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Allianz pojišťovna
vás zve do pojišťovací
kanceláře v Sedlčanech

A

ZDARM

Regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

Komplexní nabídka pojištění
• životní pojištění
• penzijní připojištění
• cestovní pojištění
• pojištění majetku a odpovědnosti
• autopojištění
Tomáš Kuba, Nádražní 91, 264 01 Sedlčany
GMS: 603 806 768, 318 820 267
E-mail: tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Stáhněte svým dětem novou hru
na chytrý mobil i tablet !!!
- rozvíjí logické myšlení
- učí děti kreativitě

Hledáme spolupracovníky do týmu:

Od české vývojářské firmy Play
games
Od české vývojářské firmy ful

www.playfullgames.net

l

Podlahové Centrum
n
n
n
n

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

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

Nabízíme:
• časovou flexibilitu
• atraktivní odměňovací systém s garantovanou motivační složkou
• zázemí obchodního místa v Sedlčanech
• možnost osobního i profesního růstu
Nástup:
• možný ihned, vhodné i pro ženy na MD
• umožníme zapracování i v průběhu MD

Požadavky:
• min. SŠ vzdělání s maturitou

Benefity:
• bonusy / prémie

Písemné nabídky se stručným životopisem zasílejte na e-mail:
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

AKCE VÝRAZNÉ SLEVY !!!

Na dřevěné a laminátové podlahy

KURZY KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

CHCETE SE NAUČIT KRESLIT?
STAČÍ VÁM NA TO POUZE JEDEN VÍKEND.

T_cactus 98x101 automichalek spotreba.indd 1
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NEVĚŘÍTE?
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT.

VOLEJTE: 603 14 71 61

LUCIA design.cz Reklamní a grafická agentura
KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Tel.: 724 136 556 WWW.LUCIADESIGN.CZ

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

www.playfullgames.net

GARÁŽOVÁ VRATA

OD 19 990 Kč

zateplená sekční garážová vrata do rozměru
2750x2125 mm s pohonem a 2x dál.ovladačem,

prolis drážka s možností 8 barev ,včetně montáže

-fólie zlatý a tm. dub,ořech,třešeň,mahagon + 1600 Kč
-bez DPH a bez dopravy

Stáhněte svým dětem novou hru
na chytrý mobil i tablet !!!

tel.: 775 252 922 www.vrata-svatek.cz

KOUPÍM LES

- rozvíjí logické myšlení
- učí děti kreativitě

Odčeské
českévývojářské
vývojářskéfirmy
firmy
Od

730 529 545

Play
ful games

Obkladačské práce
Rekonstrukce koupelen
Koupelny na klíč

 737 869 735
autosklozemlicka@seznam.cz
~ 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

Grafické návrhy
a rozpočty ZDARMA

Odborné poradenství
jarda.svoboda@email.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
SLEVA již při dvou
objednávkách

Žaluzie

sté

m

OP

TI

M

I

Smluvní partner
firmy OPTIMI

Firma Tomáš Hrbek

ï ŽALUZIE /prodej-montáž-opravy/ ï SÍTĚ PROTI HMYZU

ï horizontální hliníkové
ï látkové rolety
ï venkovní hliníkové rolety
sy

ï vertikální látkové
• sítě proti hmyzu
• markýzy

Tel.: 272 931 863 / Mob.: 603 501 672
Mail: hrbek-tomas@seznam.cz / www.zasklenalodzie.cz

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

Na Červeném Hrádku 766

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech
Vzdělávací nabídka
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK
• STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)
Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích metod a technologií
ve výuce. Žákům učebních oborů poskytujeme
pro školní i domácí přípravu moderní multimediální zařízení.
Odborné stáže v zahraničí
odborné stáže organizované ve spolupráci s firmami v Horním Rakousku
přináší žákům 2.a 3. ročníků důležité zkušenosti.
Hrajeme si s řemesly II.
Projekt podporuje přípravu v technických a řemeslných oborech.
• odborné stáže u podnikatelských subjektů
• technické kroužky na základních školách
• odborné exkurze žáků základních škol u podnikatelských subjektů v regionu

Den otevřených dveří

3. PROSINCE
2014

Kontakty: Tel.: 318821680, mob.:731169372 www.souch.sedlcany.cz
E-mail: souch@sedlcany.cz, reditel.souch@sedlcany.cz
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Tel.: 724 277 168

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

MIMOŘÁDNÉ SLEVY !

