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Benešovsko, Vlašimsko, Týnecko a okolí

K-řezivo
OSB DESKY
PALUBKY
HRANOLY
LATĚ

 607 124 834
 krezivo@seznam.cz

www.k-rezivo.com

SPOJOVACÍ MATERIÁL
DŘEVĚNÉ BRIKETY

Fotbalový
stadion

ČISTÍME ČESKÉ
ČESKÉ
ČISTÍME
Obchod:
V
Týnci
nad Sázavou
SILNICE!
SILNICE!
za Městským úřadem

ŠROTOVNÉ
ŠROTOVNÉ
ČISTÍME ČESKÉ
SILNICE!

až 120
120 000
Kč
až
000
Kč
ŠROTOVNÉ
NA
NOVÝ
VŮZ
NA
NOVÝ
až 120 000 VŮZ
Kč

VYBERTE SI SKÚTR
K NOVÉMU ROKU

SLEVA

10%

NA VYBRANÉ MODELY

Časově omezená akce.

NA NOVÝ VŮZ

NAVŠTIVTE PRODEJNU V BENEŠOVĚ
A VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km.
Šrotovné je finanční příspěvek na nákup nového osobního vozu Citroen za předpokladu, že kupující přiveze k výkupu a následnému sešrotování ojetý automobil splňující emisní normu Euro I až Euro III.
Alternativou je předložení
potvrzení
o ekologické
vozu
kupujícím,
které
neníg/km.
starší 14 dnů. Dále je určen kupujícím, kteří nabídnou na zobchodování ojetý automobil splňující emisní normu Euro IV a vyšší.
Kombinovaná
spotřeba
a emise CO2:likvidaci
Citroën C3:
3,2–4,7
l/100 km,
83–109
finanční
příspěvek na nákup nového osobního vozu Citroen za předpokladu, že kupující přiveze k výkupu a následnému sešrotování ojetý automobil splňující emisní normu Euro I až Euro III.
Detailní podmínkyŠrotovné
najdeteje na
www.citroen.cz.
Alternativou je předložení potvrzení o ekologické likvidaci vozu kupujícím, které není starší 14 dnů. Dále je určen kupujícím, kteří nabídnou na zobchodování ojetý automobil splňující emisní normu Euro IV a vyšší.
Detailní podmínky najdete na www.citroen.cz.

CITROËN FINANCIAL SERVICES

VONDRÁK S.R.O., ROBOUSY 203, 506 01 JIČÍN, TEL.: 493 520 503, MOB.: 724 314 072,
AUTOAUTO
MICHÁLEK
S.R.O., TÁBORSKÁ
2119, BENEŠOV,
E-MAIL: PRODEJ@CITROEN-JICIN.CZ,
WWW.CITROEN-JICIN.CZ
TEL.: 733 381 154, E-MAIL: KABICEK@CITROENBN.CZ
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km.
AUTO
VONDRÁK
S.R.O.,
203,
506 01
JIČÍN,
TEL.:a následnému
493 520 503,
MOB.:
314splňující
072, emisní normu Euro I až Euro III.
Šrotovné je finanční příspěvek na nákup
nového
osobního vozu
CitroenROBOUSY
za předpokladu,
že kupující
přiveze
k výkupu
sešrotování
ojetý 724
automobil
Alternativou je předložení potvrzení o ekologické likvidaci vozu
kupujícím,PRODEJ@CITROEN-JICIN.CZ,
které není starší 14 dnů. Dále je určen kupujícím,
kteří nabídnou na zobchodování ojetý automobil splňující emisní normu Euro IV a vyšší.
E-MAIL:
WWW.CITROEN-JICIN.CZ
Detailní podmínky najdete na www.citroen.cz.

AUTO VONDRÁK S.R.O., ROBOUSY 203, 506 01 JIČÍN, TEL.: 493 520 503, MOB.: 724 314 072,
E-MAIL: PRODEJ@CITROEN-JICIN.CZ, WWW.CITROEN-JICIN.CZ

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687
WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

724 136 556 / info.inzert@seznam.cz / www.infoinzert.cz / facebook.com/infoinzert

SOUTĚŽ
SUDOKU
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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 e-mail: info.inzert@seznam.cz
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Vyhrajte kalendář
na rok 2018!
Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

Grafické návrhy
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Nemusíte se nikam obtěžovat chodit a s ničím se zatěžovat, či tahat! Přijedeme rádi až k Vám, kamkoliv v ČR!
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VYKUPUJEME CELÉ SBÍRKY,

1
9

Chtěla bych poděkovat svým zákazníkům
za podporu v tomto roce. Díky Vám jsem se opět
stala finalistou živnostnika roku
ve Středočeském kraji 2017!
Lucie Bártová - Info inzert

Reklamní agentura

LUCIAdesign.cz
Vše od návrhu po realitu!

