Regionální informační a inzertní měsíčník

ZDARMA
Vychází 1. 4. 2015

Duben 2015 / č.176

Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

SEDLČANY, Kňovická 338
Tel./fax: 318 820 310, mob.: 606 759 530

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

Vše pro stavbu za skvělé ceny!

Doprava a skládání hydraulickou rukou.
S tímto kupónem u nás nakoupíte vše se slevou – 10 % !





Slevový kupón


Firma SKALICKÝ

Jarní sleva
na veškeré nářadí

15%
Sleva na
pracovní obuv



- 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.

SEDLČANY, Kňovická 338
Tel./fax: 318 820 310
Mob.: 606 759 530
Po -Pá 7:00 - 17:00
So 7:30 - 12:00

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

www.frantisekskalicky.cz

Koupelny









na celý sortiment

Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 30.4.2015 na celý sortiment:

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180








-10%

TOPENÍ - VODA - KOUPELNY





Sleva na
baterie S-line

15%




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

MONTÁŽE

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

PRODEJ

Kotle

ETKA 31
kotle na plyn,
pevná paliva,
elektrické

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

PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135
Tel./fax: 318 695 355
Mob.: 731 465 600
Po -Pá 7:00 - 17:00
So 7:30 - 12:00

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

724 136 556 I info.inzert@seznam.cz I www.infoinzert.cz I facebook.com/infoinzert
Hledáme spolupracovníky do týmu:
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SOUTĚŽ SUDOKU O CENY

Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek,
každý sloupec a každý čtverec o 3x3
políčkách obsahoval čísla od jedné do
devíti.

1

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
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Luštěte sudoku a vyhrajte
vouchery na Monínec

Vý herci č .1 7 5 j s ou :
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Řešení SUDOKU č.175 byla čísla 17, 22. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

24.4. 20:00 Pohádkář

Přijmeme brigádníky
na léto na nábor
inzerce.
Více na 724 136 556

www.luciadesign.cz
Reklamní agentura pro VÁS

Čalounictví Sedlčany

Jedná se o obcházení ﬁrem ve vašem městě,
provizní plat za každou prodanou plochu.
Možnost dlouhodobé spolupráce.

Po předchozí dohodě
ODVEZEME - PŘIVEZEME ZDARMA
Kalkulace cen u zákazníka

25.4. 20:00 Samba

Příjem inzerce

3.4. 20:00 Lovci a oběti

na

Opravy čalouněného nábytku:



info.inzert@seznam.cz

nebo
724 136 556

4.4. 20:00 Láska je dokonalý zločin




sedací soupravy
rohové lavice
vnitřky lodí, matrace
auto-moto sedadla

Čalounické služby pro - hotely, penziony, kanceláře,
zdravotnická zařízení, posilovny, divadla, školy, aj.

www.infoinzert.cz

tel.: 602 246 178, 731 467 392
e-mail: sevcikmilos@seznam.cz

www.calounictvi-sevcikovi.cz

19.4. 15:00 7 trpaslíků

 737 869 735
autosklozemlicka@seznam.cz

10.4. 20:00 Cesta ven

11.4. 20:00 Andělé všedního dne

9.4. 20:00 NO

~ 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

17.4. 20:00 Hotel Modrá Hvězda

23.4. 20:00 Čas umírat

Hlídání dětí

učitelka z mateřské školky nabízí hlídání dětí
 studentka vysoké školy
` profesionální přístup
` rozvoj dětí
` bohaté zkušenosti
` praxe na táborech připravujících děti do školy

Tel.: 739 909 902
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Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz

Německá kvalita za neuvěřitelné ceny !

VÝPRODEJ
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TABLETY DO MYČKY 12v1

100ks

100Kč

KONCENTROVANÝ PRACÍ PRÁŠEK
NĚMECKÝ PRACÍ GEL

!