KAMENICTVÍ

Hledáte tip na vánoční dárek - možná vám
poradíme...
Rehabilitačně - Regenerační Wellness centrum Svaté Pole
Po roce jsme navštívili Wellness centrum Svaté Pole u Dobříše, abychom zjistili, jaké novinky
pro své zákazníky centrum v předvánočním čase připravilo. "Náš tým pracovníků se maximálně
snaží o individuální přístup ke každému klientovi. Moc nás potěšil loňský zájem o výhodné prosincové balíčky, které je možné zakoupit jako vánoční dárek", říká majitel a provozovatel wellness

• URNOVÝ POMNÍČEK:
OD 9 000,- Kč
• JEDNOHROB:
OD 19 000,- Kč
• DVOJHROB:
OD 29 000,- Kč
• POMNÍKY Z UMĚLÉHO I PŘÍRODNÍHO KAMENE
Allianz pojišťovna
(NABÍDKA 300 TYPŮ, MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO NÁVRHU)
vás zve do pojišťovací
• ŽULOVÉ DESKY NA GRIL
• SEKÁNÍ PÍSMA + ZLACENÍ A STŘÍBŘENÍ
kanceláře v Sedlčanech
• DLAŽBY, OBKLADY, SCHODY, KRBY,
PARAPETY, KUCHYŇSKÉ LINKY, KOUPELNY

Komplexní •nabídka
pojištění
ZHOTOVENÍ
MRAMOROVÝCH STOLKŮ, KRBŮ APOD.
OPRAVY,
REKONSTRUKCE, ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE POMNÍKŮ
••životní
pojištění
• penzijní připojištění
• cestovní pojištění
PŘI
SJEDNÁNÍ
POHŘBU
SLEVA 17% NA VEŠKERÉ KAMENICKÉ PRÁCE.
• pojištění
majetku
a odpovědnosti
• autopojištění
NONSTOP TELEFON:
605 700 288 , 603 805 088

SEDLČANY, ul. 28.října 2, tel.: 318 822 197
PŘÍBRAM, ul. Pražská 126, tel.: 318 628 719

Tomáš Kuba, Nádražní 91, 264 01 Sedlčany
vseteckovah@seznam.cz
GMS: 603 806 768, 318 820 267
www.kamenictvi-vsetecka.cz
Miloslav Všetečka
E-mail: tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Hledáme spolupracovníky do týmu:
Nabízíme:
• časovou flexibilitu
• atraktivní odměňovací systém s garantovanou motivační složkou
• zázemí obchodního místa v Sedlčanech
• možnost osobního i profesního růstu
Nástup:
• možný ihned, vhodné i pro ženy na MD
• umožníme zapracování i v průběhu MD

Požadavky:
• min. SŠ vzdělání s maturitou

Benefity:
• bonusy / prémie

Písemné nabídky se stručným životopisem zasílejte na e-mail:
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Autopotřeby HP s.r.o.
- prodej náhradních dílů pro vozy škoda
- náhradní díly pro zahraniční
vozy do 24 hod.
- prodej příslušenství a nářadí

