ŽALUZIE

Vychází 1.12.2012

PROSINEC
2012
č.36

ROLETY

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

DODACÍ LHŮTA
2 - 3 DNY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A
VEŠKERÉ OPRAVY

ZÁRUKA 5 LET
NABÍZÍME SLEVU 50%
Z CENY MONTÁŽE

TEL.: 728 863 201
WWW.ZALUZIE-SUCHY.CZ
Ostrov u Vlašimi
Farma Blaník vás zve na

NOVÝ CITROËN C-ELYSÉE

www.citroen.cz

TESTOVÁN NA

JIŽ OD 220 000 KČ
Spotřeba a emise 2CO
podle CEE 1999-100 pro Citroën C-Elysée 1.2 VTi 72: 5,3 l/100 km a 124 g/km.

PŘIPRAVEN NA VŠECHNO, PŘIPRAVEN PRO VÁS.
Elegantní a prostorný sedan Citroën C-Elysée se vyznačuje nejen pohodlím a bezpečím, ale také mimořádnou
odolností. Během testovacích jízd ujel tento vůz více než 4 000 000 km po celém světě, a to za nejrůznějších jízdních
i klimatických podmínek. Jeho prostorný interiér s radostí přivítá vaši rodinu a hravě si poradí i se všemi zavazadly.

FARMÁŘSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
8 - 9.prosince

11 – 18 hod.

Živý Betlém
Velký vánoční strom
Koncert Podblanického sboru
Česká mše vánoční J.J.Ryby a vánoční koledy
Prodej vánočních dárků, pochoutek a produktů
Výroba mincí, rytířské zbroje a další atrakce pro děti
Obří akvárium s živými rybami
Romantická vánoční atmosféra

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

farma@farmablanik.cz
Rozhovor s Andreou Kalivodovou - Sólistkou Národního divadla ........................................ strana 4
Máte doma budoucího prvňáčka................................................................................................ strana 4
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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.

Luštěte a vyhrajte vánoční
překvapení!!!

LUMIAL

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

Veselé Vánoce
a krásný nový rok
přeje Compro

Instalace od 1 000,- Kč
2 měsíce zdarma při přechodu od konkurence.
2 měsíce zdarma při koupi nového PC.

COMPRONet - internet od 300 Kč měsíčně bez závazků

Objednávky a informace na
tel. 603 455 235 nebo

HotLine 739 569 869
Mail:compro@compro.cz

Řešení SUDOKU č.35 byla čísla 21,22 . Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Po-Pá 7-17, So 8-11

www.lumial.cz

NOVINKA!!!

VZORKOVNA KOUPELEN 400 m2
 boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek
 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
PŘESTAVBY
DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM atd.

splátkový prodej HOME CREDIT

Pokrytí : "Mezi řekami" a dále....
bezdrátově WiFi v pásmech 2,4 a 5 GHz,
opticky, po metalických a telefonních sítích
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318 821 249
603 266 297

LITINOVÝCH
KOTLŮ NA AUTOMATICKÉ
KOTLE NA UHLÍ

Kompletní sestava PC i3 ,monitor 20",
W7/8HP za 14 990,- Kč vč.DPH,
3 roky záruka

PŘ

(denně od 8 do 20 hod vč. víkendu)
nebo osobně na prodejně v Benešově.

EN

EC

Husovo nám.,
M Vlašim

COMPRO s.r.o.

HÁ

prodejna spotř.mat. a IT
Malé náměstí 1700
Benešov u Prahy
Po-Pá : 8-17.30 Sobota: 9-12

Přenechám kompletně vybavené BODY-STUDIO v
centru Vlašimi (Vacu Elite, rekondiční stoly (6ks),
rolletic, solárium, masážní křeslo) za odstupné.
Bližší info na tel. 777 916 824

...vše pro motorkáře

Jana Nohy 2227, 256 01 Benešov
Tel.: 317 726 837, 603 287 687
E-mail: info@motosluzby-riha.cz

luci 16a4
8. listopadu 2011 14:38:46

Čtyřtaktní moped
s nízkou
spotřebou
a vysokým výkonem

14.990 Kč
Prodej skútrů
Záruční a pozáruční servis původní cena: 16.990 Kč
Prodej návrhadních dílů

www.motosluzby-riha.cz

Akční nabídka

Motoslužby

www.stabilo.cz

Interiérové studio Průhonice
(Obchodní dům Wiky - naproti aquaparku)

Tel.: 724 276 667, www.kuchyne-halas.cz
Ku c hy n ě , ve s t av n é s k ř í n ě ,
obývací pokoje. Nově zastoupení
z n a če k M a g n u m - d řevě n é
podlahy a L.A. Bernkop - Koryna
kuchyně. Specialista na Teku a
AEG, Electrolux, Zanussi.
Výprodej loňských expozic
se slevou 50 - 60%, včetně
AEG spotřebičů .
Ke ko m p l e t n í ku c hy n i
včetně elektrospotřebičů
myčka zdarma.
Sleva - akce na folie vysoký
lesk.

