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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

Bezva akce

NA CHATY A CHALUPY

sporák 
na tuhá 
paliva

50%

největšího výrobce 
a dodavatele v ČR

včetně všech 
povolení, záručního, 
pozáručního servisu 

a údržby. Dále nabízíme 
plastové akumulační nádrže 

a vodoměrné šachty.

Prodej a montáž 
čistíren odpadních vod 
značky ENVI-PUR

NOVINKA!

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

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

Akce platí do 31.5.2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny včetně DPH.

!POZOR! 
Využijte jedinečnou šanci! 

V měsíci květnu u nás každý zákazník získává 

 SLEVOVOU KARTU 
s výraznými slevami pro další  nákupy!!! 

SEDLČANY
Kňovická 338

Tel./fax: 318 820 310
Mob.: 606 759 530
Po -Pá 7:00 - 17:00

So 7:30 - 12:00 

PŘÍBRAM
Nová Hospoda 135

Tel./fax: 318 695 355
Mob.: 731 465 600 
Po -Pá 7:00 - 17:00

So 7:30 - 12:00 

V květnu velké jarní slevy na:

Cihelné zdivo P + D
Doprava kamionových dodávek

ZDARMA
Doprava kamionových dodávek

ZDARMA

SLEVA až

  - 40%
Na drobno ŠTÍPANÉ DŘEVO 
do krbů a udíren:

Vápno nehašené

-  jasan, švestka, třešeň                  
-  olše, akát, jíva                               
-  smrk (3 roky sušený)                   
Možno nakládat i do vlastních 

přepravek a zvážit.

SLEVA až

  - 40%

Neváhejte a zastavte se u nás ve Stavebninách Čihák:

 159,- Kč/25kg

 135,- Kč/15kg

 125,- Kč/15kg

 95,- Kč/10kg

PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135 Tel./fax: 318 695 355 / Mob.: 731 465 600

NOVINKA!
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Vý herci  č .176 js ou :
L ibuš e  Jiránková -  Kos ova Hora

Eva Řehková -  Příbram
Jana Kop e ck á -  Praha4

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.176 byla čísla 11, 16. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

KINO SEDLČANY

Luštěte sudoku a vyhrajte 
vouchery na Monínec
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Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

Sháním pronájem 
nebytových prostor

- cca 150m2, v centru města
Poptávané lokality: Benešov, Sedlčany, 

Dobříš, Příbram 
Pouze seriózní nabídky:  724 136 556 

nebo  info.inzert@seznam.cz

Čalounictví Sedlčany

Opravy čalouněného nábytku:

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

Po předchozí dohodě
ODVEZEME - PŘIVEZEME ZDARMA

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

www.calounictvi-sevcikovi.cz

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

Kalkulace cen u zákazníka

  1.5.  20:00 Vampire academy
  2.5.  20:00 Kouzlo měsíčního svitu
  8.5.  20:00 Co jsme komu udělali
  9.5.  20:00 Jurský masakr
15.5.  20:00 Fotograf
16.5.  20:00 Sex v Paříži
22.5.  20:00 Nezahrávej si s ohněm
23.5.  20:00 Mapy ke hvězdám
29.5.  20:00 Táhni do pekel
30.5.  20:00 Babovřesky 3

10.5. 15:00 Paddington
24.5. 15:00 Škatuláci

14.5.  20:00 Zánik samoty Berhof

www.infoinzert.cz
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Motopoklady

Originální kousky z půdy a starých garáží
pro váš motocykl…..

www.motopoklady.cz

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

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 !! 

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





PRODEJ A OPRAVY, 
RENOVACE PARABOL, 

VÝBRUSY, VÝPLETY KOL, 
OPRAVY KLIKOVÝCH HŘÍDELÍ

JAWA, PIONÝR, SIMSON, MZ, BABETTA

PRODEJ SKÚTRŮ 

KENTOYA, CAPIRELLI, MOTORRO

..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

Adresa:
JANA NOHY 227, 
256 01 BENEŠOV

Adresa:
JANA NOHY 227, 
256 01 BENEŠOV

TEL.: 603 287 687
318 726 837

TEL.: 603 287 687
318 726 837

Kvalitní fotografie jsou trvalou investicí 
do vašich krásných vzpomínek.

