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ZDARMA

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

 Tel./fax: 318 820 310, mob.: 606 759 530

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

SEDLČANY, Kňovická 338

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz

- zdící materiály, omítky, štuky, betony
- střechy, střešní okna, komíny
- tepelné izolace, hydroizolace
- zámkové a betonové dlažby, plotovky, obrubníky ...        
- dveře, okna, zárubně
- obklady a dlažby, sanitární keramika, lepidla
- sádrokartony
- hutní materiál, písky
- nářadí, barvy, stavební chemie atd.

Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí od 1.11.2013 do 30.11. 2013 na celý sortiment:

V listopadu  vše se slevou – 10 % !u nás s tímto kupónem nakoupíte

Slevový kupón 

-10%
na celý sortiment

 







POVINNÉ RUČENÍ                                         NORMAL          OPTIMAL       EXKLUSIV
Limit pojistného plnění                                   35/35 mil. Kč       50/50 mil. Kč   150/150 mil. Kč 

Základní asistence
Úrazové připojištění dětí ve vozidle
Povinné ručení k přípojnému vozíku

Živel
Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
Garance MOBILITY

Povinné ručení k malému motocyklu (50ccm)

Povinné ručení k přípojnému vozíku

Náhradní vozidlo po dobu 5 dní, 1 000 Kč / den
Přímá likvidace

Střet vozidla se zvířetem

1.škoda bez vlivu na bonus
































Allianz - s vámi os A do Z

Firma SKALICKÝ

 různé druhy ventilátorů
 čerpadla, vodárny a nautily značek 

Sigma, Grundfos, atd.
 zahradní technika a zahr. hadice
 podlahové vytápění Rehau
 podlahové vytápění Ivar včetně 

zapůjčení lisovacích kleští
 prodej svařovací techniky

 svářecí dráty, prodej elektrod
 sanitární  keramika,  koupelnový 

nábytek,  vany, masáž. boxy a panely,  
sprchové vaničky a kouty

 chemické kotvy
 boilery Dražice, Tatramat - el. a kombi.,  

náhradní  díly do boilerů
 montážní pěny, silikony a tmely
 řezné a brusné kotouče
 ohebné připojovací nerezové trubky 

systém CATS
 potrubí odpadní PVC, HT, KG 

vodovodní plast. PPR, pozink a potrubí 
UT měd, Fe

Koupelny

ETKA 31

Kotle

kotle na plyn,
pevná paliva, 

elektrické

www.frantisekskalicky.cz

PRODEJ
- vodoinstalatérský materiál
- topenářský materiál
- vybavení koupelen
- nářadí pro řemeslníky

- instalatérské, topenářské
- obkladačské
- kompletní rekonstrukce
  koupelen a bytových jader

MONTÁŽE

Prodejna:  SEDLČANY, ul. 28. října 180, tel.: 318 820 690
tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791

TOPENÍ - VODA - KOUPELNY
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KOTEL 
TEKLA

( automatický kotel )

19.11.2013

       
 7:00 - 13:00

l Podlahové Centrum

Kňovická 346, Sedlčany
(vedle Stavebnin Čihák)
tel.: 318 875 004, 777 273 248
e-mail: havel@h-pc.cz
otevřeno: Po-Pá 7-17, So 8-12

n kompletní  sortiment podlahových
     krytin za výhodnou cenu
n dřevěné a laminátové
     podlahy, PVC
n   koberce, korek
n dveře, žaluzie (NOVĚ)

AKCE VÝRAZNÉ SLEVY !!!

