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ZDARMARegionální informační a inzertní měsíčník

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

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.

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

- 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.

Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 31.8.2015 na celý sortiment:

S tímto kupónem u nás nakoupíte vše se slevou – 10 % !

Slevový kupón 

-10%
na celý sortiment

 







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 

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

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz
PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135 Tel./fax: 318 695 355 / Mob.: 731 465 600

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%
Sleva na baterie Slovarm

15%
Výprodej sprchových 

vaniček a koutů

50%
až
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4.7.  20:00 Padesát odstínů šedi

11.7  20:00 Ghoul

18.7  20:00 Domácí péče

25.8  19:00 Asterix: Sídliště bohů 

Vý hercem č .178 s e  sta la
p aní  Naďa Špind lerová 

z  Příbrami.  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.178 byla čísla 14, 19. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Luštěte sudoku 
a vyhrajte vouchery do 

wellness Svaté Pole
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Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

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

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.

TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

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 

OŠETŘOVATEL/STÁJNÍK

Hledám ošetřovatele/ stájníka do nově vybudovaného 
jezdeckého areálu. Práce na poloviční úvazek 
(cca 3 hodiny dopoledne, cca 2 hodiny odpoledne). 

Více informací na tel. čísle 602 256 567

 724 136 556

KINO SEDLČANY
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Renault Megane Grandtour 1.4 TCe Privilege
Prodám Renault Megane Grandtour, v plné výbavě, r.v. 2010, 130k, naj. 120tis.
1.majitel, po celou dobu servisováno v orig. Renault, serv. kniha, barva béžová

Garážovaný vůz, čištěný pouze bezdotykovým mytím, které nepoškozuje lak. 

ASR s kontrolou nedotáčivosti, automatické rozsvícení světel, 8x airbag, 6st. převodovka,
ISOFIX, tempovat, omezovač, karta Keyless Drive - aut. bezklíčové zamykání a odemykání vozu,
palubní PC, polokožená sedadla, poloautomatická ruční brzda, mlhová světla, elektrická zrcátka, 
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, aut. dvouzónová klima, dešťový a světelný senzor, 
bezpečnostní systém,parkovací senzor, RadioSat 3D sound, bluetooth, USB. 

Pro více info volejte: 724 136 556

K převzetí 
v září 2015.

Cena 190 000,-

TOP stav

 Spolehlivý, úsporný 
rodinný vůz!

Sedlčany

Máte exekuce, nestíháte splácet úvěry 
nebo Vám už hrozí dražba?! 

Kontakty:
Email: zadluzena.nemovitost@email.cz     Telefon: +420 773 880 077

Nabízíme komplexní poradenství a řešení jak oddlužit Vaši nemovitost. 
Každý problém má své řešení.

USTÁJENÍ
Nabízím ustájení koní v nové rodinné stáji zhruba 4km od Sedlčan. K dispozici jsou boxy 
opatřené napáječkou, plastovým žlabem, solným lizem, protiskluzovou gumou a podestýlkou. 
NE HŘEBCE!! V areálu je venkovní jízdárna ( 60x40 m, povrch písek a geotextílie, kruhová 
jízdárna, mycí box, výběhy opatřené vodou a elektrickým ohradníkem).  V okolí krásné vyjížďky 
do terénu. K dispozici šatna, sedlovna a sociální zařízení. Možnost domluvy trenéra, 
individuální přístup dle přání majitele koně. Vše záleží na domluvě. 

Možná je i prohlídka stájí po tel. dohodě na čísle 602 256 567.

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

NOVÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
U PILSKÉHO RYBNÍKA
• písečná pláž
• volejbalové a nohejbalové hřiště
• opalovací louka 
• vyhlídkové molo
• dětské hřiště 

Více info:

WWW.MONINEC.CZ

VSTUP 

 NA KOUPALIŠTĚ 

ZDARMA

20150608_infoinzert_koupaliste_98x101.indd   1 08.06.15   16:19

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

Super ceny, rychlá realizace !