Fotografování svateb, dětí, rodinných oslav, firemních akcí, reportáží
Ceny: svatby od 2.899,-, dětské oslavy od 1.000,-

www.fotoruze.cz
T: 603 206 200  I  T: 602 200 406  I  fotoruze@fotoruze.cz 
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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

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

~ 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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T E C H N I K
SEŘIZOVAČ

Stručné životopisy zasílejte na adresu: jirak@bobo.cz
informace na tel.: 606 657 512 (po-pá 8:00 - 14:00 - J.Jirák)

Společnost BOBO BLOK Voračice
přijme zaměstnance na pozici

Požadujeme:
technickou zručnost
samostatnost spolehlivost

Nabízíme:
práci na HPP, zázemí stabilní firmy,
průměrný plat po zaučení 18 500 Kč hrubého

Nástup dle dohody

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

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

Evropský projekt „Partnerství“ Grundtvig v 
Neveklově - v CSS Tloskov  

Třetí setkání – divadelní vystoupení v Berlíně
Po dvouleté práci v projektu Grundtivig (aktivita Programu celoživotního učení pro lidi s handica-

pem, která je schválena Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy), o které jsme Vás 
již informovali v předchozích číslech, jsme ve dnech 19-21.3.2015 navštívili , společně s kolegy 
ze Slovenska, naše partnery v projektu v Berlíně. Čekala nás předvedení našich nacvičených 
divadelních představení (na kterých jsme dlouho pilně pracovali) divákům v Německu.

Během pobytu pro nás byl připraven krásný program, který začal hned po příjezdu návštěvou 
slovenského velvyslance v jeho rezidenci. 

Druhý den jsme se již vrhli hned od rána do příprav na večerní představení.
Dopoledne a odpoledne se pilovalo představení a seznamovalo s jevištěm v Berlíně v Alte Pum-

pe. Dolaďovali se poslední drobnosti.
Pro naše herce a kapelu z řad klientů nastal okamžik vystoupení před naplněným sálem v 18.ho-

din. Divadelní představení souboru Šumajzl s názvem Měj své sny!.... doprovázela kapela Kabr-
ňáci. Herci zdramatizovali jejich písničky a dali jim svou živou podobu. Po celou dobu vystoupení 
herci na jevišti neměli podporu asistentů (jako jediní z vystupujících souborů), což je pro ně velice 
náročné a nutno říci, že to zvládli na jedničku. Odměnou jim byl velký potlesk nadšených diváků.

Druhé představení kolegů ze Slovenské republiky bylo od 20.hodin. Představení s názvem „JA 
NO“ byl profesionálně provedený kus a diváci ho náležitě ocenili.

Poslední den návštěvy byl věnován workshopům pro klienty s tématy: Práce s hlesem, Loutková 
hra, Performace, Práce a výraz těla na jevišti. Nové zkušenosti a poznatky mohou být podnětné a 
inspirující pro nová divadelní představení.

Od 14. hodin proběhlo závěrečné vyhodnocení, evalvace, rozdělení certifikátů všem vycestova-
ným mobilitám a rozloučení se s partnery.

Pak už nás čekala dlouhá cesta domů. A už teď se všichni těšíme na setkání partnerů u nás v 
CSS Tloskov, kde zahrají svá představení partneři z Německa – 11.5.2015 v aule ZŠ Jana Kube-
líka, Neveklov od 17. Hodin. Všichni jste tímto srdečně zváni.

	 	Za	všechny	herce	i	kapelu	CSS	Tloskov,	Hana	Bačíková

Návštěva	u	velvyslance

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

Bližší informace na telefonu 

777 768 425

STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. 

boční vysokozdvih 
Transporta

Prodáme 

nosnost 5t, zdvih 3,5m. 

Přijmeme brigádníky 
na léto na nábor 

inzerce.
 724 136 556Více na

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

Příjem inzerce na 
info.inzert@seznam.cz

nebo
724 136 556

www.infoinzert.cz
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Na Červeném Hrádku 793, 264 01 Sedlčany

www.krutifarma.cz, farmadruhaz@seznam.cz

                        tel.: 318 821 587, 725 119 599

KRŮTÍ FARMA 

SEDLČANY
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pro aktuální nabídku volejte

Půjčovna grilů na krocany, selata, jehňata a výčepních zařízení

Krůta nebo krocan připravený na gril !!!

Krůta celá 99,-
Krůtí mleté maso 89,-
Kuřecí stehna 49,-
Kachní stehna 129,- 
Krůtí klobása šunková 129,-

Pivovarský výčep otevřen pátek až neděle 

- na čepu výběr piv ze sklepa 

za jednotnou cenu 25,-/ 0,5l

- pivo sebou v láhvích

- prodej sudů 30 a 50l se všemi druhy piva
www.pivovarkrcin.cz                                 

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

Bystřice u Benešova 
Tel.: 777 137 458

Út - Ne 10-18

 

OTEVŘENO VČETNĚ

SOBOT A NEDĚLÍ

SPECIALISTA NA
MASIVNÍ NÁBYTEK

1300 m  nábytku 
do celého bytu 

od českých výrobců

 

2

 

OD Hvězda Benešov
Tel.: 608 961 919

Po - Pá 9-17  So 8-11

 

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


