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ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE, PLYNOFIKACE,
TEPELNÁ ČERPADLA, SOLÁRNÍ SYSTÉMY, AUTOMATICKÉ KOTLE

5. emisní třída
dřevo, pelety, uhlí
ZDARMA vypracujeme
    žádost o kotlíkovou dotaci
kotel uvedeme do provozu
   a zajistíme záruční
   a pozáruční servis

   602 473 701                 602 473 702

 

intop.sedlcany@tiscali.cz
www.intop.sedlcany.cz

Automatický litinový kotel

2. NAROZENINOVÝ WORKSHOP

www.pulsefitness.cz

Hodějovského 541, 
Benešov u Prahy (Areál u Bejkárny)
www.facebook.com/pulsefitnessbenesov

10.10. - 11.10.2015

  soutěže
 proměny vizáže s profesionální 
       vizážistkou + FOTO 
 přehlídka nových lekcí 
 proteiny po cvičení ZDARMA, 
       SLEVA na všechny nápoje a doplňky
 ochutnávky sportovních doplňků
 prezentace sportovního 
        oblečení a doplňků 
 hlídání dětí zdarma + doprovodný program 
        pro dětský koutek (malování na obličej)

 vstup ZDARMA
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Reklamní a grafická agentura
 

LUCIAdesign.cz

Tel.: 724 136 556  WWW.LUCIADESIGN.CZ

KOMPLEXNÍ  KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU
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Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

Řešení SUDOKU č.67 byla čísla 13,16. 
Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní 
redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpově-
děli správně!!!

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

PLASTOVÁ
OKNA

SLEVA
40%

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

VCHODOVÉ
DVEŘE

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

SPECIALIZOVANÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

EUROFORM interiérové dveře

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

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

www.dverepribram.cz

SLEVA
15%

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

PLASTOVÁ

OKNA SLEVA
40%

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

VCHODOVÉ

DVEŘE

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

EUROFORM interiérové dveře

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

www.dverepribram.cz

SLEVA
15%

Sedlčany, Sedlecká 327 
mail: bosakova@nedroplast.cz

Sedlčany, Sedlecká 327 
mail: bosakova@nedroplast.cz

!! Nová prodejna v Sedlčanech !! 

!! Nová prodejna v Sedlčanech !! 

StavebNI pRAce ´ ´

P LP

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

www.zednicistrednicechy.cz

775 386 118
775 386 220
strechy-ppl@seznam.cz





Kamenictví Brož
Veškeré kamenické a pomníkářské práce

- urnové hroby, jednohroby,
  dvojhroby, pomníky
- nápisy - nové,přípisy,obnova písma,
  renovace a čištění starších hrobů

Akce od 12 500,- 

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

www.kamenictvibroz.cz 603 234 589

Jsem lehčí a mé vítězství 
nad dietami mluví za vše.

PŘED PO
Je mi 21 let, měřím 159 cm a chtěla bych se s 
Vámi podělit o svojí zkušenost ve Světě 
zdraví.

Jako malá jsem byla vždycky baculatá, 
milovala jsem sladké, od A až po Z. Mohla 
jsem sníst opravdu všechno. Postupem věku 
jsem se začala víc zkoumat a přemýšlela 
jsem, že se sebou musím začít něco dělat, 
abych nevypadala jako koule. Do toho jsem 
musela začít dodržovat pitný i zdravý řád od p. 
doktora, protože se mi vyskytly ledvinové 
kameny. Zkoušela jsem různé diety z 
internetu, různé diety (vajíčkové, zeleninové 
apod.) přes hladovění, ale nikdy jsem u toho nevydržela dlouho a všechno se mi zase vrátilo zpět. Jednou jsem 
potkala po dlouhé době svojí známou, která zářila a byla jako proutek. Právě ona mi doporučila Svět zdraví a jsem 
za to teď moc ráda.

A tak jsem si dala do nového roku předsevzetí a hned v lednu jsem do Světa zdraví v Benešově zašla. Dnes je to 
půl roku, co se stravuji tak, jak jsem opravdu chtěla. Nejdřív jsem se nějakých diet bála, protože jsem opravdu byla 
zvyklá hodně na sladké. Ale po půl roce vím, že to není o žádné dietě, ale o tom, jak si to člověk srovná v hlavě, jak 
tu výzvu přijme a jak chce trávit společně s jídlem další svůj život. Díky Světu zdraví jsem naučila jíst pravidelně, pít 
pravidelně (aby mi ty kamínky vypluly) a hlavně už vím, co jím.