Zdroj galerie wellness centra

centra – Mgr. Bc. Petr Kozohorský. Současně nám představil aktuální novinky, na které se můžete těšit i v následujícím roce:
Nordic walking
Hlavní novinkou letošních Vánoc a roku 2015 je kurz Nordic walkingu, nebo-li severské chůze,
který bude vyučován kvalifikovanými lektory. Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé, je
půl denní. Jedná se o jeden z nejzdravějších sportů, kde zapojujete svaly celého těla. Tato aktivita je vhodná pro všechny věkové kategorie od seniorů až po vrcholové sportovce. Její velkou
výhodou je, že si každý určuje vlastní zátěž a praktikovat ji můžete téměř kdekoli, navíc spálíte
až o 40% více kalorií. Současná cena kurzu je o 30% nižší, pořídíte jej nyní za 700 Kč. Bližší
informace o termínech a rozsahu kurzů naleznete na webových stránkách centra. Jak již bylo
řečeno v úvodu, pro velký zájem Wellness centrum Svaté Pole i v letošním prosinci pokračuje v
nabídce vánočních balíčků se slevou 50%. Jedná se o tyto služby:
Zeštíhlovací kúra
Jedná se o odtučňovací masáž se zábalem z mořských řas. U všech respondentů byl po této
kúře zjištěn úbytek 5-6 cm v oblasti břicha a boků, aniž by se museli nějak omezovat ve své
životosprávě. Za zmínku stojí, že u všech klientek byl také zaznamenán pozitivní vliv na jejich
psychický stav. V prosinci 2014 můžete tento druh masáže získat s 50% slevou – zaplatíte pouhých 500 Kč. Masáž trvá jednu hodinu a je nutné ji minimálně šestkrát opakovat.
MINI wellness balíček
Balíček obsahuje pobyt v solné jeskyni, rašelinový zábal a odpočinek v solárně sluneční louce.
Nahřátá rašelina s obsahem minerálů a dalších prvků vám uvolní svalstvo a působí velmi příjemně. V ceně balíčku je rovněž zahrnut pitný režim a lehké občerstvení. To vše také s 50% slevou
za pouhých 280 Kč běhen prosince 2014.
FIT lázeňský balíček
I tento balíček získáte v letošním prosinci s 50% slevou. Pořídit ho můžete za 640 Kč z původní
ceny 1280 Kč. V rámci balíčku se fyzioterapeut věnuje pouze vám, provede vstupní vyšetření,
odbornou konzultaci, sestaví a provede léčebné tělesné cvičení. Navíc aplikuje masáž dle vaší
diagnózy. V ceně je také zahrnuto občerstvení a pitný režim.
Neváhejte využít těchto atraktivních nabídek se slevou 50 %, které jsou ve Wellness
centru Svaté Pole nabízeny pouze v měsíci prosinci 2014. „Samozřejmě plánujeme na příští
kalendářní rok další novinky v oboru wellness a rehabilitace včetně vzdělávacích akcí pro dospělé. Veškeré informace a novinky naleznete na našich webových stránkách včetně e-shopu, kde
můžete pohodlně nakupovat veškeré naše služby z domova. Při nákupu nad 500,- obdržíte další
vánoční dárek v hodnotě 200,- ZDARMA. Všem našim klientům, ale i ostatním přeji za celý náš
tým hezké prožití vánočních svátků a do nového roku tolik zdraví, abyste naše služby nepotřebovali", dodává na závěr provozovatel centra Mgr. Bc. Petr Kozohorský.
Bc. Helena Housková
					
V případě zájmu neváhejte kontaktovat:
WWW.WELLNESS-SVP.CZ, tel. 724 323 666, 318 596 065

Příprava vozidel a vyřízení STK
AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Komenského nám. 82
259 01 Votice
Tel: +420 722 111 093
autopotreby.votice@seznam.cz

ilustrační foto

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

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Areál horního autoparku 212
262 63 Kamýk nad Vltavou
Tel: +420 728 606 710
autohpz@volny.cz

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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SOUTĚŽ SUDOKU O CENY
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V ýher cem č. 170 se st al a
pan Dana Nová
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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.

z P ř íbr ami . G rat ul uj eme!
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Hrajte s námi

poukázky do WELLNESS
Svaté Pole u Dobříše

5

Řešení SUDOKU č.170 byla čísla 12, 20. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Poprvé k zápisu do školy

5.12. 20:00 Modelky
6.12. 20:00 Modelky

12.12. 20:00 Jimmy P.