SOUBORY, POZŮSTALOSTI, ale též jednotlivé kusy! Vše může být i poškozené, zničené a nekompletní!

Až 20 000 Kč i více, dle stavu a modelu, za takovéto podobné,

ale i jiné hodinky! (Hledáme jak náramkové, tak i kapesní!) Např. zn. HEUER,
OMEGA, ZENITH, DOXA, LONGINES, SCHAFFHAUSEN, IWC, ORLÍK,
CHRONOGRAPHE, LEMANIA, atp.
Kupujeme též GLASHÜTTE, PRIM, SPARTAK, STRELA atd.
Velmi nás též zajímají veškeré hodinky se stopkami, s černým ciferníkem,
letecké, vojenské a cibule (nejen zlaté a stříbrné!), hrací i bicí!
Perfektně platíme i za různé řetízky, přívěsky a krabičky od hodinek!

Až 500 000 Kč

(i více) za SBÍRKU MINCÍ!
Kupujeme ale i BANKOVKY, STARÉ POHLEDNICE,
MEDAILE, ODZNAKY, atp.! Máme zájem nejen
o mince zlaté a stříbrné, ale i drobné a zdánlivě
bezcenné! Zajímají nás i neúplné a neuspořádané
sbírky a jednotlivé kusy!
Kupujeme a špičkově
platíme též za MEDAILE
a VYZNAMENÁNÍ.

Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.cz

Privátní pedagogická poradna

10 000 Kč až 400 000 Kč!
(jedná se nám o veškeré
1, 2, 5 a 10 dukáty!)

Super zaplatíme za vše, co se týká ARMÁDY, POLICIE,
POHRANIČNÍ STRÁŽE, 1. + 2. VÁLKY (např. šavli,
přilbu, čepici, bodák, dýku,
uniformu, knihy),
korespondenci,
mapy, atd.

1 000 Kč 50 000 Kč

Medaile, vyznamenání
a odznaky kupujeme
jak hodně staré, tak i z dob KSČ!

KOUPÍME PRAKTICKY
SKORO VŠE!

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

ZE ŽIVOTA DIVADELNÍHO SOUBORU
CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
Začátkem září divadelní soubor „Šumajzl“ představil svou autorskou hru
„O vodě“ (okolo koloběhu) na Taška Festu ve Vinařicích u Kladna. Počasí sice
festivalu moc nepřálo, ale náladu to všem účastníkům nevzalo a užili jsme si to.
Moc děkujeme za pozvání a budeme se těšit příště s novým autorským „kusem“,
který začínáme zkoušet.

Hledáme spolehlivé
doručovatele
reklamních tiskovin
VLAŠIM, BENEŠOV
Nástup možný IHNED
Více info na:

739 340 166
2

Za zlatý DUKÁT dáme ihned

až
za šavli, kordík, tesák, dýku, atp.!

Diagnostika a nápravná cvičení pro děti:
- s poruchami chování
- se specifickými poruchami učení
- dyslexie, dysortografie, dysgrafie...
- s poruchami koncentrace pozornosti
- s hypoaktivitou a hyperaktivitou
- s grafomotorickými obtížemi
- s poruchami autistického spektra...
- přednášková činnost

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

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA!!!

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

OBZVLÁŠŤ HLEDÁME

Např. starý nábytek, obrazy (i tzv. mazanice, či jen rámy), psací a šicí stroje, hudební nástroje
(housle, kontrabas, violu, klarinet aj.), staré cedule z obchodů – pivovarů – auto moto (též
plechovky od olejů, auto reklamy a prospekty – ŠKODA, TATRA, JAWA, atd.), bižuterii a šperky
a to jak zlaté, tak stříbrné, ale i z obecného kovu, vše ze stříbra a zlata (např. příbory, tabatěrky, nádobí atp., též ale i zubní zlato (a to i nečištěné).
veškeré brože i náramky, náhrdelníky, prsteny atd. s ČESKÝMI GRANÁTY!

LIKVIDUJEME I CELÉ POZŮSTALOSTI! (Vše, co má nějakou hodnotu, koupíme a v případě dohody zbytek vyklidíme!)
Až 30 000 Kč za STARÝ BETLÉM či DIVADLO!
Kupuje též jednotlivé figurky, loutky, kulisy, náhradní díly atp.

500 Kč až 3 000 Kč i více dáme za auto, autobus, náklaďák
na dálkové ovládání (šňůru atp.), na klíček, setrvačník, baterie atp.!

Až 3 000 Kč za časopis ČTYŘLÍSTEK z r. 1969!

Kupujeme ale i jiná, pozdější čísla!
Nejlépe zaplatíme veškeré staré hračky + časopisy, vláčky (Merkur, Märklin, TT, HO atd.),
zvířátka, indiány, vojáčky, vše z tlačeného papíru atd.!