Na dřevěné a laminátové podlahy

............................................................................................    čtěte na straně 3
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KOMPLETNÍ SERVIS
PRO VAŠE AUTO

Sedlčany, křižovatka u ZZN směr Votice
tel.: 603 502 395, 603 895 473
mail: novotny.autodilna@seznam.cz
otevřeno: Po - Pá 7:00-16:30, So po dohodě

AUTOSERVIS 
           Jiří Novotný

Výroba 

a programování 

autoklíčů

     Veškeré mechanické opravy vč. zajištění STK, 
       servisní prohlídky
Značková diagnostika VW, Škoda,
       multiznačková pro ostatní vozidla
Pneuservis - prodej, montáž, opravy pneu
Klimatizace - plnění, údržba, opravy
Geometrie náprav - osmi bodový laserový přístroj
Závěsné zařízení - prodej, montáž včetně potvrzení
Prodej náhradních dílů - originálních i levnějších
       náhrad, stáčené oleje, autobaterie, sněhové řetězy

•     Karosářské opravy, stříkání 
       spodků karoserií a dutin
     

KOMPLETNÍ SERVIS 
PRO VAŠE AUTO

Přezouvání pneu 
za skvělé ceny

Široká nabídka autobaterií 
od třech výrobců na 

skladě ihned k montáži

Při koupi akumulátoru 
zdarma otestujeme nabíjecí 

Úspora až 10Kč na 1 litr 
paliva-přestavujeme 
benzinové motory 
na pohon 
ethanolem E85. Více na: 

www.novotny-autoservis.webhelp.cz

STŘECHY PPLSTŘECHY PPL
775 386 118

Strechy-PPL@seznam.cz

Cenové kalkulace ZDARMA

Kompletní dodávky krytin všeho druhu

Dodávka krovů, latí, klempířských prvků

Izolace střech

Dřevěné půdní vestavby 

( palubky )

Práce pokrývačské tesařské a klempířské

Montáž střešních konstrukcí ( vazníky )

Montáž střešních oken

Tel: 775 386 220

www.zednicistrednicechy.cz

Stavba domů na klíč

Veškeré stavební práce

Nástavby domů

Zateplovací systémy všeho druhu

Zámkové dlažby

Betonové ploty a zdi

Grily a udírny 

Bourací práce

LUMIALLUMIAL
318 821 249
603 266 297
Po-Pá 7-17, So 8-11

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE 
velkoobchod - maloobchod

2VZORKOVNA KOUPELEN 400 m

splátkový prodej HOME CREDIT

www.lumial.cz

 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

   DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM,

    KOVARSON, BENEKOV atd.

NOVINKA!!!
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aSLEVA 10% 

Kanadská kamna
úspora dřeva až 30%

Rozhoduješ o svém povolání? Zvol řemeslo, budeš za vodou.

Na Červeném Hrádku 766

Kontakty:  Tel.: 318821680, mob.:731169372
E-mail: , souch@sedlcany.cz reditel.souch@sedlcany.cz www.souch.sedlcany.cz

Pronájem kancelářských prostor 80 m - 666,- Kč/m2 2

Studujte efektivně, využijte nadstandard

Podporujeme využití moderních vyučovacích metod a technologií 
ve výuce. Ve školním roce 2014/15 poskytneme každému žákovi 1. 
ročníku učebního oboru, pro školní i domácí přípravu,                  
moderní multimediální zařízení.

Vzdělávací nabídka od 1.9.2014

 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 
 STROJNÍ MECHANIK 
 ZEDNÍK 
 INSTALATÉR
 PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)

Hrajeme si s řemesly II. 
Projektem financovaným z OPVK Středočeského kraje podporujeme zájem žáků o 

přípravu v technických a řemeslných oborech.  

organizujeme odborné stáže u podnikatelských subjektů

podporujeme technické kroužky na základních školách

organizujeme odborné exkurze žáků základních škol u podnikatelských subjektů v regionu

Ošetření pleti laserem

Liftingová masáž

- bezbolestné čištění,regenerace,
  odstranění popraskavých žilek 
  a nežádoucích chloupků

Lymfatická masáž obličeje

Neinvazivní mezoterapie
(odstranění vrásek)

Parafín na ruce

Permanentní řasy

~ výměna autoskel na všech typech 
   osobních, užitkových 
   a nákladních vozidlech 
~ po dohodě možnost montáže 
   přímo u vás doma 
~ komunikaci s pojišťovnami 
  vyřídíme za vás