10kg

í již od 3 let

návratnost
Cenově výhodné s né ušetřit 1/4 až 1/3 nákladů za teplo.
ní stropu je mož
d vyplatí.
Například přizateple
Investice, která se ihne
ní je velmi příznivá.
Přitom cena provede

399Kč

10l

499Kč

FOUKANÉ IZOLACE
Kontakt: Tomáš Votruba, Tel.: 603 165 793, e-mail: tomas@stavoplus.cz

VZORKY ZDARMA , KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE
722 947 993 nebo drogeriezDE@gmail.com

OKNA - DVEŘE

Wrigley Confections ČR, kom. spol., sídlící v Poříčí nad Sázavou,
hledá vhodného kandidáta na pozici

Tel./fax: 317 700 113, mobil: 731 612 942, e-mail: stavoplus@seznam.cz

STAVEBNINY

Jedná se o práci na plný úvazek ve směnném provozu (střídání denních a
nočních dvanáctihodinových směn).

Tel./fax: 317 700 113, mobil: 731 022 899, e-mail: k.koutek@seznam.cz

Náplň práce:
Obsluha a drobná údržba výrobních strojů a zařízení
Kontrola kvality klíčových parametrů výroby
Dodržování výrobních postupů a kontrola nastavení strojů dle
stanovených specifikací
Zadávání informací o výrobě do systému
Zajišťování změny výroby produktu dle výrobních plánů

PRACOVNÍ ODĚVY

Pražská ulice 145, Votice, mobil: 739 618 870, e-mail: odevy@stavoplus.cz

BETONOVÉ PODLAHY

Tel./fax: 317 834 918, mobil: 603 159 238, e-mail: zdenek.stavoplus@seznam.cz

Požadujeme:
Pečlivost, samostatnost, zodpovědnost
Fyzickou zdatnost (zvedání těžkých břemen)
Uživatelskou znalost práce na PC
Středoškolské vzdělání, příp. výuční list, ideálně technického nebo
potravinářského směru

V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis Evě Šindelové na email
hr.pns@wrigley.com.

WELLNESS-RELAX HOTEL HRAZANY

Přijme

írku
číšníka/serv
pokojskouy celé 2 měsíce

HPP nebo br

dnin
igáda na práz

kuchaře/kuchař
ku
pomocnou sílu
do kuchyně
HPP nebo brigáda

možnost ubytování, doprava
do a ze Sedlčan
informace na tel. 602 288 755

www.hotelhrazany.cz

Vrata

od

s pohonem

19.999 Kč*

Domovní dveře
od
29.992 Kč*

*Cena je včetně montáže a 15% DPH.
Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na
základě barev RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15% DPH za garážová sekční vrata pro
akční velikosti, popřípadě akční výrobkyi (RenoMatic light 2015: 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm,
2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm,
5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm; RenoDoor 2015: 1000 x 2100 mm).
Platné do 31.12.2015 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

Nabízíme:
Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
Moderní, příjemné a čisté pracovní prostředí
Zajímavý balíček firemních benefitů
Bezplatnou firemní autobusovou dopravu ze směrů Benešov, Votice,
Vlašim, Týnec nad Sázavou, Čerčany
Možnost okamžitého nástupu

AKCE VRATA HÖRMANN

www.hormann.cz - 800 198 198

NONSTOP

TAXI
723 204 118
PETR OTTA

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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NEDROPLAST s.r.o.Nová prodejna v Sedlčanech !!

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
mail: nedroplast@nedroplast.cz

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

PLASTOVÁ

!!

Sedlčany, Sedlecká 327
mail: bosakova@nedroplast.cz

!!

lč

Sed
Lenka Šimáková
ejna v DiS.

rod
Nová p

Sedlecká 327, 264 01 Sedlčany

!!

Tel.: 777 015 945
Sedlčany, Sedlecká
Mail: lenkasimakova@seznam.cz

327
mail:
bosakova@nedroplast.cz
Markéta
Jíchová

Tel.: 720 425 614

40%
Do plavek krásnější,
zdravější !!!

