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

Chcete opravdovou originální párty ?
Uspořádejte si ji v PártyBusu !

BUKOVÉ
EKO BRIKETY

Obchod: V Týnci nad Sázavou
za Městským úřadem

 607 124 834
 krezivo@seznam.cz

tanec
hudba
karaoke
bar
Pijete, kouříte, tančíte ?
A to vše během jízdy !

www.partybus.cz
Tel.: 777 714 211

PELETY

SMRKOVÉ I BUKOVÉ
DŘEVĚNÉ BRIKETY 11 DRUHŮ
GRILOVACÍ PELETY
GRILOVACÍ UHLÍ
MOŽNOST DOPRAVY
A SKLÁDÁNÍ

TOMÁŠ PECH

TEL.: 777 137 462

www.nabytek-u-toma.cz
nabytekutoma@seznam.cz

1300 m2 nábytku
do celého bytu
od českých výrobců
SPECIALISTA NA
MASIVNÍ NÁBYTEK

OD Hvězda Benešov
Tel.: 608 961 919
Po - Pá 9-17 So 8-11

OTEVŘENO VČETNĚ
SOBOT A NEDĚLÍ

Bystřice u Benešova
Tel.: 777 137 458
Út - Ne 10-18

724 136 556 I info.inzert@seznam.cz I www.infoinzert.cz I facebook.com/infoinzert
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SOUTĚŽ SUDOKU
O CENY
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.

Výhercem č.59 se stala
paní Hana Zrubecká z
P r a h y. G r a t u l u j e m e !
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Řešení SUDOKU č.59 byla čísla 18,15. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Hrajte s námi

o poukázky do WELLNESS
Svaté Pole u Dobříše

PŮJČKY PRO OBČANY
STČ. KRAJE
pro klienty s pravidelným příjmem

Tel.: 608 66 77 08

PRODEJ PALIVOVÉHO

DŘEVA



730 529 545

> zaměstnancům ( do 145 tisíc )
> důchodcům
( do 120 tisíc )
> podnikatelům ( do 150 tisíc )

 měsíční splátky
 žádné poplatky
 neručíte směnkou
ani nemovitostí
 seriozní jednání

 732 170 454
Zdroj galerie wellness centra

Hledáte tip na vánoční dárek - možná vám
poradíme...

Ad
élk
a

Rehabilitačně - Regenerační Wellness centrum Svaté Pole
Po roce jsme navštívili Wellness centrum Svaté Pole u Dobříše, abychom zjistili, jaké
novinky pro své zákazníky centrum v předvánočním čase připravilo. "Náš tým pracovníků
se maximálně snaží o individuální přístup ke každému klientovi. Moc nás potěšil loňský
zájem o výhodné prosincové balíčky, které je možné zakoupit jako vánoční dárek", říká
majitel a provozovatel wellness centra – Mgr. Bc. Petr Kozohorský. Současně nám
představil aktuální novinky, na které se můžete těšit i v následujícím roce:
Nordic walking
Hlavní novinkou letošních Vánoc a roku 2015 je kurz Nordic walkingu, nebo-li severské
chůze, který bude vyučován kvalifikovanými lektory. Kurz je určen pro začátečníky a
mírně pokročilé, je půl denní. Jedná se o jeden z nejzdravějších sportů, kde zapojujete
svaly celého těla. Tato aktivita je vhodná pro všechny věkové kategorie od seniorů až po
vrcholové sportovce. Její velkou výhodou je, že si každý určuje vlastní zátěž a praktikovat
ji můžete téměř kdekoli, navíc spálíte až o 40% více kalorií. Současná cena kurzu je o 30%
nižší, pořídíte jej nyní za 700 Kč. Bližší informace o termínech a rozsahu kurzů naleznete
na webových stránkách centra. Jak již bylo řečeno v úvodu, pro velký zájem Wellness
centrum Svaté Pole i v letošním prosinci pokračuje v nabídce vánočních balíčků se slevou
50%. Jedná se o tyto služby:
Zeštíhlovací kúra
Jedná se o odtučňovací masáž se zábalem z mořských řas. U všech respondentů byl po
této kúře zjištěn úbytek 5-6 cm v oblasti břicha a boků, aniž by se museli nějak omezovat
ve své životosprávě. Za zmínku stojí, že u všech klientek byl také zaznamenán pozitivní
vliv na jejich psychický stav. V prosinci 2014 můžete tento druh masáže získat s 50%
slevou – zaplatíte pouhých 500 Kč. Masáž trvá jednu hodinu a je nutné ji minimálně
šestkrát opakovat.
MINI wellness balíček
Balíček obsahuje pobyt v solné jeskyni, rašelinový zábal a odpočinek v solárně sluneční
louce. Nahřátá rašelina s obsahem minerálů a dalších prvků vám uvolní svalstvo a působí
velmi příjemně. V ceně balíčku je rovněž zahrnut pitný režim a lehké občerstvení. To vše
také s 50% slevou za pouhých 280 Kč běhen prosince 2014.
FIT lázeňský balíček
I tento balíček získáte v letošním prosinci s 50% slevou. Pořídit ho můžete za 640 Kč