Martin Žemlička
Boudy 19, 264 01 Sedlčany

    737 869 735
        autosklozemlicka@seznam.cz
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NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
/ 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
20%

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
/ 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
20%

Soutěž Živnostník roku a Firma roku 2013

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním rozsahem k největším podnikatelským kláním v zemi. 
V hodnocení je dosahováno maximální objektivity a vytvářeno zcela ojedinělé vzájemné porovnání 
účastníků v jednotlivých krajích i v celé České republice. Počet přihlášených rok od roku stoupá. V 
roce 2012 bylo do soutěže přihlášeno 6 370 účastníků. 
Jejich úkolem v soutěži Živnostník roku 2013 je odpovědět na stručné otázky, které charakterizují 
jejich podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh a záměr. Síla a hloubka příběhu pak roz-
hodují o postupu do jednotlivých krajských kol. Poprvé se této významné soutěže účastnila i naše 
firma Lucie Bártová – Info inzert. Za velký úspěch považuji postup do finále krajského kola mezi 10 
nejlepších živnostníků ve Středočeském kraji. Za tento úspěch děkuji všem, kteří nás podporovali a 
podporují. 
Do celostátního kola postoupil díky svým nápadům a kvalitním výrobkům pan Mikoláš František – Kr-
hanice, podnikatel, který pokračuje v rodinné zemědělské tradici. Firma Info inzert mu tímto gratuluje 
k postupu a přeje hodně štěstí v kole celostátní. 
Více o celé soutěži a výsledcích se dozvíte na: http://www.zivnostnikroku.cz 

                                                     Lucie Bártová

Přijmeme 
brigádníky na nábor 

inzerce do časopisů v 
šesti regionech

Více na: 724 136 556

- možnost dlouhodobé spolupráce

- 15 - 20% provize z každé prodané 
plochy

- jde o nabízení možnosti inzerce 
firmám a podnikatelům

- regiony Příbram, Sedlčany, Votice 
/ Benešov, Vlašim, Týnec / Dobříš, 

Mníšek, Nový Knín / Beroun / Praha - 
západ / Praha - město

- pracovat můžete pomoci mailu, 
internetu, telefonu nebo osobně, záleží 

jen na vás

- pracovní dobu si určujete sami

- začít můžete ihned

Máte optimální pojištění 
- rozumíte vašim smlouvám?
Potřebujete zlevnit pojištění?
Nevíte si rady, pro kterou pojišťovnu se rozhodnout?
Poradím bezplatně, pomohu při výběru pojišťovny, udělám Vám pojištění na míru.
Pomůžeme Vám po celou dobu trvání pojištění.

Ing. Zuzana Studenovská
finanční poradce

Mob.: 602 566 696
Mail: zstudenovska@me.com

www.viplus.cz

Pronajmu byt
po celkové rekonstrukci

50 m2v Kosově Hoře

Tel.: 603 266 297
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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.

Výhercem č .158 se  s ta la 
paní  Barbora  Černá ze 
Sed lčan.  Gra tu lu jeme!

SOUTEŽ SUDOKU O CENYˇ

Řešení SUDOKU č.158 byla čísla 13, 11. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

1 9 3 4
6 9 2 5

4 7 2 3
8 9 7 1
5 6 4 3

9 3 2 4
8 1 5 6
3 2 4 8
7 8 1 2

2 5 9 8
3 7 6 2 9

5 1 7
9 1 4 6
2 4 3 8 9

7 5 8 1
6 4 2

8 3 4 5 7
7 9 1 3

VYHRAJTE
MAXI PIZZU

V RESTAURACI
COLOREDO

tel.: 775 252 922

zateplená sekční garážová vrata 
do rozměru 270x215 cm

GARÁŽOVÁ VRATA 

zlatý dub, ořech, stříbrná, šedá + 2 500,- Kč

ZA 19 990 Kč

S pohonem na DO, bílá barva, včetně montáže 
a 15% DPH . Bez dopravy 8 Kč/km

www.vrata-svatek.cz

PŘESTĚHOVÁNO

NOVÁ PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY

nabízíme: - prodej výpočetní techniky
( počítače, notebooky, tablety, tiskárny, monitory ... )

