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

Přejeme Vám krásné Vánoce 
a šťastný nový rok!

Děkujeme našim zákazníkům za projevenou 
důvěru a obchodní přízeň a těšíme se na další 

spolupráci v roce 2014.

Připravili jsme pro Vás předvánoční dárek:

     S tímto kupónem 
     DOPRAVA ZBOŽÍ 

     ZDARMA
při naplnění auta, akce se nevztahuje na písky a drtě a platí do 23.12.2013.



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

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

 VODA - TOPENÍ - KOUPELNY

Kompletní sortiment
( baterie, doplňky, ...)

Firma Skalický
VODA - TOPENÍ - KOUPELNY

Vám děkuje za Vaši přízeň 
v letošním roce a přeje Vám 
příjemné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok!

- 20%

 VODA - TOPENÍ - KOUPELNY

Krásné Vánoce
a příjemný rok
2014 Vám přeje

info.inzert@seznam.cz
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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!!!

Pohodové Vánoce plné společných 
chvil u teplých kamen přeje firma.

LUMIAL

Kanadská kamna
úspora dřeva až 30%

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

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
autopotreby.votice@seznam.cz

Hana Pítová - HP Holub a Pítová
Nádražní 99
26401 Sedlčany
Tel: +420 318 820 126, +420 603 822 479
 autopotrebysedlcany@seznam.cz

I VÁŠ PLECHOVÝ MAZLÍČEK
SI ZASLOUŽÍ DÁREK K VÁNOCŮM !

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PŘEJE FIRMA 
                                                                                                                                                                                                  AUTOPOTŘEBY HP

P jemné prožití váno ních svátk a ří ů č
úsp ný start do nového roku p ejeěš ř

Autoservis Ji Novotnýří 

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

Můžeme Vám pomoci s výběrem dárků pro Vaše blízké: 
Např. sady pro opravy pneumatik bez demontáže kol , 
a to poloautomaty i automaty, škrabky a rozmrazovače 

oken, sady žárovek, akumulátorů a jiných doplňků, široký 
výběr ozdobných krytů kol , nabíječek ,denní   svícení, 

startovací kabely a pod.

AUTOSERVIS Jiří Novotný

balikova kosmetika 136

15. listopadu 2011 21:57:06

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

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

Krásné svátky vánoční a štědrého Ježíška 
 přeje SOU Červený Hrádek
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Půjčka od soukromé
společnosti

od 15 000 – do 170 000 Kč
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• Velmi dobrá průchodnost
• Půjčka – určena jednoznačně klientům, 
  kteří neuspěli v bankách i nebankovním sektoru
• Pro: zaměstnance, důchodcům 
  (výsluhová renta, starobní důchod, invalidní důchod)
• záznam v registrů u nás nevadí
• půjčka je vyřízená zdarma,
  bez poplatků
• výsledek víte do 10 minut od žádosti.
• rychlé vyřízení !!!

 Půjčky živnostníkům a podnikatelům 
do 600 000 Kč 

- posuzujeme pouze hrubý obrat DP

Vyřizuji celé území České republiky 
v době PO-NE 8-21hodin.

prof.sedlacek@seznam.cz
telefon: 722 664 662

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%

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

Připravujeme vánoční akce
(Advent, rozsvícení stromku, 

Vánoční besídka o zlaté neděli) 
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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.

SOUTEŽ SUDOKU O CENYˇ

Řešení SUDOKU č.159 byla čísla 18, 11. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

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

6 9 2 8
8 7 3 4 5

7 1 8 2
9 7 1

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

9 8 1 6

Pronajmu byt
po celkové rekonstrukci
v Kosově Hoře na náměstí, 50m2

3 500,- + poplatky

Tel.: 603 266 297

Nabízím čistokrevná štěňata labradorského retrívra
                                               - čtyři krémové fenky
                                             - nar. 20.10, odb. půlka prosince
                                             - Bořetice u Neustupova

