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Živá hudba
hraje Pohoda Team
pro mladé i pokročilé

Začátek v 19.00 hodin
Otevřeno od 11.00 hodin
Předprodej v restauraci, informace na tel. 317 721 223

Vstu
pné + večeře
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č

NEJDŘÍVE NA LYŽE 
WWW.MONINEC.CZ

17. 11. 2016

20161012_MON_infoinzert_98x31_V2.indd   1 13.10.16   7:39



2 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 3

NEDROPLAST okna s.r.o.

Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
Mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

 ALUPLAST 
– pro�ly IDEAL 4000, 
IDEAL 7000, IDEAL 8000

VOLEJTE ZDARMA
800 138 428

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

PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE 

Nedrahovice 52, 264 01  Sedlčany

 

Y

Nejnovější a nejmodernější 
technologie v oblasti 
I SedlčaNy I Votice 
I BeNešoV I Týnec

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

diGitÁlNÍ
TeLeVIZe

KValitNÍ
PodPoRa

299,- Kč

za měsíc

227 023 023 www.uvtnet.cz
ceny tarifů již od

UVT inzerce 98x66.indd   1 8/10/16   5:11 PM

..... VŠE PRO MOTORKÁŘE
JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 317 726 837

NÁHRADNÍ DÍLY
*JAWA
*PIONÝR
*SIMSON
*BABETTA
*STADION
*MZ

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ
generali.cz

Generali Pojišťovna a.s.
kontaktní místo Benešov
Pražská 1696
po, st, pá 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
út, čt 08.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
 
Adrian Müller
vedoucí kanceláře
M 603 503 625
adrian_muller@generali.cz

Generali v Benešově

Nově otevřená kancelář
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Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

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  
a e-mail: info.inzert@seznam.cz 

Řešení SUDOKU č.83 byla čísla 16, 12. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

SOUTĚŽ SUDOKU 
O CENY

Vý hercem č .83 s e  sta la 
p aní  Eva Tomanová

 z  Vlašimi.  Gratu lujeme!

1 5 9 6
6 1 3
3 2 7 1 8

4 8 2 9
8 5 3 4 7
9 5 4 1

4 7 2 9 5
9 4 8

3 1 6 7

5 9
9 4 2 1 8

8 5 2
2 7 4 6
7 1 6 4 9 2

6 9 1 5 8
6 7 9 5

8 4
2 1 6 7

Luštěte SUDOKU
a vyhrávejte!!!

PK podlahy s.r.o.
Černokostelecká 1623/14, 
251 01 Říčany

Tel.: +420 604 941 123
Email: pk-podlahy@seznam.cz

www.noveinteriery.cz

Dodáváme a montujeme interiérové dveře a obložkové zárubně firem PORTA DOORS a DRE. 

DOPRAVA BENEŠOV A OKOLÍ ZDARMA 

OBJEDNEJTE SI ZDARMA NÁVŠTĚVU NAŠEHO TECHNIKA
- navštívíme a pomůžeme s výběrem ze vzorníků přímo u VÁS doma 

ZAVOLEJTE PRO DALŠÍ INFO: 604 941 123

VINYLOVÉ PODLAHY 

DŘEVĚNÉ PODLAHY

PLOVOUCÍ PODLAHY 
8 mm vysoká zátěž 

Uvedené ceny jsou vč. DPH 

OD 375,00 Kč/m2

OD 777,00 Kč/m2

275,00 Kč/m2

- vinylové podlahy
- odborná pokládka
- dveře a zárubně
- plovoucí podlahy
- dřevěné podlahy
- koberce
- PVC
- korek

- DODÁVKY A MONTÁŽE NA KLÍČ
- NAKUPUJTE U PŘÍMÉHO DOVOZCE 
  A UŠETŘETE, DODÁVÁME 
  MATERIÁLY PRO VÁŠ DŮM, 
  BYT I FIRMU PO CELÉM ÚZEMÍ ČR

- vinylové podlahy
- odborná pokládka
- dveře a zárubně
- plovoucí podlahy
- dřevěné podlahy
- koberce
- PVC
- korek

Mob.: 724 136 556 
www.luciadesign.cz

Vše od návrhu po realitu!

Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz
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logotypy

�remní identita

kompletní webové stránky

veškeré gra�cké návrhyReklamní agentura
LUCIAdesign.cz

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Hledá vhodného kandidáta na tyto pozice:
• řidič nákladního auta/strojník (bagrista)
• (řidič skupiny C a výše/T 
  a výše - UNC rýpadlo-nakladač)
• zámečník/automechanik
• elektrikář
• stavbyvedoucí

Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

V případě Vašeho zájmu volejte: 
317 844 536 p. Pazdera Tomáš

pište na e-mail: tomas@pazdera.cz

- nástup od 2. 1. 2017 
info tel.: 602 650 829, 317 721 223

Restaurace Na Bejkárně
PŘIJME POM. KUCHAŘE - KUCHAŘKU 

PRODEJ A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ VE VAŠÍ LOKALITĚ

BV REALITY
Štětkova 899/20 

Praha 4
Tel.: 261 222 847    
Mob.: + 420 724 069 906   
E-mail: birhanzl@bv-reality.cz

www.bv-reality.cz
www.spanelskereality.cz

Pracujeme po celé ČR
Pište, telefonujte, určitě  budete
spokojeni s prací našich makléřů

Tel.: 261 222 847    
Mob.: + 420 724 069 906    
E-mail:  kancelar@bv-reality.cz

Přijmeme další makléře

Autocentrum DAVO CAR 
se rozrostlo o mycí centrum 

DAVO WASH

V Olbramovicích, v Autocentru DAVO CAR bylo 
otevřeno nejmodernější mycí centrum v celé 
České republice, DAVO WASH. 

Pro zájemce z širokého okolí zde vystavěli 
skleněnou tunelovou automyčku s revolučními 
měkkými pěnovými kartáči CARLITE, které lak 
Vašeho vozu nepoškrábou ani při opakovaném 
mytí. Do mycího tunelu se vejde naráz až pět 
aut a zvládne umýt 45 vozů za hodinu, což zna-
mená, že je zákazník i při jejím plném vytížení 
odbaven do pěti minut. Samozřejmostí je využi-
tí mycích prostředků s nanotechnologiemi, jenž 
vytvoří ochranný, nečistoty odpuzující film.

Pro zastánce ručního mytí jsou připraveny 
celkem čtyři mycí boxy pro bezkontaktní mytí, 
s využitím nanotechnologických mycích pro-
středků. Za zmínku stojí prostor pro vysokou 
dodávku, se kterou se do běžného mycího 
boxu nevejdete či chemické předmytí. V rámci 
předmytí odstraníte ze svého vozu nejen náno-
sy běžných nečistot, jako je prach, ale hlavně 
těžko odstranitelný hmyz, či sůl. Jedinečný 
je také poslední krok mytí a tím je závěrečný 
oplach do lesku, na který se používá tzv. osmo-
tická voda. Voda, která je zbavena veškerých 
minerálů. Na umytém voze Vám ani po jejím 
zaschnutí nezůstanou žádné nevzhledně vypa-
dající bílé stopy, které snižují lesk laku.

K čištění interiéru můžete využít dvanáct klasic-
kých vysavačů, nebo pět multifunkčních stoja-
nů, kde kromě vysavače najdete také přístroj 
k začerňování pneumatik, antibakteriální ošet-
ření koberečků, pračku koberečků a vysokotla-
kou vzduchovou trysku, se kterou vyfoukáte 
prach i z těch nejhůře přístupných míst.
Pokud jezdíte tankovat pohonné hmoty k 
čerpací stanici DAVO OIL, můžete vyměnit 
své nasbírané body za mytí vozu zdarma. 
V areálu Autocentra DAVO CAR najdete již 
zmiňovanou čerpací stanici DAVO OIL, dále 
DAVO SERVIS, kde si můžete před zimou 
nechat zkontrolovat Váš vůz a přezout pneu 
a samozřejmě také prodejní plochu s více než 
800 prověřenými vozy. Navštivte Autocentrum 
DAVO CAR osobně a sami se přesvědčte o 
jeho kvalitách.

Autocentrum DAVO CAR Olbramovice 
www.davocar.cz

Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz

logotypy
firemní identita

kompletní webové stránky
veškeré grafické práce

vizitky, poukázky
časopisy, letáky, brožury

sezónní tiskoviny
svatební oznámení, PF

plachty, bannery
reklamní tabule
návrhy billboardů

polepy výloh
reklamní polepy vozů
reklamní předměty

a mnoho      
dalšího ... 

KOMPLEXNÍ
KREATIVNÍ

ŘEŠENÍ
PRO VÁS
A VAŠI 
FIRMU

Mob.: 724 136 556 
www.luciadesign.cz

Privátní
pedagogická poradna

www.PRODYS.czwww.PRODYS.cz

+420 603 147 161
s.drabova@prodys.cz

+420 603 147 161
s.drabova@prodys.cz

Mgr. Světlana Drábová
Okružní 520, 257 41 Týnec nad Sázavou

Mgr. Světlana Drábová
Okružní 520, 257 41 Týnec nad Sázavou
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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

HUSQVARNA 435
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 
motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

 � Výkon 1,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg.

HUSQVARNA 545
Řetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-Torq se 
systémem AutoTuneTM s automatickým nastavováním karburátoru.

 � Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Tipy na dárek pro malé zahrádkáře:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

HUSQVARNA 450
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou 
pumpičkou pro snadné startování.

 � Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 550 XPG
Profesionální pila s nejmodernějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou 
práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují komfort v chladných podmínkách.

 � Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

VÁNOČNÍ NABÍDKA

Co
py

rig
ht

 ©
 2

01
6 

H
us

qv
ar

na
 A

B 
(p

ub
l).

