libovolných dat
* 1817 japonských znaků Kanji
Použití kódu
V principu je možné samozřejmě do QR kódu uložit libovolná data. Nejčastěji se ale ukládají informace konkrétního charakteru jako jsou:
* Webová adresa (URL) * Kontaktní informace (vizitka) * E-mail * Poloha dle GPS
* Telefonní číslo * Faktury a fakturační údaje a další…
Kód pak můžete vytisknout kamkoliv, na vizitku, leták, billboard, do inzerátu, na své auto
nebo třeba na firemní materiály. V ZOO v Liberci jsou např. kódy u výběhů zvířat a vy se tak
můžete na svém mobilním telefonu velmi rychle dozvědět další podrobnosti a aktuality o konkrétních druzích.
Čtení a snímání kódu
Nejčastěji se QR kódy čtou pomocí mobilního telefonu. Ten máme vždy po ruce, jeho kamera
dokáže obrázek sejmout a speciální software jej pak dekóduje. Inteligentnější aplikace dokáží
rovnou provést standardní událost podle obsahu kódu: otevřít v prohlížeči zadanou URL, uložit
vizitku do kontaktů, spustit e-mail se správně vyplněnou adresou a podobně.
Příklady aplikací pro čtení QR kódů - Android - program BarcodeScanner / iPhone - aplikaci
QRreader / Symbian - aplikace DMSymbian nebo UpCode ... Příslušné programy samozřejmě existují i pro další telefony, některé přístroje mívají dokonce čtečku přímo zabudovanou.
Čtení je v každém případě jednoduché, stačí namířit kameru na kód a program vše udělá
automaticky. Obvykle ani není třeba stisknout tlačítko pro focení.
To by bylo asi to nejzajímavější o QR kódech, které jsou nově použity u některých inzerátů v
tomto časopise. Kdyby Vás i přesto zajímalo více o tomto tématu, neváhejte a kontaktujte nás
na info.inzert@seznam.cz
Lucie Bártová

Plastová okna a dveře
od českého výrobce ve Vašem regionu

GARÁŽOVÁ VRATA

ZA 19 990 Kč

NEDROPLAST s.r.o.

zateplená sekční garážová vrata
do rozměru 270x215 cm

rodinná firma s 20ti lety zkušeností v oboru
Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany
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( zelená linka ZDARMA: 800 138 428

ec�� �er�n 1��

19. prosince 2011 11:01:46

www.nedroplast.cz

S pohonem na DO, bílá barva, včetně montáže
a 14% DPH . Bez dopravy 8 Kč/km

zlatý dub, ořech, stříbrná, šedá + 2 500,- Kč

tel.: 775 252 922 www.vrata-svatek.cz

tel. 318 877 180, fax 318 877 190

e-mail: nedroplast@nedroplast.cz

Pronajmu provozovnu
V Kosově Hoře

výroba * doprava * odborná montáž

70 m2

PLASTOVÁ OKNA A
PLASTOVÉ DVEŘE - vchodové i balkónové

Tel.: 603 266 297

- značkové 5 a 6 komorové profily
- celoobvodové kování
SIEGENIA AUBI s mikroventilací
- 6 komorový
profil + trojsklo

- 5 komorový
profil + dvojsklo

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

zednické začištění * parapety * stínící technika

Nově v naší nabídce: interiérové dveře

"

"

Nezávaznou cenovou nabídku Vám vypracujeme do 3 pracovních dnů

"

2

"

"

Doprava v regionu Sedlčansko a Benešovsko ZDARMA !!
Využijte nyní šanci k výhodnému nákupu. Akce platí do 31.7.2012.

"

Váš kupón na slevu: 40 % na plastová okna a dveře

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez příslušenství 5 kg.

Akční cena:

13.490 Kč
Bě žná cena:

15.990 Kč

Výsledky sekání,
které potěší
HUSQVARNA LC 48V

Akční cena:

6.990 Kč
Bě žná cena: 8.290

Kč

 3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), boční výhoz
posečené trávy a sběr do koše.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šířka sekání
48 cm, výška sekání 25–70 mm , objem koše 60 l, variabilní rychlost pojezdu 0–5,4 km/h.

Výsledk
které po

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 30.6.2012
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:

Autorizovaný prodej a servis
- Lebeda Josef
Vlasákova 1842, Vlašim

HUSQVARNA 128R

 Lehký křovinořez vhodný pro práci okolo domů.
 Snadné startování Smart Start.
Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez příslušenství 5 kg.

( parkoviště proti prodejně Billa )

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

HUSQVARNA 128R

Infolinka Vlašimnet Lehký křovinořez vhodný p
Snadné startování Smart St
É tel.: 326 551 005 Objem
válce 28 cm³, výkon 0
šenství 5 kg.
@ email: info@vlasimnet.cz

Akční cena:

13.490 Kč
Bě žná cena:

15.990 Kč

Kancelář: Vlašim - Dům služeb, Komenského č.p. 40 (2. patro, přímý vchod vedle SPŠ)
možnost instalací v pásmu 5 GHz, 2,4 GHz a 3,5 GHz (WIMAX) již za 0,- Kč
Během léta
výhodné, nesdílené tarify internetu - již od 8,- Kč / denně
dalších 2,5 položíme
km o
hromadné instalace panelových a bytových domů ZDARMA
sítě ve Vla ptické
HUSQVARNA LC 48V
šimi.
přípravou
na připojení
k optické
 3(s
různé
systémy sečení:
BioClip (mulčování),
boční síti)
výhoz
posečené
trávy
a
sběr
do
koše.
neomezená záruka na naše zařízení (servis u zákazníka zdarma)

Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šířka sekání
48 cm, výška sekání 25–70 mm , objem koše 60 l, variabilní rychlost pojezdu 0–5,4 km/h.

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.

Čer venec: zrychlujeme
vše chny tarify !!!

HUSQVARNA LC 48V

Vlastní optická síť ve Vlašimi,
která přináší mnoho výhod:

Navštivte naši prodejnu:

 3 různé systémy sečení: Bio
posečené trávy a sběr do ko
Symetrický internet (až 30 Mb)
Motor Briggs & Stratton, obje
IP Televize (až 80 kanálů, mnoho variant balíčků)
VoIP telefon (neplaťte pronájmy za pevnou linku,
po vteřinách)
48účtování
cm, výška
sekání 25–70 mm
lost pojezdu 0–5,4 km/h.

Digitální televize
již od 149,- Kč/měs.Ceny
vč. DPH
jsou pouze doporučené včetně

za tiskové chyby vyloučena. Společno

SATelitní televizní příjem za zajímavé ceny
a proto si vyhrazuje právo změnit de

www.vlasimnet.cz

upozornění. Husqvarna j
Copyright © 2012 Husqvarna

Navštivte naši prodejnu:
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