OKNA 40%

PLASTOVÁ

Mail: marketa.jichova@gmail.cz

SLEVA

OKNA

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

Akce na přístrojovou lymfodrenáž PNEUVEN
- prokrvuje, působí proti křečovým žilám a otokům
OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
Anticelulitidová masáž s ozónovým zábalem
ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ
PROFILY
- působí
proti celulitidě, prokrvuje, zjemňuje kůži

800 138 428

VCHODOVÉ

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK: anech

www.nedroplast.cz

TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
REHABILITACE
ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ
- MASÁŽE
- LÉČEBNÝ TĚLOCVIK,

MA
ZDAR
CVIČENÍ
VADNÉMU
LEJTEPROTI
VODRŽENÍ
8
TĚLA, MOBILIZACE,

DVEŘE

8 42
00 13METODA
8DORNOVA
...

SPECIALIZOVANÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

- FYZIKÁLNÍ TERAPIE

NAŠE PÉČE PRO VAŠE ZDRAVÍ

VCHODOVÉ

Na Vaši návštěvu se těší odborně proškolené fyzioterapeutky s praxí !!!

DVEŘE

EUROFORM
VÝKUP
KOVŮ
interiérové dveře

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

EUROFORM

interiérové dveře

15%

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

SLEVA

m

OP

TI

M

I

Žaluzie

Smluvní partner
firmy OPTIMI

15%

LEVA
DIGITÁLNÍSVÁŽENÍ
Tel.:
945
tel.:AUTOVÁHA
777777
11 99015
70, euroform@nedroplast.cz

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:

Lenka Šimáková DiS.

MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS

Firma Tomáš Hrbek

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

ï vertikální látkové
• sítě proti hmyzu
• markýzy

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

STŘELTE SVŮJ ODPAD
železo, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, nerez,
katalyzátory, kabely, chladiče, elektromotory atd...

OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.

TEL.: 775 605 977

Akční dětský tábor
zábavná dovolená pro děti

na Již
8. nyn
ro í
čn mů
ík že
té te
to s
bá vé
je dě
čn ti
é př
do ih
vo lás
le it
né

- 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 !

- zdravotnický dozor 24h
- nyní akce sleva 10%

Jezdecký klub Míreč
732 548 180 / 383 495 000
konemirec@centrum.cz

www.konemirec.webnode.cz

4

- LÉČEBNÝ TĚLOCVIK,
CVIČENÍ PROTI VADNÉMU
DRŽENÍ TĚLA, MOBILIZACE,
DORNOVA METODA ...

www.dverepribram.cz

ï horizontální hliníkové
ï látkové rolety
ï venkovní hliníkové rolety
sté

PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ

(v areálu zemědělské společnosti)
REHABILITACE

Tel.: 720 425 614

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

sy

Do plavek krásnější, zdravější !!!

Akce na přístrojovou lymfodrenáž PNEUVEN
- prokrvuje, působí proti křečovým žilám a otokům
Anticelulitidová masáž s ozónovým zábalem
- působí proti celulitidě, prokrvuje, zjemňuje kůži

Markéta Jíchová

www.dverepribram.cz

SLEVA již při dvou
objednávkách

Sedlecká 327, 264 01 Sedlčany

VÝKUP EUR PALET!!!

www.vykupkovu.eu

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

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

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

Hlídání dětí

učitelka z mateřské školky nabízí hlídání dětí

Letní dětský tábor 2015

 studentka vysoké školy
` profesionální přístup
` rozvoj dětí
` bohaté zkušenosti
` praxe na táborech připravujících děti do školy

www.prodys.cz

Tel.: 739 909 902

www.playfulgames.net
Stáhněte svým dětem novou hru
na chytrý mobil i tablet !!!