19.12. 20:00 Děti

20.12. 20:00 Transformers: Zánik

14.12. 15:00 MAGICKÉ STŘÍBRO
– HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

4

Zápis do základní školy je pro dítě významným krokem,
protože předchází zcela mimořádnému životnímu mezníku,
nástupu dítěte do první třídy. Mohou ho trápit obavy a nejistota z cizího prostředí, neznámé paní učitelky, s níž má
komunikovat.
Rodiče budoucích prvňáčků by měli výběru školy věnovat velkou pozornost. Všímat si zda se jejich potomek do první třídy těší. Snažit se
jej v jeho nadšení podporovat. Věřím, že se nemohou ubránit spoustě
otázek, které se jim víří hlavou: „Jak v této zkoušce obstojí? Nebude si v
té velké škole připadat ztracený? Bude mít hodnou a laskavou paní učitelku, která ho všemu naučí? Dokáže ho zaujmout, když se bude nudit,
vyrušovat a zlobit?“
Výměna předškolního režimu za školní s sebou opravdu nese spoustu
zásadních změn v životě celé rodiny. Prvňáčkovi je potřeba přizpůsobit
každodenní program tak, aby své nové povinnosti zvládl vyspalý a odpočatý, s podporou a pomocí rodičů.
V neznámém prostředí
Pro bázlivější nebo úzkostlivější dítě může být vstup do cizího prostředí náročný tím spíše, pokud netuší a neumí si představit, co všechno
jej tam čeká. Některému dítěti trvá déle, než si v neznámém prostředí
zvyknou, škola jim třeba bude připadat cizí a nepřátelská. Vy mu přitom
můžete výrazně pomoci. „Povídejte si se svým dítětem o tom, jak to ve
škole vypadá, co je ve škole jinak než ve školce. Že do školy už chodí
velké a šikovné děti, které se tam naučí spoustu nových věcí. Zkuste
dítě na školu naladit a těšit se spolu s ním. Vyprávějte mu,
jaké to bylo, když jste šli k zápisu do školy vy, co jste
ve škole zažili.
Dítě a učitel
Velmi důležitá je paní učitelka, která bude
budoucí prvňáčky vyučovat, jestli bude dostatečně komunikativní a ochotná včas
rodiče informovat o případných problémech, zda bude vstřícná, trpělivá
a schopná občas „přimhouřit oko“
při případných výstřelcích. Osobnost učitelky je velmi důležitá i pro
vztah, který si dítě vytváří ke škole
jako takové: „Prvňáčkové většinou
paní učitelku (mužů elementaristů
je na našich školách bohužel nedostatek) milují. Často se stává,
že se s nimi dítě dohaduje, že
„tak to je, protože paní učitelka to
přece říkala“.
Co čeká u budoucího
prvňáčka zápisu?
Nástup do školy je zásadní změnou zejména s ohledem na každodenní rozvrh dítěte a jeho schopnost
přizpůsobit se novému řádu a vyšším
nárokům na práci. V hodinách se od

něj očekává, že bude pracovat, přiměřeně se koncentrovat a nebude svým chováním rušit ostatní. Je vhodné tyto schopnosti u dítěte
rozvíjet postupným nacvičováním. U zápisu by mělo zvládnout reprodukovat básničku nebo písničku, znát barvy, geometrické tvary, mělo
by umět vyjmenovat číselnou řadu do 10 a orientovat se v číselné
řadě do 5.
Příprava k zápisu i na zvládnutí nástupu do první třídy nemusí být
žádný dril, naopak nejpřirozenější a příjemnější je podporovat schopnost dítěte se soustředit při oblíbených hrách, jako je pexeso, karty,
deskové hry, Člověče, nezlob se… Vyžadujte po dítěti, aby i doma
plnilo dohodnuté normy chování. Povídejte si s dítětem o tom, proč je
školní práce důležitá, kvůli čemu do školy chodíme. Ukazujte mu praktickou využitelnost školních poznatků (brzy už si samo přečte knížku,
spočítá si, kolik mu mají vrátit v obchodě…).
Je velmi důležité, aby budoucí prvňáček uměl správně držet tužku.
Pokud tomu tak není a dítě nerado kreslí a vybarvuje, je vhodné vyhledat odborníka (speciálního pedagoga) a odstranit nesprávné držení
psacího náčiní ještě před vstupem do první třídy. Pro vyvození a upevnění správného úchopu využijte ergonomicky tvarované
pomůcky dostupné na trhu – grafitovou tužku STABILO EASYgraph,
pastelky STABILO EASYcolors, později pak pero STABILO EASYoriginal. Při jejich nákupu mějte na paměti, zda máte doma praváka
či leváka.
SPRÁVNÝ NÁCVIK PSANÍ
1.Psaní a kreslení by mělo vždycky být pro dítě příjemnou zábavou,
potěšením, ne stresující povinností.
2.Dbejte na to, aby dítě vždycky drželo tužku správným způsobem
a zbytečně si neosvojilo různé zlozvyky, které se následně těžko
odvykají.
3.I nejmenším dětem pořiďte psací potřeby, které mají
ergonomický (trojúhelníkový) tvar a podporují správný
úchop. Pero by mělo příjemně padnout do ruky, mělo
by mít měkkou protiskluzovou zónu úchopu, která
podporuje uvolněné držení. Volte spíše širší stopu
(hrot), tenká linka způsobuje, že ruka automaticky více tlačí na psací pomůcku. Důležité je i to,
aby se dítěti psací náčiní líbilo. Oblíbené pero
je vždy používáno s nadšením a motivuje dítě
k psaní.
4.Pokud vaše dítě preferuje levou ruku,
nesnažte se ho předělat, ale pořiďte mu speciální pera a tužky pro leváky. Vyzkoušejte
si v kamenných prodejnách na ergonomické
produkty pro leváka, např. celá řada STABILO EASY nabízí nejen tužku, pero, ale i
pastelky pro leváky.
5.Pokud se vyskytnou problémy s úchopem, obraťte se na speciálního pedagoga,
který byl proškolen ve specializovaném grafomotorickém kurzu ještě před nástupem do
školy.
Mgr. Světlana Drábová
www.prodys.cz
speciální pedagog