PRO SPRÁVNÝ ÚCHOP OD ZAČÁTKU.
STABILO EASYcolors - pro usnadnění
kreslení a psaní dětí od začátku.
S prohlubněmi, které umožní intuitivně
správné rozložení prstů pro správný úchop.
Ve variantě pro leváky a praváky zvlášť.

Plánování na míru, zaměření, doprava, montáž. Nové dekory a materiály !!!

STABILO International GmbH, www.stabilo.cz, email: info.cz@stabilo.com
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Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
Stabilo_EASYcolor_98x135mm.indd 1

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
14.11.12 16:19
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Máte doma budoucího
prvňáčka?

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

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
STAVBY DOMŮ KOMPLET.
PLOTY
ZÁMKOVÉ DLAŽBY

TERÉNNÍ PRÁCE
DOKONČOVACÍ PRÁCE
ZAHRADY
GRILY UDÍRNY

www.zednicistrednicechy.cz

KADEŘNICKÉ SLUŽBY

& VLASOVÝ STYLING

Denisa Brutovská

Nabıd
́ ka nejnově jš ıćh stř ihů a trendy barev vš em na mıŕu. Použ itı́
vlasové kosmetiky S� paně lské společ nosti Salerm
Keratinový shot pro uhlazení vlasů, narovnání a jejich oživení
Vánoční kolekce účesů všem na míru dle přání
Prodej vánočních balíčků vlasové kosmetiky

Při předložení tohoto letáku sleva 10%
Momentá lně objedná vky na tel.:
Př ijedu k Vá m domu, nemusıt́e nikam chodit

+420 775 422 101

Blíží se zápisy do prvních tříd, které předcházejí nové životní etapě,
kterou následně nastoupí budoucí
prvňáčci. Rodiče by měli věnovat
velkou pozornost svým dětem.
Všímat si, zda mají správný úchop
psacího náčiní a správně při psaní
a kreslení sedí. Má-li dítě obtíže
s koncentrací pozornosti, rych-

Je naší přední českou operní pěvkyní-mezzosopranistkou, již od roku 2003 působí jako sólistka Státní opery v Praze. Absolvovala brněnskou konzervatoř pražské HAMU, úspěšně se zúčastnila několika významných pěveckých soutěží doma
i v zahraničí. Jedná se o velmi talentovanou, ale i temperamentní umělkyni, která se mimo opery věnuje také muzikálu.

6/ Jak se udržujete ve fyzické kondici?
Snažím se být v dobré náladě a neustále v pohybu, také je důležité mít kolem
sebe neustále lidi s pozitivní energií a fajn team.

8/ Jak se chystáte slavit vánoce, máte nějaké
zvyky?
Vánoce máme s přítelem velmi rádi a těšíme
se, že si je letos užijeme více v klidu, máme
rádi i celý adventní čas. K samotným zvykům patří procházka po krásně nazdobené
4/ Máte nějaký tip proti trémě, nebo jste naopak člověk, kterého tréma netrápí?
Praze a také se moc těšíme na vánoční cukZdravá tréma a zodpovědnost před představením je pro umělce přínosem. Pokud však roví, stromeček a klasické pohádky.
interpreta trápí tréma nezdravá či hysterická, je dobré se pořádně vyspat, zhluboka dýchat
a vlastně si vše v hlavě přehrát tak, abychom se na jeviště těšili.
Redakce časopisu
3/ Vystupovala jste i v mnoha cizích zemích, jaký to pro vás mělo přínos a kde se vám
vystupovalo nejlépe?
Nejlépe se mi zpívalo ve Vídni v Konzerthausu, dále pak ráda vzpomínám na Monaco,
Španělsko, Itálii a velmi zajímavou exotikou bylo Japonsko a Korea.
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Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz

- autobaterie
- motobaterie
- trakční
- nabíječky
- kontrola baterie a dobíjení - ZDARMA
- autopříslušenství Bosch

Nově v prodeji:
- střešní okna ROTO, plastová i dřevěná
- interiérové dveře a zárubně PRÜM

Mgr. Světlana Drábová
– speciální pedagog

Andrea Kalivodová
o divadla Praha
íh
n
d
ro
á
N
a
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7/ Našla jste si i přes své vytížení čas sledovat
letošní olympijské hry?
Ano určitě, a mám ohromnou radost z našich úspěchů a jsem skutečně hrdá na to, jak
si Česká Republika vedla a jak zabojovala.

*ANTIFREEZE – 80C cena za 1l od 49,- Kč s DPH
*výkup vyřazených aku za 8,- Kč za 1 kg
*kontrola baterie před zimou ZDARMA

rodinná firma s 20ti lety zkušeností v oboru
Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany
~ značkové 5 a 6 komorové profily
~ tepelně - izolační dvojsklo a trojsklo
~ odborné montáže na klíč

PŘÍJEM INZERCE NA INFO.INZERT@SEZNAM.CZ NEBO NA 724 136 556

2/ Jaký je váš názor na netradiční zpracování
klasické opery?
Můj názor je takový, že pokud je netradiční
zpracování vytvořeno kompaktní inteligentní formou a s vtipem, pak může být toto
zpracování pro publikum velikým přínosem.