 �remní identita, logotypy
 vizitky, poukázky, letáky
 časopisy, břožury, prospekty 

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Více na:    www.luciadesign.cz
Tel.: 724 136 556  

 
 reklamní nápisy 
 bannery, reklamní desky
 webové stránky

DOPORUČUJEME

 Banner blockout 650g 
+ očka po 0,5 m + podlepení a zpevnění krajů 

Velice luxusní pevné provedení ! 
Cena vč. tisku bez DPH 

1050,- Kč
2 x 1 m
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BAZÉNY PRO ŽIVOT

www.kreidl.cz

BAZÉNY NA ZAKÁZKU I TYPIZOVANÉ TVARY
BAZÉNOVÉ ZASTŘEŠENÍ
BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
BAZÉNOVÁ CHEMIE

LETNÍ AKČNÍ BAZÉNOVÉ SETY

BAZÉNY KREIDL s. r. o.
U starého nádraží 53
391 65  BECHYNĚ

Tel.: 733 180 181
        381 213 398
E-mail: info@kreidl.cz
            kreidl-nokr@volny.cz

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 !! Pronájem 
nebytových prostor

Info na tel.: 
773 119 119

- v centru Sedlčan ( Růžová 118 )
- zavedený obchod Second hand
- nebo na jinou obchodní činnost
- cca 70 m + sociální zařízení

- v centru Sedlčan ( Růžová 118 )
- zavedený obchod Second hand
- nebo na jinou obchodní činnost
- cca 70 m + sociální zařízení22

Výhodná

nabídka
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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

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





Na podzim letošního roku propukne další ročník úspěšné soutěže krásy 
LOOK BELLA 2015. Tato prestižní soutěž krásy je určena pro atraktivní 
mladé dívky i muže, kterým umožňuje zviditelnit se, získat nové kontakty a 
nastartovat tak svou kariéru.
 
LOOK BELLA otevírá mladým lidem dveře do světa modelingu. 
Cílem soutěže je zvolit nejzajímavější tvář roku. Soutěž otevírá mladým dívkám a mužům 
dveře do světa modelingu. Vítězky a vítězové soutěže získávají nabídku spolupráce s 
pořádající agenturou Prestige Models a jsou úspěšní v dalších celorepublikových soutě-
žích krásy. Finalistkou soutěže LOOK BELLA 2009 je např. Česká MISS 2014 Gabriela 
Franková. Česká MISS 2007 Lucie Hadašová se umístila na 2. místě LOOK BELLA 2004, 
vítěz LOOK BELLA 2012 Jakub Šmiřák získal 3. místo na Muži roku 2014, Muž roku 
slovenské republiky 2009 a Muž světa 2010 Peter Menky se umístil na 1. místě soutěže 
LOOK BELLA 2009.

Jak probíhá LOOK BELLA?
Celá soutěž začíná sérií 14ti castingů, které se konají v obchodních centrech krajských 
měst ČR. V rámci soutěže se vždy uskuteční dva galavečery – loňský Semifinálový večer 
LOOK BELLA 2014 proběhl v Laser Show Hall v Bobycentru v Brně a Velký finálový večer 
se již tradičně uskutečnil v luxusních prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Prague. 
Pořádající agentura PRESTIGE MODELS se postarala o opravdu bohatý program! Mo-
derátorská dvojice Nela Slováková a Ondřej Blaho na podiu postupně přivítala zpěvač-
ku Kristie, patronku loňského ročníku soutěže Karolínu Krézlovou i populární skupinu 
Support Lesbiens. Dále byly na programu těchto slavnostních večerů módní přehlídky 
luxusních značek. 
Finále soutěže LOOK BELLA se každoročně účastní více než 500 V.I.P. osobností. V 
loňském ročníku zavítala na prestižní soutěž krásy např. ředitelka charitativní organizace 
UNICEF Pavla Gomba, módní návrhářka Soňa Hlaváčková, herec Martin Písařík, motocy-
klový závodník Karel Abrahám, závodní jezdec Jan Charouz a další. 