- servis výpočetní techniky 
( počítače, notebooky, tablety, tiskárny, monitory, navigace ... )

- inkousty a tonery pro více 
  než 350 druhů tiskáren skladem

- veškeré příslušenství za internetové ceny

Naše úplná nabídka na

Lukasoft, 28.října 173, 264 01 Sedlčany

www.                           .cz

  1.11.  20:00 Tanec mezi střepinami
  2.11.  20:00 Lidský rozměr
  8.11.  20:00 Hašišbába
  9.11.  20:00 Nový život
15.11.  20:00 Byzantium 
                       - Upíří příběh
16.11.  20:00 Revival
22.11.  20:00 Maturita
23.11.  20:00 Maturita
29.11.  20:00 Život Adéle
30.11.  20:00 Martin a Venuše

Dětská představení

Filmový klub

10.11.  15:00 Kovář z podlesí

  7.11.  20:00 Láska v hrobě
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Němčice 23 ■ 56118 ■  Tel.: 731 441 541 ■  obchod@dogtrace.com ■ facebook.com/dogtraceofficial

V naší nabídce najdete:

 ■ Elektronické výcvikové obojky (d-control)
 ■ Elektronické obojky proti štěkání (d-mute)
 ■ Elektronické neviditelné ploty (d-fence)
 ■ Potřeby pro agility (tunely, slalomy)
 
 ■ Boudy, přepravní boxy a klece
 ■ Vodítka, obojky
 ■ Misky a hračky

DogTraceTM Elektronické pomůcky 
a další sortiment pro výcvik psů
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Autopotřeby HP s.r.o.

- prodej náhradních dílů pro vozy škoda
- náhradní díly pro zahraniční 
  vozy do 24 hod.
- prodej příslušenství a nářadí

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Komenského nám. 82
259 01 Votice
Tel/Fax: +420 722 111 093
autopotrebysedlcany@seznam.cz

Hana Pítová - HP Holub a Pítová
Nádražní 99
26401 Sedlčany
Tel: +420 318 820 126, +420 723 484 898
 autopotrebysedlcany@seznam.cz

NEJŠIRŠÍ

SORTIMENT

DŘEVĚNÝCH 

BRIKET • PELET

na Příbramsku

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE
dřevěných briket s 23.letou tradicí

DŘEVĚNÉ

BRIKETY
DŘEVĚNÉ

PELETY

tel.: 720 299 599
Areál bývalé kovárny

 
www.biomac.cz

NEJŠIRŠÍ

SORTIMENT

DŘEVĚNÝCH 

BRIKET • PELET

NOVĚ OTEVŘENO

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE
dřevěných briket s 23.letou tradicí

DŘEVĚNÉ

BRIKETY
DŘEVĚNÉ

PELETY

tel.: 777 137 458

 
www.biomac.cz

BENEŠOV - SEMOVICE 6 

257 51 BYSTŘICE

e-mail: prodejna.necin@biomac.cz e-mail: prodejna.benesov@biomac.cz

NEČÍN - LIPINY 1

Navštivte naši prodejnu BIOMAC: Navštivte naši prodejnu BIOMAC: 

Svatby, oslavy, jubilea,
firemní akce, večírky 

Kosova Hora 115
264 01 Sedlčany

Tel.: +420 773 407 401

Stylová restaurace

GALLO
Restaurant 

Originální kuchyně,
grilované steaky

Kosova Hora RESTAURANT

Nabídka školky:
- zaměření na logopedii
- předškolní příprava 
- spolupráce se speciálním pedagogem
  / se zaměřením na ergonomii psaní /
- rozvoj dětí dle jejich věku
- bohatý program pro děti 
  / solná jeskyně, besídky, divadla atd. /
- naučné programy pro děti 
   / policie, záchranná služba a jiné /