z původní ceny 1280 Kč. V rámci balíčku se fyzioterapeut věnuje pouze vám, provede
vstupní vyšetření, odbornou konzultaci, sestaví a provede léčebné tělesné cvičení. Navíc
aplikuje masáž dle vaší diagnózy. V ceně je také zahrnuto občerstvení a pitný režim.
Neváhejte využít těchto atraktivních nabídek se slevou 50 %, které jsou ve
Wellness centru Svaté Pole nabízeny pouze v měsíci prosinci 2014. „Samozřejmě plánujeme
na příští kalendářní rok další novinky v oboru wellness a rehabilitace včetně vzdělávacích
akcí pro dospělé. Veškeré informace a novinky naleznete na našich webových stránkách
včetně e-shopu, kde můžete pohodlně nakupovat veškeré naše služby z domova. Při
nákupu nad 500,- obdržíte další vánoční dárek v hodnotě 200,- ZDARMA. Všem našim
klientům, ale i ostatním přeji za celý náš tým hezké prožití vánočních svátků a do nového
roku tolik zdraví, abyste naše
služby nepotřebovali", dodává
na závěr provozovatel centra
Mgr. Bc. Petr Kozohorský.
			
		
Bc. Helena Housková
V případě zájmu
neváhejte kontaktovat:
WWW.WELLNESS-SVP.
CZ, tel. 724 323 666, 318
596 065
ilustrační foto
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Odměna za nalezení
50.000,- Kč

Prosíme pomozte najít !
Stále hledáme

Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Stafordšírského teriéra - Adélku
Čipována - číslo čipu 900088000538966
Černá s úzkou bílou náprsenkou,
viditelné jizvy na zadních končetinách,
v kohoutku cca 36 cm. Nemá chovatelskou hodnotu a již nemůže
mít štěňata, je to však člen rodiny, které moc chybí !

Tel.: 777 037 579
Mail: michaelavystejnova@seznam.cz

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

VELKOOBCHOD
PRODEJ
SERVIS

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

!!! Výkup autobaterií !!!

Káva svět
„Káva svět“ je mladá dynamická společnost, která
nabízí svým zákazníkům především čerstvě praženou
kávu. V nově otevřené kamenné prodejně ve Vlašimi
je pro zákazníky připraveno 20 druhů kávy z různých
koutů celého světa. Kávu můžete pořídit zrnkovou nebo
vám ji ochotně umeleme na hrubost dle Vaší libosti. V prodejně si také můžete dát
„kávu s sebou“ a pozor, každý den se vaří káva z jiného koutu světa, takže můžete
ochutnávat a poznávat rozdíly jednotlivých druhů. Jedna káva se dokonce jmenuje „
Vlašimské kafíčko“. Nejedná se samozřejmě o směs, která by byla vypěstována ve
Vlašimi. Vlašimské kafíčko je směsí několika výběrových káv velmi lahodné chuti s
bohatou krémovou pěnou a silným aroma.
V nabídce internetového i kamenného obchodu jsou i kvalitní vína, úžasné ručně
vyráběné čokoládové lanýže od Lucie Glaister, čokoláda z české manufaktury Jordis,
která je jedinou manufakturou v České republice produkující čokoládu přímo z
dovezených kakaových bobů… Nechybí ani poctivé sušenky z biopekárny Zemanka a
spousta dalších dobrot včetně příslušenství k přípravě kávy. Všechny členky týmu „Káva
svět“ vám rády poradí s výběrem. Rozhodně zde můžete pořídit i pěkný dárek.
„Na počátku všeho byla především naše láska k dobrému a kvalitnímu jídlu a pití.