Tímto bych chtěla poděkovat paní Bc. Kláře Hesové, která mi dávala užitečné rady a měla nade mnou pevnou ruku. 
Díky jejím radám jsem lehčí a šťastnější. :) 

 Určitě bych doporučila Svět zdraví v Benešově a druhou pobočku Svět zdraví Kondice Příbram, kde má výživová 
poradkyně také působí, dalším a dalším lidem, kteří chtějí žít zdravěji a šťastněji :)

Bára Gregorová

Příbram - KONDICE 

Náměstí Arnošta z Pardubic 166, 
261 01 Příbram, tel.: 702 144 282
e-mail: kondice@svet-zdravi.cz

(vedlejší budova České spořitelny)
Svět zdraví PROLINIE Benešov
Hrázského 531, 256 01 Benešov
e-mail: prolinie@svet-zdravi.cz
tel.: 727 982 485
www.svet-zdravi.cz

Po předložení tohoto kupónu a objednání 
telefonicky nebo e-mailem na dané e-maily.Konzultace za 150 Kč!!!

SOUTĚŽ SUDOKU O CENY

Vý hercem č .68 s e  sta l  p an Hauptmann z  Vlašimi.  Gratu lujeme!
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PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE

























Kontakt: 608 284 515
karkosova@etimoshuman.cz 

Areál J. W. se nachází cca 1 km od nádraží 
v Čerčanech směr Poříčí nad Sázavou,

odbočka OBCHODNÍ ZÓNÁ

KOUPELNOVÉ STUDIO
největší v oblasti

Sprchové zástěny, vany, WC,
koupelnový nábytek a další

 široký sortiment dlažeb a obkladů včetně stavební chemie
 vynilové a laminátové podlahy
 3D designové návrhy, zprostředkování realizace

www.jwbenesov.cz Tel.: 317 777 777

U autobusové zastávky,
u křižovatky nájezdu na přeložku 

Tábor/Praha 

Adresa: Ulice Pražská, 
259 01 Votice

Tel.: 733 133 600

E-mail: stavoplus@seznam.cz

Veselka Sm
ěr
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en
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ov

Směr Sedlčany

Olbramovice městečko
Olbramovice 



Votice Sm
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STS Olbramovice

V ŘÍJNU PRO VÁS OTEVÍRÁME 

NOVÉ STAVEBNINY STAVOPLUS

FOUKANÉ IZOLACE

Kontakt: Tel.: 603 165 793, e-mail: tomas@stavoplus.cz

Cenově výhodné s návratností již od 3 let

Například přizateplení stropu je možné ušetřit 1/4 až 1/3 nákladů za teplo. 

Přitom cena provedení je velmi příznivá. Investice, která se ihned vyplatí.

OKNA - DVEŘE

PRACOVNÍ ODĚVY

BETONOVÉ PODLAHY

Tel.: 733 133 600, mobil: 731 612 942, e-mail: stavoplus@seznam.cz

Pražská ulice 145, Votice, mobil: 739 618 870, e-mail: odevy@stavoplus.cz

Mobil: 603 159 238, e-mail: zdenek.stavoplus@seznam.cz

STAVEBNINY
Tel./fax: 317 700 113, mobil: 731 022 899, e-mail: k.koutek@seznam.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 
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Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov

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

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

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 9. 6. 2015. 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 © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Akční cena:

14 190 Kč
Běžná cena: 14 990 Kč

Akční cen

14 19
Běžná cena: 

PRO 
KRÁSNOU 
ZAHRADU

Navštivte naši prodejnu:

JARNÍ 
AKCE

HUSQVARNA LC 348V
Sekačka se sběrem nebo zadním výhozem posečené trávy. Unikátní 
technologie AFTech™ naplňuje sběrný koš efektivně, proto můžete 
sekat dlouho bez přerušení.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šířka sekání 48 cm, výška 
sekání 25–75 mm, objem koše 60 l.

HUSQVARNA LC 356V
Robustní sekačka s velmi výkonným motorem se snadným 
startováním. Tři metody sekání: sběr do koše, mulčování BioClip 
a boční výhoz.
Motor Honda, objem válce 160 cm³, šířka sekání 56 cm, výška sekání 
32–108 mm, objem koše 68 l.

Akční cena:

13 390 Kč
Běžná cena: 14 190 Kč

                           Autorizovaný prodej a servis 
                           - Lebeda Josef       

                           Vlasákova 222, Vlašim  
                                (křižovatka U Kozla, Benešov/Praha)       

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

• písečná pláž
• volejbalové a nohejbalové hřiště
• opalovací louka 
• vyhlídkové molo
• dětské hřiště 

WWW.MONINEC.CZ

VSTUP 

 NA KOUPALIŠTĚ 

ZDARMA

NOVÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
U PILSKÉHO RYBNÍKA
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