V DOBŘÍŠI

732 460 985
mimiadel@seznam.cz
www.mimiskolka.cz

Fričova 1240/504
263 01 Dobříš

PŘIJĎTE SE PODÍVAT 
DO NOVĚ

ZAVEDENÉ ŠKOLKY 

Palackého 151, Příbram II
( u drogerie Špína&synové v 1.patře vedle Next reality )

Tel.: 318 622 619 / Mob: 777 728 742 / www.oknamonti.cz
CENÍK NA: www.eshop.oknamonti.cz

60%
PODZIMNÍ 
SLEVA

Prodej a montáž plastových oken
Vchodové bezpečnostní dveře

                           Zasklívání lodžií

Kupte okna od nás
a máte to v suchu!
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Zima 2013.2014
Winter 2013.2014

Lyžuj Zdarma
Že vám nikdo nedá lyŽování zdarma? 
my ano! tohle je nabídka pro všechny 
vášnivé lyŽaře!  

do 1. 12. 2013: více na WWW.moninec.cz

pokud to s lyŽováním myslíte váŽně, můŽete u nás lyŽovat zdarma. tedy zdarma...

infoinzert_980x101.indd   1 16.10.13   19:37

PRODEJ PROPAN - BUTAN
* 2kg, 10kg, 33kg - PB
* LPG

* doplňkový prodej: 
  oleje
  nemrznoucí směsi
  destilovaná voda
  nápoje

Tel.: 318 821 961, 318 821 464
Pinkas František, Podélná 869, 264 01 Sedlčany ( ve směru na Příbram )

Josef Klokočka

Opravy plastových nárazníků, chladičů,
spojlerů a auto-moto plastů.

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

tel.: 608 236 837 tel.: 318 822 834

www.webpark.cz/plasty-klokocka
plastyklokocka@centrum.cz

Podlahy Ochotný










montáž a prodej podlahových krytin:
plovoucí podlahy laminátové / dřevěné,
PVC, korek, antistatické podlahy, koberce,
vinyl, kaučuk ....
pokládka PVC, koberců, plovoucích podlah atd.
prodej podlahové chemie
odborné poradenství ZDARMA

+ 420 724 572 444
michal.ochotny@seznam.cz

Sokolovská 526
264 01 Sedlčany

AUTODÍLY 

JOSEF POSLUŠNÝ  

Tel.: 318 875 644, Mob.: 608 338 820  

NEBYLI JSTE SPOKOJENI S PARKOVÁNÍM V AUTODÍLECH V CÍRKVIČSKÉ ULICI???

ZKUSTE NOVÉ AUTODÍLY V SOKOLOVSKÉ UL. ( dříve potraviny pí. Slabová )

- běžné díly skladem, ostatní do odpoledne nebo do rána
  ( brzdy, filtry, oleje, tlumiče, výfuky, ložiska, čepy, kapaliny, atd. )Sokolovská 526

SEDLČANY

Luxusní a bezpečné parkování přímo před prodejnou.

- nemrznoucí kapaliny, aditiva do nafty,
  autobaterie, sněhové řetězy, stěrače,
  střešní nosiče, držáky lyží a mnoho dalšího...

Pondělí - Pátek: 8.30 - 12.00   13.00 - 17.00, Sobota: 8.30 - 11.00

možnost zajištění odborné montáže u nás zakoupených dílů

rozvoz

zboží

ZDARMA
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BALÍNEK TRADE, s. r. o., Oříkov 41, Sedlčany
hledá pracovníky na pozici:

KONSTRUKTÉR/KA
Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání technického
zaměření, znalost 2D/3D CAD, SolidEdge
výhodou, pečlivost, samostatnost, schopnost
týmové práce, aktivní přístup

Nástup možný ihned / pro bližší informace volejte:
p. Houska 318 874 282, houska@balinek.cz

www.balinek.cz

Eva Janušková - makléřka

+420 775 618 300
januskova@energon.cz

Energie v realitách,
to je ENERGON reality!