Soutěžící dívky a mladí muži si z LOOK BELLA odnesli hodnotné ceny od našich part-
nerů, jako např. speciálně vyrobené korunky od LILIEN CZECH JEWELRY, lyže značky 
ELAN, fotoaparáty od CEWE COLOR, poukazy na fotoknihu od Fotolabu, luxusní hodinky 
Ingersoll, poukaz na zapůjčení vozu Škoda apod. Výtěžek z dražby korunky vítězky je 
každoročně věnován celosvětové charitativní organizaci UNICEF, se kterou pořádající 
agentura PRESTIGE MODELS spolupracuje od roku 2010. 

Vítězi loňského ročníku soutěže se stali: 

LOOK BELLA 2014 – DIVKY:
1. místo - Markéta Martinkovičová
2. místo - Michaela Buchtová
3. místo - Dana Žouželková

LOOK BELLA 2014 – MUŽI:
1. místo - Jan Pippinger
2. místo - Dalibor Novotný
3. místo - Leandro Baptista

Vedle hlavních titulů prvních tří míst v kategorii 
dívek a mužů uděluje LOOK BELLA také tituly 
LOOK BELLA Sympatie, kterou se stala Markéta 
Martinkovičová, za pány Leandro Baptista, dále 
LOOK BELLA Internet, kterou se stali Tereza Fleková a Dalibor Novotný.  Titul LOOK 
BELLA Silueta získala Michaela Buchtová, LOOK BELLA Elan získali Zuzana Koláčková 
a Antonín Žížala. Od loňského ročníku uděluje LOOK BELLA dva nové tituly, díky kterým 
vítězové získávají možnost uplatnit se v zahraniční, a to jak v soutěžích krásy, tak v 
modelingu obecně - LOOK BELLA Earth, kterou se pro rok 2014 stala Dana Žouželková a 
další nový titul LOOK BELLA World získala Veronika Šloufová.

Informace o soutěži a podmínky účasti
XII. ročník soutěže LOOK BELLA 2015       
bude odstartován na přelomu září a října 
2015 sérií castingů. Podmínkou účasti je 
věk 15 – 25 let u dívek, 17 – 25 let u mužů. Požadovaná výška u dívek je min. 170 cm, 
u mužů 180 cm. 

LOOK BELLA se od ostatních soutěží krásy liší hlavně tím, že dává šanci nejen dívkám, 
ale přihlásit se mohou i mladí muži. Veškeré informace najdete na facebookových nebo 
webových stránkách pořádající agentury Prestige Models 
www.prestigemodels.cz nebo na stránkách www.look-bella.cz. 

BELLA 2015
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ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE, PLYNOFIKACE,
TEPELNÁ ČERPADLA, SOLÁRNÍ SYSTÉMY, AUTOMATICKÉ KOTLE

5. emisní třída
dřevo, pelety, uhlí
ZDARMA vypracujeme
    žádost o kotlíkovou dotaci
kotel uvedeme do provozu
   a zajistíme záruční
   a pozáruční servis

   602 473 701                 602 473 702

 

intop.sedlcany@tiscali.cz
www.intop.sedlcany.cz

Automatický litinový kotel

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

Renault Megane Grandtour 1.4 TCe Privilege
Prodám Renault Megane Grandtour, v plné výbavě, r.v. 2010, 130k, naj. 120tis.
1.majitel, po celou dobu servisováno v orig. Renault, serv. kniha, barva béžová

Garážovaný vůz, čištěný pouze bezdotykovým mytím, které nepoškozuje lak. 

ASR s kontrolou nedotáčivosti, automatické rozsvícení světel, 8x airbag, 6st. převodovka,
ISOFIX, tempovat, omezovač, karta Keyless Drive - aut. bezklíčové zamykání a odemykání vozu,
palubní PC, polokožená sedadla, poloautomatická ruční brzda, mlhová světla, elektrická zrcátka, 
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, aut. dvouzónová klima, dešťový a světelný senzor, 
bezpečnostní systém,parkovací senzor, RadioSat 3D sound, bluetooth, USB. 

Pro více info volejte: 724 136 556

K převzetí v září 2015.

Cena 190 000,-
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 Spolehlivý, úsporný 

rodinný vůz!