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

StavebNI´ pRAce
´

PŮJČKY PRO OBČANY
STČ. KRAJE

PPL

pro klienty s pravidelným příjmem

> zaměstnancům ( do 145 tisíc )
> důchodcům
( do 120 tisíc )
> podnikatelům ( do 150 tisíc )

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

 měsíční splátky
 žádné poplatky
 neručíte směnkou
ani nemovitostí
 seriozní jednání

 732 170 454

NONSTOP

TAXI

 775 386 118

www.zednicistrednicechy.cz

723 204 118

Odměna za nalezení
50.000,- Kč

Stále hledáme

Prosíme pomozte najít !

Ad
élk
a



775 386 220
strechy-ppl@seznam.cz

PETR OTTA

Stafordšírského teriéra - Adélku
Čipována - číslo čipu 900088000538966
Černá s úzkou bílou náprsenkou,
viditelné jizvy na zadních končetinách,
v kohoutku cca 36 cm. Nemá chovatelskou hodnotu a již nemůže
mít štěňata, je to však člen rodiny, které moc chybí !

Tel.: 777 037 579
Mail: michaelavystejnova@seznam.cz

usí
m
e
n
a
há!
a
m
r
a
l
d
k
t
Re
bý

Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

Příjem inzerce
na 724 136 556

www.reklama-str.cz

773 644 920
potěšte své blízké originálním dárkem
fotoobrazy

Hrníčky s fotografií

nástěnné kalendáře

Trika s vlastním motivem

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

PRODEJ PALIVOVÉHO

DŘEVA

Hledá pronájem zemědělských pozemků v okolí Votic,
Sedlce, Sedlčan a Vysokého Chlumce. Nabízíme roční
nájemné ve výši až 5000 Kč/ha dle rozlohy, min. však 3500
Kč/ha ročně. Seriózní jednání samozřejmostí a smluvní
podmínky dle vzájemné dohody.



730 529 545

Tel.: 777 539 764
E-mail: blahuvdvur@seznam.cz

NEDROPLAST s.r.o.
tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
/ nedroplast@nedroplast.cz
www.nedroplast.cz

PLASTOVÁ

OKNA

40%

PLASTOVÁ

40%

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

VOLEJT

800 138 428

A
VOLEJTE ZDARM8

800 138 42

DVEŘE

SPECIALIZOVANÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

VCHODOVÉ

DVEŘE

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

EUROFORM

/ nedroplast@nedroplast.cz
www.nedroplast.cz

SLEVA

OKNA

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

VCHODOVÉ

NEDROPLAST s.r.o.
tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190

interiérové dveře

interiérové dveře

15%

SLEVA

15%

SLEVA

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

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

www.dverepribram.cz

www.dverepribram.cz

KOMPLETNÍ SERVIS
PRO VAŠE AUTO
Přezouvání pneu
za skvělé ceny

Veškeré mechanické opravy vč. zajištění STK, Široká nabídka autobaterií
servisní prohlídky
od třech výrobců na
Značková diagnostika VW, Škoda,
skladě ihned k montáži
multiznačková pro ostatní vozidla
Pneuservis - prodej, montáž, opravy pneu
Při koupi akumulátoru
Klimatizace - plnění, údržba, opravy
zdarma otestujeme nabíjecí
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