Divadlem, světem s elánem

- rozvíjí logické myšlení
- učí děti kreativitě
Od české vývojářské firmy

Play

Od české vývojářské firmy



ZABEZPEČOVACÍ

SYSTÉMY





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

MONTUJEME:
EZS - elektronické zabezpečovací systémy
CCTV - kamerové systémy

- podpora úspěšného
zvládnutí dalšího školního roku
pod odborným pedagogickým vedením
- program je zaměřen 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

ZABEZPEČUJEME:
- chalupy, byty, domy
- garáže, sklady, kanceláře, pozemky

Herci, uživatelé Centra sociálních služeb
(dále jen CSS) v Tloskově, se zúčastňují v
rámci Programu celoživotního učení evropského projektu „Partnerství“ Grundtvig. Kromě Česka zastoupeného CSS Tloskov jsou
zapojeni i partneři ze Slovenska a Německa. Cílem projektu je posilování sociálních
kompetencí osob s mentálním postižením
prostřednictvím divadla.
V rámci projektu „Partnerství“ Grundtvig
nastudoval divadelní soubor Šumajzl z CSS
Tloskov společně s kapelou Kabrňáci autorské představení „Měj svá přání …!“.
V průběhu dvou let (červenec 2013 – červen 2015) se opakovaně setkávají účastníci
v Berlíně, Bratislavě a Tloskově.
Berlínští partneři Zukunfssicherung a
Spastikerhilfe připravili pro partnery dva
workshopy směrované na divadelní techniky, které by mohly být inspirací pro vznik
budoucích divadelních představení. Hostitelé nastudovali divadelní představení jednoho
partnera – Theaterensemble Spastikerhilfe
Berlín e.v. pod režií Christine Vogt. Hosté
měli možnost nahlédnout do ubytovacích

Místo: Častoboř - Slapská přehrada
Termín: 21.8 - 28.8
Tel.: 603 147 161
Mail: s.drabova@prodys.cz

www.playful

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

prostor organizujícího zařízení, kam jsme
byli pozváni klienty, uživateli služeb tohoto
zařízení.
Bratislavský partner Domov sociálních
služeb prof. Karola Matulaya připravil tři
workshopy. První na téma „Léčba divadlem“
s lektorkou Mgr. Art. Vierou Dubačovou.
Druhý workshop „Pantomima a její využití
při práci s lidmi s handicapem“, který vedl
lektor Miroslav Kasprzyk. Poslední workshop
s názvem „Dramaterapie v muzikoterapii“ byl
veden Mgr. et Mgr. Matějem Lipským. Večer
se uskutečnilo představení divadelního spolku KAMKO hostitelské organizace s názvem
„hl’ADA’M ťa EVA“ spojené s představením
Miroslava Kasprzyka „Klaunovo sny“. „Domácí“ připravili i krásnou prohlídku jejich
hlavního města Bratislavy.
V březnu 2015 se všichni společně setkali
opět v Berlíně. Zde prezentovali partneři z
Česka a Slovenska svá divadelní představení, která v průběhu dvouleté spolupráce
v projektu vznikla. V květnu 2015 proběhne setkání v CSS v Tloskově. Celý Projekt
vyvrcholí závěrečným setkáním v červnu v
Bratislavě.

PŘIPRAVTE SE
NA PŘEHLED
NA RYCHLOST
NA E-SKIPAS
NA JÍZDU BEZ OMEZENÍ

NA MONÍNEC...
Technologie nám konečně přinášejí i e-skipas. Nakoupit můžete
přes internet a přeskočit tak frontu u pokladny. Stačí u sebe mít
čipovou kartu, kterou získáte za vratnou zálohu 100 Kč přímo
na Monínci nebo ve všech infocentrech regionu Toulava.
VÍCE INFORMACÍ O MOžNOstECh E-skIpAsu
A pROdEjNÍCh MÍstECh NALEZNEtE NA WWW.MONINEC.CZ

nzert_980x101_v2.indd 3

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
12.1.2015 19:06:50

5

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

( u zimního stadionu - budova INTOP )

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

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice

1300 m2 nábytku
do celého bytu
od českých výrobců

Informace, objednávky: 603 935 403

Půjčka od soukromé
společnosti

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

Máte potíže se signálem na mobilním telefonu?