R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř

Praha 4, Budějovická 601/128
Dobříš, Nám. Komenského 412 (naproti poště)

www.energon.cz

Dlouhá Lhota

Prodej novostavby 4+kk, garáž, 
zahrada 730m²

2.950.000 Kč

Tochovice

Prodej RD s�multifukčním využitím

Příbram - Žežice

Prodej st. pozemku 1215m²

700 Kč/m²1.750.000 Kč

Dobříš

Prodej bytu 2+1 s garáží, OV, 65m²

1.749.000 Kč

Pro své klienty hledám:
• Byt 2+1, v osobním vlastnictví,  Sedlčany
• Pozemek v těsné blízkosti vodní plochy,
   oblast Cholína, Slap, Živohošti

Nabídněte nám svou nemovitost 
k prodeji / pronájmu!

774 622 622

reality@energon.cz

DATin - INTERNET
s možností pevného telefonu bez paušálu

- rychlost až 10 Mbps
- ceny od 244,-Kč
- zřízení od 1,- Kč

- špičkové technologie Motorola
- telefon bez paušálu

Kontakt pro oblast Sedlčany: 
prodejna DATin, Tyršova 138, naproti nemocnici
Sedlčany, tel.: 326 539 400, 604 422 078
datin@datin.cz, www.datin.cz

Akce: WiFi
doma ZDARMA!

Nejnovější technologie Motorola PMP430 bez potřeby přímé viditelnosti

Datin_inz_2011.indd   1 30.5.2011   10:15:30

Koupím les 
a zemědělské pozemky. 
Platba ihned v hotovosti! 

Tel.: 608 66 77 08

TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

Koupím vojenské věci 
z I a II svět. války:

Koupím staré motorky JAWA, ČZ, BMW
a jiné, plus náhradní díly.

přilby, bodáky, dýky, šavle, vyznamenání, 
uniformy, historické pušky a pistole 
a další militárie

PLATBA IHNED !!!
Tel: 604964629

UMYJI, UKLIDÍM, VYŽEHLÍM 
(vše co nestíháte)

Stanu se Vaší hospodyňkou 
pravidelně nebo jen při 
generálním úklidu
-pečlivost, kvalita, praxe a reference jsou samozřejmostí

Tel.: 739 726 676, 

e-mail: renaklozova@seznam.cz 
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B U S I N E S S  W I F I  &  C O M P U T E R  S O L U T I O N S

až 40 Mbps
  za               Kč/měs.

včetně DPH

Na Červeném Hrádku 793, 264 01 Sedlčany

www.krutifarma.cz, farmadruhaz@seznam.cz

                        tel.: 318 821 587, 725 119 599

KRŮTÍ FARMA 

SEDLČANY

www.MasoNaGril.cz Co se griluje, to máme !
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Půjčovna grilů na krocany, selata ... Krůty a krocani na grilování !!!

Svatomartinská 
husa 
chlazená                      149,-/kg

            
        Na ploše 1200m2-nábytek do celého 

bytu od českých výrobců

Na ploše 1200 m - 
nábytek do celého 

bytu od českých výrobců

 Tel: 608 96 19 19 Tel: 608 96 19 19

- odborně poradíme 
- kvalitní nábytek necháme vyrobit 
  od prověřeného českého výrobce
- kvalitní české povlečení 
- dopravu zajistíme

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

Bystřice u Benešova     ÚT - NE 10 - 18 hodin
 

ÚTULNÝ BYT - V NEÚTULNÉ DOBĚ

SPECIALISTA NA
MASIVNÍ NÁBYTEK

OTEVŘENO VČETNĚ
SOBOT A NEDĚLÍ

COUNTRY RESTAURACE

COLORADO

ADRESS: 
Nádražní 915, 264 01 Sedlčany

    Otevřeno: PO - SO 
TEL.: 702 490 690

WANTEDPŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA
VÁNOČNÍ VEČÍRKY A SILVESTR

! Poskládejte si steak podle vlastní chuti !
- pizzy + MAXI pizzy
- míchané nápoje
- vína z Velkých Pavlovic a Žeravic
- domácí uzené z vlastní udírny ( na objednávku )

- country večery
- pořádání firemních 
  a rodinných akcí
- zahrádka s grilem