1kg za

12Kč

Úročnice 69, 256 01 Benešov

733 121 050 / 317 724 791
otos@otos.cz

www.otos.cz

M Radio - nové veselé a pohodové internetové rádio.
Známe naše posluchače a víme, co je baví a zajímá.
Online marketing je naše výhoda.

www.mradio.cz

Pak stačilo pár nápadů a především několik zásadních setkání…“ říká majitelka
společnosti Petra Kolková. „Vznikla malá společnost plná fajn lidí, pro které je práce
zároveň koníčkem a každodenní radostí. Záleží nám především na kvalitním a osobním
přístupu k našim zákazníkům. Veškeré zboží z naší nabídky jsme ochutnali nebo osobně
otestovali, a proto vám je můžeme doporučit“
Většinu našich dodavatelů známe osobně a jsme přesvědčeni o tom, že jsou to nejen
výrobci kvalitních a poctivých potravin, ale že jsou to také lidé s dobrým srdcem a svoji
práci dělají s láskou.
Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny „Káva svět“, která je provoněná
čerstvou kávou a pozitivní energií.
KAMENNÁ PRODEJNA VLAŠIM
Nádražní 1844, Vlašim, tel. 605 132 233

SILVESTR 2014

Přijmeme brigádníky na nábor inzerce do tohoto
časopisu. Více na info.inzert@seznam.cz

v retauraci Na Bejkárně

www.playfullgames.net

Hod
256 0ějovskéh
1 Be
nešoo 1707
v

-

začátek v 19:00
pro mladé i poktočilé
hraje Čejka Bend
vstupné + večeře 270,Info v restauraci nebo
na tel. 317 721 223

Stáhněte svým dětem novou hru
na chytrý mobil i tablet !!!

- rozvíjí logické myšlení
- učí děti kreativitě

Odčeské
českévývojářské
vývojářskéfirmy
firmy
Od

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

Play
ful games
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GARÁŽOVÁ VRATA

Profesionální vižážistika

OD 19 990 Kč

Svatební líčení
Večerní líčení
Denní líčení
Kosmetické poradenství ( péče o pleť )
Minikurz líčení ( aneb jak být krásná za Pět
Dárkové poukazy
Dárkové balíčky
Beauty Day - Profi líčení ve spolupráci

zateplená sekční garážová vrata do rozměru
2750x2125 mm s pohonem a 2x dál.ovladačem,

prolis drážka s možností 8 barev ,včetně montáže

minut )

-fólie zlatý a tm. dub,ořech,třešeň,mahagon + 1600 Kč
-bez DPH a bez dopravy

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

s profesionalni fotografkou

Objednávky na tel. čísle 739 617 775
Eva Vrtišková

www.evavrtiskova.cz

Kosmetická poradkyně a vizážistka Mary Kay

ČERSTVĚ PRAŽENÁ KÁVA
Stáhněte svým dětem novou hru
na chytrý mobil i tablet !!!
- rozvíjí logické myšlení
- učí děti kreativitě

Stylová kamenná prodejna
ulice Nádražní 1844, Vlašim

Play
games
Od české vývojářské firmy ful

Od české vývojářské firmy

www.kavasvet.cz

www.playfullgames.net

NEDROPLAST s.r.o.
tel.: 318 877 180 / fax: 318 877
O 190
N

PLASTOVÁ

/ nedroplast@nedroplast.cz
VŘE
www.nedroplast.cz
OTE

VĚ

NO

OKNA

VOLEJT

800 138 428

VCHODOVÉ

DVEŘE
Facebook: www.facebook.cz/pizzabenesov
E-mail: pizzabenesov@gmail.com

NEDROPLAST s.r.o.
tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190

40%

PLASTOVÁ

40%

OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
SLEVA
ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
ROZVOZ
po
Benešove
ZDARMA
!
ˇ
TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ
E ZDARMA

Káva zrnková i čerstvě mletá,
bio káva, bio čaje, přírodní sladidla,
a další dobroty ...