 Info na tel.: 737 849 216 
                    605 805 835

Prodej BYTU 3+1 v Heřmaničkách
- ke koupi byt 3+1 o ploše 70m2 
  (včetně dvou sklepů s celkovou plochou 7m2) 
- první patro cihlového domu v Heřmaničkách
- výhodná dispozice - neprůchozí pokoje
-  tři pokoje, kuchyň, koupelna, samostatné WC a dvě malé komory
- obývací pokoj (22m2) s dvěma okny 
   (možno rozdělit na dvě menší místnosti) 

- v kuchyni je kuchyňská linka a nový elektrický sporák
- ložnice mají plochu 12m2, resp. 9,5m2 
- elektrokotel je umístěn v jedné ze dvou komor
- v bytě jsou nové rozvody vody, elektřiny a odpadů
- nová koupelna, WC, plastová okna
- měsíční platby (cca 550,-Kč + elektřina cca 2.000,-Kč)
- možnost okamžitého převodu do osobního vlastnictví 
  (již bylo vytvořeno prohlášení vlastníka)

Mgr. Jiří Svoboda     Tel.: 737 211 374     jirka@svoboda-bydleni.cz

Cena: 890.000,-
(za nemovitost)

Zahrnuje provizi a právní servis 
poskytnutý advokátní kanceláří

- dobré spojení do Benešova (Prahy), 
  Votic i do Tábora (vlak, bus) 
- v blízkosti ski areál Monínec

Byt je již volný, 
nastěhování je 
možné ihned! 

Prohlídky s vážnými zájemci 
jsou možné kdykoliv 

po telefonické dohodě

Koupím starší pivní 
sklenice,třetinky i půllitry z 

českých pivovarů, 
např.Beroun,V.Popovice, Jince 

apod. Děkuji za nabídky.
tel.732 170 454

Sběratel. 

 
Bonusový kód: 60006

ZDARM
A

Pro čtenáře časopisu 

extra nabídka
zadejte:

GALLO
Restaurant 

Kosova Hora 

RESTAURANT

Luštěte 
SUDOKU 
a vyhrajte 

večeři 
ve stylové 
restauraci 

  6.12.  20:00 Před půlnocí
 

 7.12.  20:00 Rychle a zběsile 6
13.12.  20:00 Záhada hory mrtvých
14.12.  20:00 Star trek: Do temnoty
29.12.  20:00 Rivalové

  8.12.  15:00 Cesta za vánoční       
                       hvězdou

12.12.  20:00 Pásmo krátkých filmů
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CENTRUM NEBANKOVNÍCH 
PŮJČEK

BEZ POPLATKŮ A DRAHÝCH VOLÁNÍ

PRACUJEME PRO VÍCE VĚŘITELŮ

VYPLÁCÍME DRAŽBY 
A EXEKUCE NA NEMOVITOSTECH

777 012 013

NÁBOR NOVÝCH OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ A TIPAŘŮ

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

Letní dětský tábor 2014

- podpora úspěšného 
  zvládnutí dalšího školního roku 
  pod odborným pedagogickým vedením
- program je zaměřeni i na rozvoj dětí 
  se speciálními vzdělávacími potřebami aj.
- pro děti od předškolního věku do 15. let
- rozvoj vědomostí a dovedností
- počítače, pracovní listy, plavání, aj.
- strava 5x denně, pitný režim

 

Tel.: 603 147 161
Mail: s.drabova@prodys.cz

Místo: Častoboř - Slapská přehrada
Termín: 22. 8 - 29. 8

www.prodys.cz

NOVÉ 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

Sokolovská ul.

drevoprodej-bios.cz
Bios s.r.o., U Pivovaru 1898, Dobříš Tel.: 318 521 075

Brikety z tvrdého dřeva 

10 kg jen za 49 Kč !