 V
še

ch
na

 p
rá

va
 v

yh
ra

ze
na

.

Akce trvá od 23. 11. do 14. 12. 2016.

Akční cena:

11.590 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.190 Kč

Akční cena:

9.190 Kč
Běžná cena: 9.890 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.290 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

419 Kč

HUSQVARNA 435HUSQVARNA 435
SnSnadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 
motoorerem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.
� Výkon 1,66 kWkW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg.

HUSQVARNA 545
ŘeŘetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-X-ToT rq se
systémémeme  AutoTuneTMe  s automatickým nastavováním karburátotoruru.
�� Výkon 2,55 kWkW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 44 9,9 kkg.gVý

Tipy na dárek pro malé zahrádkáře:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

HUSQVARNA 450
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovouVýkonná pila s motorem X Torq a se systémem Smart Start a palivovou
pumpičkou pro snadné startování.
� Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 550 XPGH
rofesionální pila s nejmodernnějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou Profesionální pila s nejmodedernr ějšími řešeními pro efektivní a pohodlnouP

práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují í kokomfort v chladných podmínkách.
� Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hhmom tnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.
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Akce trvá od 23 11 do 14. 12. 2016.Akce trvá od 23. 11. do 14. 12. 20

Akční cena:

11.590 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.190 Kč

Akční cena:

9.190 Kč
Běžná cena: 9.890 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.290 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

419 Kč

HUSQVARNA 435
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 
motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

 � Výkon 1,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg.

HUSQVARNA 545
Řetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-Torq se 
systémem AutoTuneTM s automatickým nastavováním karburátoru.

 � Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Tipy na dárek pro malé zahrádkáře:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

HUSQVARNA 450
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou 
pumpičkou pro snadné startování.

 � Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 550 XPG
Profesionální pila s nejmodernějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou 
práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují komfort v chladných podmínkách.

 � Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.
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Akce trvá od 23. 11. do 14. 12. 2016.

Akční cena:

11.590 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.190 Kč

Akční cena:

9.190 Kč
Běžná cena: 9.890 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.290 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

419 Kč

HUSQVARNA 435HUSQVARNA 435
SnSnadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 
motoorerem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.
� Výkon 1,66 kWkW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg.

HUSQVARNA 545
ŘeŘetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-X-ToT rq se
systémémeme  AutoTuneTMe  s automatickým nastavováním karburátotoruru.
�� Výkon 2,55 kWkW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 44 9,9 kkg.gVý

Tipy na dárek pro malé zahrádkáře:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

HUSQVARNA 450
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovouVýkonná pila s motorem X Torq a se systémem Smart Start a palivovou
pumpičkou pro snadné startování.
� Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 550 XPGH
rofesionální pila s nejmodernnějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou Profesionální pila s nejmodedernr ějšími řešeními pro efektivní a pohodlnouP

práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují í kokomfort v chladných podmínkách.
� Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hhmom tnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.
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Akce trvá od 23 11 do 14. 12. 2016.Akce trvá od 23. 11. do 14. 12. 20

Akční cena:

11.590 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.190 Kč

Akční cena:

9.190 Kč
Běžná cena: 9.890 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.290 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

419 Kč

HUSQVARNA 435
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 
motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

 � Výkon 1,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg.

HUSQVARNA 545
Řetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-Torq se 
systémem AutoTuneTM s automatickým nastavováním karburátoru.

 � Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Tipy na dárek pro malé zahrádkáře:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

HUSQVARNA 450
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou 
pumpičkou pro snadné startování.

 � Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 550 XPG
Profesionální pila s nejmodernějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou 
práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují komfort v chladných podmínkách.

 � Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.
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Akce trvá od 23. 11. do 14. 12. 2016.

Akční cena:

11.590 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.190 Kč

Akční cena:

9.190 Kč
Běžná cena: 9.890 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.290 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

419 Kč

HUSQVARNA 435HUSQVARNA 435
SnSnadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 
motoorerem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.
� Výkon 1,66 kWkW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg.

HUSQVARNA 545
ŘeŘetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-X-ToT rq se
systémémeme  AutoTuneTMe  s automatickým nastavováním karburátotoruru.
�� Výkon 2,55 kWkW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 44 9,9 kkg.gVý

Tipy na dárek pro malé zahrádkáře:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

HUSQVARNA 450
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovouVýkonná pila s motorem X Torq a se systémem Smart Start a palivovou
pumpičkou pro snadné startování.
� Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 550 XPGH
rofesionální pila s nejmodernnějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou Profesionální pila s nejmodedernr ějšími řešeními pro efektivní a pohodlnouP

práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují í kokomfort v chladných podmínkách.
� Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hhmom tnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.
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Autorizovaný prodej a servis - Lebeda Josef
Vlasákova 222, Vlašim

Tel.: 602 653 117 www.lebedavlasim.cz

Mob.: 724 136 556 
www.luciadesign.cz

Vše od návrhu po realitu!

Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz
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