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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

Allianz  pojišťovna
vás zve do pojišťovací
kanceláře v Sedlčanech

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

Hledáme spolupracovníky do týmu:
Nabízíme:

• časovou �exibilitu
• 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

Bene�ty:
• bonusy / prémie

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

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

 prodejci celonerezových čerpadel        
od českého výrobce NORIA

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./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791

TOPENÍ - VODA - KOUPELNY

Výprodej 
akrylátových
sprchových

vaniček

Akční cena

Baterie SLOVARM

- 50%

- 15%

8.200,- Kč

Sprchový set
Sprchový kout ( 5mm sklo ) 

+ vanička ( litý mramor )

Autorizované inspekce nemovitostí

 Kupujete dům, či byt? Stavíte? 

 Opravdu znáte skutečný stav vaší nemovitosti?

Projekty, dozory staveb, realizace 

www.conpass.cz

conpass@conpass.cz                                         mob.: 608 520 194

   Tel: 608 520 494
   E-mail: jiri.hlavin@nemopas.cz
             www.conpass.cz 

Vaše vizitka kdyk�i 

k dispozici zákazníkum 

i obcanum !

æ

æ

Své místo si muzete 

domluvit jiz dnes.
æ

služzby i žzivnostníky Vizitky na firmy, 

.

Chteli byste tu být také?

váš nový pruvodce svetem kontaktut ˇ° °

PRíbramskoˇ

V�ejte!

Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolíBřezen 2015 / č.175

Vychází 1. 3. 2015

ZDARMARegionální informační a inzertní měsíčník
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Vý hercem č .174 s e  sta la  p aní  Jiř ina Ho dí ková z e  S e d lč an.  Gratu lujeme!SOUTĚŽ SUDOKU O CENY

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 

Řešení SUDOKU č.174 bylo číslo 8. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

KINO SEDLČANY

Luštěte sudoku a vyhrajte 
vouchery na Monínec

Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08
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4 5 9
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9 5 2 1
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8 4 1
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2 4 1 7
3 4

4 6 5
2 5 7 1 9

  6.3.  20:00 Violette

  7.3.  20:00 Hodinový manžel

13.3.  20:000 Vetřelec 
           (režisérský setřih)

14.3.  20:00 (NE)Zadaní

20.3.  20:00 Fénix

21.3.  20:00 Velká noc

27.3.  20:00 Bílý bůh

28.3.  20:00 My jsme nejlepší!

  

8.3.  15:00 Animáčky 2014

29.3.  15:00 Garfieldův 
                      festival humoru

12.3.  20:00 Kukuřičný ostrov

26.3.  20:00 Perný den

Volejte: 606 280 967

Půjčka od soukromé 
společnosti

10.000 - 200.000

zaměstnancům
   osobám na MD
       důchodcům
          živnostníkům
             podnikatelům







LÁSKOMĚR! 

Ověřte si, jak se k sobě 
s partnerem hodíte!  

Jedinečná šance!

Pošlete SMS ve tvaru 
23FRR a datumy narození 

na 904 30 55
E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna,  

1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz 

V březnové soutěži 

3 vouchery
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Nabízíme vlastní sazenice lesních a okrasných dřevin
pro jarní zalesňování 2015 a rychlerostoucí topoly!

Informace, objednávky: 603 935 403 

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice

( u zimního stadionu - budova INTOP )

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: +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

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

autohpz@volny.cz

Příprava vozidel a vyřízení  STK

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
mail: 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
15%

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
mail: 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
15%

Sedlčany, Sedlecká 327 
mail: bosakova@nedroplast.cz

Sedlčany, Sedlecká 327 
mail: bosakova@nedroplast.cz

!! Nová prodejna v Sedlčanech !! 

!! Nová prodejna v Sedlčanech !! 

Svět zdraví KONDICE Příbram

Náměstí Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram
e-mail: kondice@svet-zdravi.cz

( vedlejší budova České spořitelny )

JAWA, PIONÝR, SIMSON, 
STADION, MZ, BABETTA WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.COM

VÝBRUSY VÁLCŮ VŠECH MOTOCYKLŮ
RENOVACE KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ

RENOVACE PARABOL 

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 318 726 837

..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

Vše od návrhu po realitu !

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ 
ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Mob.: 724 136 556                 www.luciadesign.cz

veškeré grafické práceveškeré grafické prácelogotypy

firemní identita
vizitky, poukázky

vizitky, poukázky
časopisy, 

letáky, brožury

plachty, 
bannery

polepy výloh, 
polepy vozů a mnoho dalšího



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

Bojíte se zlodějů? Stavíte dům a nechcete, aby se vám materiál ztratil?
Přemýšleli jste nad zabezpečovacími systémy?

Zkuste se u nás informovat a popřípadě si nechat nainstalovat
elektronický zabezpečovací či kamerový systém.

Vše lze napojit na PCO (bezpečnostní agenturu), či jen nechat 
komunikovat s vašim mobilním telefonem.