VELKOOBCHOD - PRODEJ - SERVIS

od českého výrobce ve Vašem regionu

– speciální pedagog, www.prodys.cz.

5/ Chystáte se vydat nějaké další CD?
Ano, chystám a už na tom pečlivě pracuji.
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Plastová okna a dveře

le se unaví, je výrazněji
neposedné nebo odmítá
některé činnosti, které
bude muset zvládnout ve
škole, je třeba vyhledat
včas odbornou pomoc
speciálního
pedagoga,
aby se vše podařilo napravit ještě před vstupem do
školy. Rovněž je důležité
s dětmi mluvit, číst jim
pohádky, zpívat si s nimi,
protože u dětí přibývá obtíží s výslovností a nedostatkem slovní
zásoby. Chci touto cestou apelovat na rodiče, aby nepodceňovali
připravenost svých dětí na vstup do první třídy a ten následně
splnil očekávání prvňáčků i jejich okolí. Mgr. Světlana Drábová

1/ Byl pro vás zpěv vždy na prvním místě,
nelákalo vás i něco jiného?
Skutečně od pěti let jsem chtěla zpívat a nikdy nedělat nic jiného, je to tedy radost, že
se mohu svému povolání a zároveň poslání
plně věnovat.
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NEDROPLAST s.r.o.

VOLEJTE ZDARMA
( 800 138 428

SLEVA

AKCE

40%

Benešov, Vlašim,
Týnec nad Sázavou

DOPRAVA ZDARMA

Na objednávky
plastových
oken a dveří

Využijte nyní svoji šanci k výhodnému nákupu

Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
E-mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

výroba * doprava * odborná montáž

zednické začištění * parapety * stínící technika

GARÁŽOVÁ VRATA

ZA 19 990 Kč

zateplená sekční garážová vrata
do rozměru 270x215 cm
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
Volba lidu 21. století

NEJLEPŠÍ STŘECHA PRO VÁS,
JE OD NÁS

Vladimír Kolář - STAMONT
Růžová 119, 264 01 Sedlčany
Mob: +420 777 781 168

���

stamont@tiscali.cz
strechy-krytiny@volny.cz

ec�� �er�n 1��

19. prosince 2011 11:01:46

Oddělení: Pomoc občanům
STOP EXEKUCÍM A DLUHŮM!
POMOC EXISTUJE!
Tel: 777 559 968, 777 994 058
www.VL21.cz www.pavelbeer.cz

www.nejlepsistrecha.cz
Specializovaný dodavatel plechové střešní krytiny SATJAM

Akce platí do

20.12.2012

Sleva na střešní krytiny
SATJAM, BRAMAC, TONDACH, PREFA

Kompletní dodávky: tesařských vázaných krovů
příhradových sponkovaných vazníků
veškerých klempířských konstrukcí
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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ZNAČKA KTERÁ NEKLAME

Zkroťte divočinu
s prvotřídními
stroji

Interiérové studio
Štěpánovský potok 350,
257 63 Trhový Štěpánov
Realizační kancelář
Sudoměřská 32,
130 00 Praha 3

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

9800,- Kč

Akční cena:

5.490 Kč

Sestava včetně posuvných dveří
š.1600 / v.2500 / h.620
Cena bez montáže a dopravy

Běžná cena: 5.990 Kč

Velký výběr doplňkù / zásuvky , prádelní koše,
osvětlení, výklopné tyče, výsuvné koše aj.

OD NÁVRHU PO MONTÁŽ
HUSQVARNA 135

NOVINKA

 Nová lehká výkonná pila.
 Snadno se startuje a ovládá.
 Výkonný motor X-Torq.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg.

Informační servis
tel 777 766 088
obchod@kuchyne-prokop.cz
www.kuchyne–prokop.cz

Ruční dárky
info@rucni-darky.cz
+420 790 800 058
Cena:

HUSQVARNA ST 121E

14.990 Kč

 Kompaktní 1-stupňová sněhová fréza.
 Snadná ovladatelnost, otočný vyhazovací komín.
 Výkonný motor s elektrickým startováním.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, šířka záběru 53 cm,
hmotnost 43 kg.

Navštivte
náš e-shop:

Hledáte origin
ální dárek na
Vánoce? Zkus
te to u nás...

www.rucni-darky.cz

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 31. 10. 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
( parkoviště proti prodejně Billa )

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

Měsíčník INFO inzert vydává Lucie Bártová. Registrována MK ČR E 10272. Adresa redakce: Nad Přehradou 860, Sedlčany. IČ: 871 961 91 Příjem inzerce na tel.:724 136 556,
e-mail:info.inzert@seznam.cz, www.infoinzert.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. Použití stejného grafického zpracování inzerátů povoleno pouze
s písemným souhlasem vydavatele tohoto časopisu. Tiskne TRIA v.o.s Olbramovice. Uzávěrka na každý měsíc je 15. dne v předcházejícím měsíci.