Dále hledáme: Vše staré z ČÍNY, JAPONSKA, KOREJE
atp. (Asie)! Porcelán, chladné zbraně, sochy, pohlednice, fotografie a korespondenci (dopisy i jen obálky!),
mince, bankovky, atd. Veškeré zajímavosti a kuriozity!
Veškeré sochy, busty, plakáty, foto + podpisy
slavných osobností! např. MASARYK, GOTTWALD,
SVOBODA, LENIN, FRANC JOSEF I. atd.! (Kupujeme
ale toto vše i pokud jde o slavné herce, sportovce,
výjimečné osobnosti atp.!)

Nejvyšší možná platba ihned!

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Bezpečnostní služba nabízí
možnost uplatnění pro:
invalidní důchodce
Na vrátnici v Sedlčanech, v Benešově a ve Vestci u Prahy.

Bližší informace na telefonním čísle 724 235 695.

VOŠ a SPŠ VOLYNĚ – ŠKOLA PROFESIONÁLŮ

24

607 825 372

P.S. Mzda za odpracovaný měsíc : 12.500 – 14.500,- Kč

MILAN PONCAR, KOSOVA HORA 77
( za hřištěm ), SEDLČANY

PO - PÁ 7:00 - 17:00
SO 8:00 - 11:00

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

Koupím Československé výroby
Stadion - Jawetta - Parez - Pionýr - Jawa - CZ... atd,
v původním nálezovém stavu, koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídky Tel.: 722 491 746

Veškeré kamenické a pomníkářské práce
- jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, pomníky
- více jak 200 pomníků skladem
- nápisy - nové, přípisy, obnova písma,
renovace a čištění starších hrobů

MNÍKŮ

Akční CENY PO

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

603 234 589

Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

www.kamenictvibroz.cz

Od střední odborné školy rodiče a žáci zcela pochopitelně očekávají, že připraví své
studenty co nejlépe pro praxi v daném oboru. Aby se tomu tak mohlo stát, musí mít škola co
nejmodernější materiální zázemí, úzkou vazbu na praxi a vysoce kvalifikované pracovníky.
Troufám si tvrdit, že VOŠ a SPŠ Volyně právě takovou školou je.
Pokud se jedná o materiální zázemí, můžeme nabídnout „výrobní
halu“ s CNC technologií pro dřevozpracující průmysl, dále školní dílny, které nám
závidí i profesionálové z malých a středních firem. Kromě základního vybavení každé
truhlárny máme CNC pětiosé obráběcí centrum, širokopásovou brusku, gravírovací a řezací
laser, součástí dílen je ale i sušárna dřeva a lakovna. Moderní technologie ale pracují na
základě dat, která musí pracovník připravit, proto se naši studenti učí ovládat potřebné
počítačové programy, AUTOCAD 3D, CADCON, PROTECH, SEMU a CINEMU 4D.
Vazbu na praxi zajišťují přednášky odborníků a zástupců firem na půdě školy, odborné
exkurze a v neposlední řadě dva mezinárodní prestižní semináře – Interiéry a Dřevostavby,
které se uskuteční i v letošním školním roce.

Návrhy ve 3D zdarma.
KANADSKÁ KAMNA

VZORKOVNA KOUPELEN NA 400 m²
- boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA
- kompletní sortiment KORADO
- čerpadla do vrtaných studní GRUDFOS, SIGMA, PEDROLO, DAB
- domácí vodárny GRUDFOS, SIGMA, PEDROLO, DAB
- kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM, KOVARSON, BENEKOV aj.
- TEPELNÁ ČERPADLA, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- SOLÁRNÍ SYSTÉMY, kompletní REKONSTRUKCE KOUPELEN

Mob.: 603 266 297
603 286 328

WWW.LUMIAL.CZ

30% ÚSPORA PALIVA

Sleva
při předložení
kuponu až 10%

PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE
NEDROPLAST okna s.r.o.
- OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
- ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
- TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
- ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

www.nedroplast.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

Areál Monínec

ALUPLAST
– profily IDEAL 4000,
IDEAL 7000, IDEAL 8000

Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany

nabízí volné pracovní pozice
Y

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

Soňa Kabíčková

Make-up artist a Luxury skin care

( u zimního stadionu - budova INTOP )

Nabízíme vlastní sazenice lesních a okrasných dřevin
pro podzimní zalesňování 2017!
Nečekejte s objednáním sazenic na poslední chvíli! Platí pouze do vyprodání sazenic.