Luboš Krameš
Sestrouň 19
264 01 Sedlčany
+420 728 755 340
luboskrames@seznam.cz







MONTUJEME:
EZS - elektronické zabezpečovací systémy

CCTV - kamerové systémy

ZABEZPEČUJEME:
- chalupy, byty, domy

- garáže, sklady, kanceláře, pozemky

ZABEZPEČOVACÍ 

 SYSTÉMY

Přezouvání pneu za skvělé ceny

•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 

Široká nabídka autobaterií od třech 
výrobců na skladě ihned k montáži

Při koupi akumulátoru zdarma 
otestujeme nabíjecí soustavu
Výroba a programování 
autoklíčů

Úspora až 10Kč na 1 litr 

www.novotny-autoservis.webhelp.cz

Přestavba benzinových vozů 
na pohon palivem Ethanol E85

Elektronická  servisní knížka
Nově-přístup do systém Škoda erWin 

AUTOSERVIS JIŘÍ NOVOTNÝ
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

~ 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

Motopoklady
Originální kousky z půdy a starých garáží…..

www.motopoklady.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)

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

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. 

Přihlášky do 1.kola 
přijímacího řízení pro školní rok 
2015/16 podávejte do 15. března 2015

Máte potíže se signálem na mobilním telefonu?

Můžeme Vám pomoci díky zesilovači mobilního signálu. 
V nabídce máme 
jak samoinstalační sady, 
tak i možnost 
odborné montáže.

Tel.: 326 550 673  e-mail: info@gsmrepeater.cz

Navštivte náš e-shop: 
www.gsmrepeater.cz

FULL SIGNAL

         www.gsmrepeater.cz

NO SIGNAL

         www.gsmrepeater.cz
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zateplená sekční garážová vrata do rozměru 
2750x2125 mm s pohonem a 2x dál.ovladačem,
prolis drážka s možností 8 barev ,včetně montáže

GARÁŽOVÁ VRATA 
 19 990 Kč

tel.: 775 252 922 www.vrata-svatek.cz
-fólie zlatý a tm. dub,ořech,třešeň,mahagon + 1600 Kč
-bez DPH a bez dopravy

OD

Jezdecký klub Míreč
 732 548 180 / 383 495 000

konemirec@centrum.cz
www.konemirec.webnode.cz
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- zdravotnický dozor 24h 
- nyní akce sleva 10%

- nezapomenutelné zážitky s bohatým programem pro děti
- strava 5x denně, ubytování v chatkách
- jízdy na koních
- jízdy na čtyřkolkách a buggy
- letní kino, trampolína
- koupání, vodní skluzavka
- Aquazorbing a houpací Aquabanán
- mnoho dalších novinek pro děti ! 

zábavná dovolená pro děti
Akční dětský tábor

Vladimír Kolář - STAMONT

Růžová 119, 264 01 Sedlčany
Mob: +420 777 781 168

NEJLEPŠÍ STŘECHA PRO VÁS, 
JE OD NÁS

stamont@tiscali.cz
strechy-krytiny@volny.cz

www.nejlepsistrecha.cz

Sleva na střešní krytiny 

SATJAM, BRAMAC, TONDACH, PREFA

Kompletní dodávky: tesařských vázaných krovů
                   příhradových sponkovaných vazníků
                   veškerých klempířských konstrukcí

Specializovaný dodavatel 
plechové střešní krytiny SATJAM

StavebNI pRAce ´ ´

P LP

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

www.zednicistrednicechy.cz

775 386 118
775 386 220
strechy-ppl@seznam.cz





ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ Firma Tomáš Hrbek

Smluvní partner 
firmy OPTIMI

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

ï horizontální hliníkové              ï vertikální látkové
ï látkové rolety                             • sítě proti hmyzu
ï venkovní hliníkové rolety        • markýzy

SLEVA již při dvou 
objednávkách

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

systém OPTIMI
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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.

s pozemkem 6 228 m² Sedlčany

ulice Kňovická, 
okres PříbramEXKLUZIVNĚ nabízíme supermarket orientovaný na 

severním okraji města Sedlčan v komerční a výrobní 
zóně s přístupem z ulice Kňovická, stavba s vydaným 
kolaudačním rozhodnutím v roce 2001. Hlavní 
prodejní plocha 755 m². Stavba napojena na veřejný 
rozvod elektro, vody, kanalizace, telefon, vytápění je 
zajištěno teplovodním systémem s napojením na 2 
plynové kotle Therm, ohřev vody v bojlerech, v 
objektu vybudována vzduchotechnika, zabezpečova-
cí zařízení a hydrantový rozvod. 
Dispozice: 1.NP - 3 prodejny, 3x šatny, 4x WC, 2x 
přípravny, 5x chladící boxy, 1x kancelář, 8x technické 
zázemí, 3x sklad, zádveří, manipulační rampa, 
kotelna, chodby Pozemek: 6 228 m², z toho parkoviš-
tě cca 3 000 m² 

Pozemek celkem:    6.228 m²
Zastavěná plocha:  1.390 m²
Podlahová plocha: 1.188 m²
Obchodní plocha:     862 m²
Výroba a sklad:         279 m²
Ostatní plocha:          47 m²

Objekt vyklizen a ihned volný!

Komerční budova 

www.realitysoukup.cz

Mobil: 603 193 745
Tyršova 144, 264 01 Sedlčany

Více na:

Cena: 20.000.000 Kč

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

Areál J. W. se nachází cca 1 km od nádraží 
v Čerčanech směr Poříčí nad Sázavou,

odbočka OBCHODNÍ ZÓNÁ

KOUPELNOVÉ STUDIO
největší v oblasti

Sprchové zástěny, vany, WC,
koupelnový nábytek a další

 široký sortiment dlažeb a obkladů včetně stavební chemie
 vynilové a laminátové podlahy
 3D designové návrhy, zprostředkování realizace

www.jwbenesov.cz Tel.: 317 777 777