10.000 - 200.000

zaměstnancům
 osobám na MD
 důchodcům
 živnostníkům
 podnikatelům
Volejte: 606 280 967

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

LL

NO SIGNAL

SI

GN
A

L

Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

www.gsmrepeater.cz

ww

w.g

sm

re

pe

at

er
.cz

Navštivte náš e-shop:

www.gsmrepeater.cz

Sháním pronájem nebytových prostor
- cca 150m2, v centru města
Poptávané lokality: Benešov, Sedlčany, Dobříš, Příbram

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

Pouze seriózní nabídky: 724 136 556
nebo info.inzert@seznam.cz

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO

StavebNI´ pRAce
´

PPL

Přezouvání pneu za skvělé ceny
Široká nabídka autobaterií od třech
•Veškeré mechanické opravy vč. zajištění STK,
výrobců na skladě ihned k montáži
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
Při koupi akumulátoru zdarma
•Závěsné zařízení - prodej, montáž včetně potvrzení
otestujeme nabíjecí soustavu
•Prodej náhradních dílů - originálních i levnějších
Výroba a programování
autoklíčů
náhrad, stáčené oleje, autobaterie, sněhové řetězy
• Karosářské opravy, stříkání spodků karoserií a dutin

Úspora až 10Kč na 1 litr

Přestavba benzinových vozů
na pohon palivem Ethanol E85

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

Nově-přístup do systém Škoda erWin
Elektronická servisní knížka

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
www.novotny-autoservis.webhelp.cz
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 775 386 118
775 386 220

 strechy-ppl@seznam.cz

www.zednicistrednicechy.cz
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..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

VÝBRUSY VÁLCŮ VŠECH MOTOCYKLŮ
RENOVACE KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ
RENOVACE PARABOL

JAWA, PIONÝR, SIMSON,
STADION, MZ, BABETTA

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 318 726 837
WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.COM

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 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

VÝROBA A MONTÁŽ:

 zábradlí,

mříže, ploty, vjezdové brány, schodiště, přístřešky
 atypická garážová vrata
 kovářské ploty a brány
 opravy zámků, dveřního kování a zavíračů (Brana)
 výrobky z nerezové oceli
 ocelové konstrukce
 sušáky na prádlo (i pro plastová okna)
 ochranný síťový a hrotový systém proti ptactvu




Požadavky:
• min. SŠ vzdělání s maturitou

Benefity:
• bonusy / prémie

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

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

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

tryskání, barevné nátěry podle vzorníku, komaxit
(prášková vypalovaná barva), galvanický a žárový zinek
DALŠÍ NABÍDKA:
drobné zednické práce
malířské práce
úklidové práce

Na Červeném Hrádku 766

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech


Ing. František Kuba
ZFK-kovovýroba Příbram
Hálkova 176, 261 01 Příbram I
Mob.: 602 136 263
e-mail:franta.kuba@zfk.cz

Vzdělávací nabídka
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK
• STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)

www.zfk.cz

Přihlášky do 2.kola

přijímacího řízení pro školní rok
2015/16 podávejte do 31. května 2015

Motopoklady
Originální kousky z půdy a starých garáží…..

www.motopoklady.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.

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

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

Osvobození 309
ˇ
261 01 Príbram
VII

ky
Hypoté ní
le
na byd

Inves
tice

E-mail: hkohoutova@volny.cz

Pojištění

Tel.: 602 465 003

y

Půjčk

www.kira.pb.cz

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

SEDLČ
ANSKO
DARUJEME
DO DOBRÝCH RUKOU

štěnátka hezkého křížence
- k odběru
v půlce dubna

TEL.: 721 555 994
polepy výloh, vozů
plachty, bannery
časopisy
PF přání

prospekty

tiskoviny

brožury

samolepy

Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.cz

alitu !

letáky

poukázky

rhu po re

veškeré grafické práce
logotypy

firemní identita

Vše od ná
v

KOMPLEXNÍ
KREATIVNÍ
ŘEŠENÍ PRO VÁS
A VAŠI FIRMU

vizitky

webdesign

reklamní předměty

a mnoho dalšího
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