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice
Informace, objednávky: 603 935 403 Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz
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Dalším posunem směrem k praxi by
se mělo stát nové zaměření oboru
STAVEBNICTVÍ – NAVRHOVÁNÍ
MODERNÍCH DŘEVOSTAVEB. Tento
záměr vzešel z iniciativy zástupců firem,
např. CIUR a.s., DFH Haus CZ s.r.o.,
STORA ENSO, Egger CZ s.r.o. a dalších,
během letošního semináře z důvodů
nedostatku kvalifikovaných pracovníků.
Specifikem tohoto zaměření by mělo
být posílení odborné praxe a zavedení
předmětů týkajících se dřeva jako stavebního materiálu, dřevostaveb a dřevěných
stavebních konstrukcí. Je jisté, že budoucí absolventi se nemusí bát o své uplatnění na trhu práce.
Odrazem kvality pedagogického sboru pak je úspěšnost studentů u maturitních
zkoušek, v loňském školním roce 96%, a úspěchy v oborových soutěžích. Mezi ty
nedávné patří 3. místo designérky 2. ročníku Dory Kolářové ve velmi prestižní
mezinárodní soutěži obalového designu Young Package a 1. místo Andrey Bočánkové,
studentky stavebnictví 3. ročníku, v celostátním kole Soutěže o nejlepší projekt
rodinného domu vyhlašovaný firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
A jaké další aktivity a novinky přinesl minulý školní rok a ve kterých chceme
pokračovat i letos?
V CNC centru proběhla premiérová obhajoba maturitního výrobku, byl jím zahradní
altán, a zájem studentů o realizace maturitních prací na CNC technologiích stále roste.
V rámci programu Erasmus+ byl realizován projekt Po stopách Gaudího a 17 studentů
3. ročníku strávilo 14denní praxi ve španělské Barceloně. Ve Strakonicích jsme se
představili výstavou koláží pod názvem Generálka a návštěvníci Vlachova Březí mohli
celé léto v krásně obnovených prostorách bývalého pivovaru zhlédnout naši školní
výstavu Bydlení made in Volyně.
Co napsat na závěr? VOŠ a SPŠ Volyně je moderní škola, které záleží na tom, aby její
absolventi byli skutečnými profesionály.

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

Vánoční a dárkové poukazy již v prodeji!!!
Soňa Kabíčková - Vizážistka & Luxusní péče o pleť
Pro objednání volejte: 773 092 428

www.promenyusoni.cz

přijmeme pracovníky na infolinku na zimní sezónu
přijmeme pokojskou na hlavní pracovní poměr
Kontaktní osoba: Kadlecová Kateřina, Sales manager
Tel : 778 492 813
E-mail : kadlecova@moninec.cz

přijmeme pracovníky do restaurace na zimní sezónu
Kontaktní osoba: L. Vaverková Tel.: 739 393 543

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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tepelná čerpadla,
plynové kotle,
solární systémy

AKCE

VÝKON
A SPOLEHLIVOST

Vyřídíme za Vás vše potřebné
pro získání dotace!
Zpracujeme za Vás žádost o dotaci včetně všech potřebných příloh. Vaší žádost
zpracujeme přesně dle požadavků úřadu, profesionálně a v krátkém čase.
Současně doporučíme parametry nového zdroje, který můžeme i dodat, nainstalovat a zprovoznit. 100% úspěšnost se žádostmi v minulém roce!

Intop Sedlčany – Karel Pokorný
mobil: 602 473 701

Řetězová pila HUSQVARNA 450
Výkonná pila pro všestranné použití. Motor X-Torq® s nižší
spotřebou paliva a sníženou tvorbou emisí. Snadné startování díky
systému Smart Start.
■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnost bez
řezného nástroje 4,9 kg.

Akční cena:

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

11 390 Kč

Běžná cena: 12 590 Kč

Nejnovější a nejmodernější
technologie v oblasti

I SedlčaNy I Votice
I BeNešoV I Týnec

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

299,Kč

diGitÁlNÍ
TeLeVIZe
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227 023 023 www.uvtnet.cz
ěsíc

KValitNÍ
PodPoRa

Řetězová pila HUSQVARNA 550 XP®
UVT inzerce 98x66.indd 1

8/10/16 5:11 PM

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

Pila pro zkušené uživatele a pro profesionální péči o stromy.
stromy Průlomový
design a řada inovativních řešení pro efektivní a pohodlné ovládání.
■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnost bez
řezného nástroje 4,9 kg.

Akční cena:

16 190 Kč

Běžná cena: 17 990 Kč

Navštivte naši prodejnu:

Autorizovaný prodej a servis - Lebeda Josef
Vlasákova 222, Vlašim
Tel.: 602 653 117 www.lebedavlasim.cz

Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov
OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 15. 11. 2017. Odpovědnost
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků,
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speciﬁkace a vybavení bez předchozího
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Kontakt : tel.731 414 811 , e-mail : automichalek@email.cz
Provozní doba : po-pá 8.30-17.00 so 9.00-12.00
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