SLEVA

OKNA
Benešov, Hráského 771
( u pivovaru )

OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

A
VOLEJTE ZDARM8

800 138 42

Tel. 737 373 115

Web: www.pizzabenesov.cz
SPECIALIZOVANÁ
VZORKOVÁ PRODEJNA

VCHODOVÉ

DVEŘE

EUROFORM
Čs. armády 29, Příbram IV
tel.: 777 11 99 70
euroform@nedroplast.cz
www.oknapribram.cz

EUROFORM

interiérové dveře

15%

SLEVA

interiérové dveře

15%

SLEVA

tel.: 777 11 99 70, euroform@nedroplast.cz

tel.: 777 11 99 70, euroform@nedroplast.cz

www.dverepribram.cz

www.dverepribram.cz
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/ nedroplast@nedroplast.cz
www.nedroplast.cz

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

MIMOŘÁDNÉ SLEVY !

StavebNI´ pRAce
´

PPL

KAMENICTVÍ
• URNOVÝ POMNÍČEK:
OD 9 000,- Kč
• JEDNOHROB:
OD 19 000,- Kč
• DVOJHROB:
OD 29 000,- Kč
• POMNÍKY Z UMĚLÉHO I PŘÍRODNÍHO KAMENE
(NABÍDKA 300 TYPŮ, MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO NÁVRHU)
• ŽULOVÉ DESKY NA GRIL
• SEKÁNÍ PÍSMA + ZLACENÍ A STŘÍBŘENÍ
• DLAŽBY, OBKLADY, SCHODY, KRBY,
PARAPETY, KUCHYŇSKÉ LINKY, KOUPELNY
• ZHOTOVENÍ MRAMOROVÝCH STOLKŮ, KRBŮ APOD.
• OPRAVY, REKONSTRUKCE, ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE POMNÍKŮ
PŘI SJEDNÁNÍ POHŘBU SLEVA 17% NA VEŠKERÉ KAMENICKÉ PRÁCE.

NONSTOP TELEFON:
605 700 288 , 603 805 088
vseteckovah@seznam.cz
Miloslav Všetečka

VOTICE, ul. Táborská 74,
tel.: 317 814 972

www.kamenictvi-vsetecka.cz

sí
emu há!
n
a
m
ra
Rekla
být d

kompletní stavební práce
pokrývačské, klempířské a tesařské práce
montáž střešních konstrukcí
dřevěné půdní vestavby
kompletní dodávky krytin
zámkové dlažby, betonové ploty a zdi
izolace střech
zateplovací systémy všeho druhu
grily a udírny
veškeré bourací práce

 775 386 118
775 386 220

 strechy-ppl@seznam.cz

www.zednicistrednicechy.cz

KOUPÍM LES
730 529 545

www.reklama-str.cz

773 644 920
potěšte své blízké originálním dárkem
fotoobrazy

Hrníčky s fotografií

nástěnné kalendáře

Trika s vlastním motivem

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Síla pro váš
výkon
Akční cena:

9.790 Kč
Běžná cena: 10.49

0 Kč

HUSQVARNA 445
Univerzální farmářská řetězová pila.
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 4,9 kg.
Akční cena:

15.290 Kč

Běžná cena: 16.690 Kč

HUSQVARNA 545
Pila pro náročné práce se silným motorem s technologií X-Torq
a systémem AutoTuneTM, které redukují spotřebu paliva a emise.
Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 4,9 kg.

LUCIA design.cz Reklamní a grafická agentura

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.390 Kč

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Tel.: 724 136 556 WWW.LUCIADESIGN.CZ
HUSQVARNA 550 XP®
Pila určena pro profesionály. Inovativní řešení, např. systémy AutoTune™
a RevBoost™ přispívají k pohodlnému ovládání a efektivní práci.
Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a řetězu 4,9 kg.
Navštivte naši prodejnu:

Autorizovaný prodej a servis
- Lebeda Josef
Vlasákova 222, Vlašim
(křižovatka U Kozla, Benešov/Praha)

Tel.: 602 653 117 www.husqvarna-lebeda.cz
Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 31. 10. 2014. 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 © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU
Ojetá vozidla Citroën a Peugeot se zárukou
Autobazar s výkup vozidel všech značek
Autoservis vozidel všech značek
Čištění interiérů
Příprava a zajištění STK
Pneuservis

Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov
OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU
Kontakt : tel.731 414 811 , e-mail : automichalek@email.cz
Provozní doba : po-pá 8.30-17.00 so 9.00-12.00
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.