Příjem  inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz 6

SERIOZNÍ 
PŮJČKA

pro klienty s pravidelným příjmem

> zaměstnancům ( do 150 tisíc )
> důchodcům      ( do 150 tisíc )
> podnikatelům   ( do 300 tisíc ) 

 měsíční splátky 
 žádné poplatky
 neručíte směnkou 
    ani nemovitostí
 seriozní jednání

 732 170 454

Příbram - Březové Hory

Prodej polyfunkční budovy, už. pl. 
700m2,byt.jednotka,kanceláře

Příbram - Balonka

Prodej souboru pozemků 
85.368m² pro komerční využití

Kostelec n/Vltavou

Prodej stylového venkovského 
stavení  3+1, pozemek 1221m²

280 Kč/m²5.680.000 Kč 2.200.000 Kč

Dolní Hbity

Prodej RD 3+1, stodola, garáž, 
pozemek 1223m², Káciň

1.300.000 Kč

Petr Oktábec
Váš makléř pro Příbramsko

Petr Oktábec je nezávislým podnikatelem podnikajícím
na základě živnostenského listu, IČ 61649562

Energie v realitách,
to je ENERGON reality!

+420 721 607 876 oktabec@energon.cz www.energon.cz

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

Pro své klienty hledám:
• Byt 2+1, v osobním vlastnictví,  Sedlčany
• Menší statek či venkovské stavení  k rekonstrukci, 
   se zahradou, Příbramsko

Nabídněte nám svou nemovitost 
k prodeji / pronájmu!

Hledáme nové 
úvěrové poradce

Práce na ŽL. Podmínkou je znalost práce na 
PC a přístup k internetu. 

Nejvyšší provize a ohodnocení. 

Volejte: 774 295 485

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

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

Nabízím čistokrevná štěňata labradorského retrívra
                                               - čtyři krémové fenky
                                             - nar. 20.10, odb. půlka prosince
                                             - Bořetice u Neustupova

 Info na tel.: 737 849 216 
                    605 805 835

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
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Prodej a montáž plastových oken

Vchodové bezpečnostní dveře
                           

Zasklívání lodžií

Pf 2014 Kupte okna od nás
zima vás studět nebude!

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

Malířské a úklidové 
práce

NOVĚ V NABÍDCE

Dělostřelecká 344, Příbram (Balonka), 
www.pbtisk.cz

přijme pracovníka na pozici:

CV s fotografií zasílejte na e-mail: tumpachova@pbtisk.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE DO SEKCE „KOMERČNÍ TISK”

Pracovní náplň:
- aktivní vyhledávání, vytváření
a spravování databáze zákazníků

Nabízíme:
- zajímavé finanční ohodnocení
- příplatek na stravování ve firmě
- po roce týden dovolené navíc

Úvazek:
- plný, jednosměnný provoz, nástup ihned

Požadavky:
- praxe v oboru obchodník výhodou
- znalost oboru polygrafie výhodou
- řidičský průkaz, flexibilita
- komunikativnost, příjemné vystupování

Dům je po rekonstrukci - nová střecha, 
fasáda, zateplení, plastová okna, kuchyň a 
koupelna. V přízemí domu se nachází bytová 
jednotka o dispozici 3+1, v patře dále 4+1. K 
domu patří udržovaná zahrada s altánem o 

2rozloze 448 m . Klidné místo s dobrou 
dostupností. Cena v RK.

Makléř: Vendulka Dolejší, 773 300 172

Prodej RD 
Stará Huť,  2171 m

www. .cz
Lukasoft, 28.října 173, 264 01 Sedlčany
Akce: nejlevněší inkousty 
a tonery v Sedlčanech již od 38 Kč
           

Levněší nehledejte    

Přijmeme 
brigádníky na nábor 

inzerce do časopisů. 
Více na: 724 136 556

- možnost dlouhodobé spolupráce
- provizní ohodnocení 

Koupím les 
a zemědělské pozemky. 
Platba ihned v hotovosti! 

Tel.: 608 66 77 08



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.

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

Klidné svátky vánoční 
a u nás dobrou chuť v roce 2014
Vám přeje restaurace Colorado 

! 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

ADRESS: 
Nádražní 915, 264 01 Sedlčany

    Otevřeno: PO - SO 
TEL.: 702 490 690

Silvestr u nás bez vstupného

WANTED

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 !

pro aktuální nabídku volejte

Půjčovna grilů na krocany, selata ... Krůty a krocani na grilování !!!

Krůty a krocani
na vánoční stůl                     92,-Kč/kg

            
        

ka
ch

ny
 / 

kr
ůt

y 
/ s

le
pi

ce
 / 

ku
řa

ta
 / 

hu
sy

 