VELKOOBCHOD
PRODEJ
SERVIS

- autobaterie
- motobaterie
- trakční
- nabíječky
- kontrola baterie
a dobíjení - ZDARMA
- autopříslušenství Bosch

AUTOSERVIS



Jiří Novotný

a
Výrob ování
am
r
g
o
r
ap
líčů
autok

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

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

www.novotny-autoservis.webhelp.cz

6

!!! Výkup autobaterií !!!
Úročnice 69, 256 01 Benešov

733 121 050 / 317 724 791
otos@otos.cz

www.otos.cz

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

1kg za

12Kč

Chcete opravdovou originální párty ?
Uspořádejte si ji v PártyBusu !

tanec
hudba
karaoke
bar
www.partybus.cz
Tel.: 777 714 211

Pijete, kouříte, tančíte ?
A to vše během jízdy !

Svařování
plastů

NEJLEPŠÍ STŘECHA PRO VÁS,
JE OD NÁS
Vladimír Kolář - STAMONT

Růžová 119, 264 01 Sedlčany
Mob: +420 777 781 168
stamont@tiscali.cz
strechy-krytiny@volny.cz

www.nejlepsistrecha.cz

Specializovaný dodavatel
plechové střešní krytiny SATJAM
Sleva na střešní krytiny

Krásné svátky
a úspěšný rok
2015 !
tel.: 608 236 837 tel.: 318 822 834
www.webpark.cz/plasty-klokocka
plastyklokocka@centrum.cz

energon-reality_inzerce_infoinzert-PB-11_199x135.indd 1

Vám přeje

okočka

Kl
Josef

SATJAM, BRAMAC, TONDACH, PREFA
Kompletní dodávky: tesařských vázaných krovů
příhradových sponkovaných vazníků
veškerých klempířských konstrukcí

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

V COLORADU
- silvestrovská diskotéka
- bohatá tombola
- žádné vstupné

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

1300 m2 nábytku
do celého bytu
od českých výrobců
SPECIALISTA NA
MASIVNÍ NÁBYTEK

OD Hvězda Benešov
Tel.: 608 961 919
Po - Pá 9-17 So 8-11

OTEVŘENO VČETNĚ
SOBOT A NEDĚLÍ

Bystřice u Benešova
Tel.: 777 137 458
Út - Ne 10-18

PLATÍŠ POUZE CO SNÍŠ A VYPIJEŠ !
Objednávky na:
ED

WANT

2
TEL.: 70

490 690

ADRESS: Nádražní 915, 264 01 Sedlčany

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

Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov
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

PELETY

SMRKOVÉ I BUKOVÉ
DŘEVĚNÉ BRIKETY 11 DRUHŮ
GRILOVACÍ PELETY
GRILOVACÍ UHLÍ

325,- Kč

a

335,- Kč

KRŮTÍ FARMA
SEDLČANY

Půjčovna grilů, výčepních zařízení,
masa na gril - www.masonagrill.cz

Vánoční krůty a krocani

5l soudky - DÁRKOVÉ BALENÍ

99,-

Kč/kg

Pivovarský výčep otevřen i v prosinci
od čtvrtka do neděle od 14 do 21 hodin

MOŽNOST DOPRAVY
A SKLÁDÁNÍ

TOMÁŠ PECH

Na Červeném Hrádku 793,
264 01 Sedlčany
www.krutifarma.cz,
farmadruhaz@seznam.cz
Tel.: 318 821 587, 725 119 599

nabídka všech druhů vařených piv

TEL.: 777 137 462

jednotná cena 0,5l 25,-

www.pivovarkrcin.cz

www.farmadruhaz.cz
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