Regionální informační a inzertní měsíčník

ZDARMA
Vychází 1. 8. 2015

Srpen 2015 / č.180

Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

SEDLČANY, Kňovická 338
PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135

Tel./fax: 318 820 310 / Mob.: 606 759 530
Tel./fax: 318 695 355 / Mob.: 731 465 600

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz
Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

Prázdninová akční nabídka:
! Akce 3 + 1 ZDARMA !
64,- Kč/ks
Malta 30kg
Beton 30kg 99,- 74,- Kč/ks
Omítka 30kg 105,- 79,- Kč/ks
Lepidlo 25kg 149,- 112,- Kč/ks
85,-

Cena za 1 ks při koupi 4 ks.

Dlažba Zvíkov, Orlík
- mrazuvzdorná
30 x 30 cm
169,-

139 Kč/m2
Obklady a dlažby

- 10%

Asfaltové hydroizolační pásy
- SR30

69,hydroizolace

- Al35

119,-

protiradonová
hydroizolace

56 Kč/m2
95 Kč/m2

Šindele
- různé tvary
a barvy

- 12%
Dále nabízíme prodej:
- písku
- hutního materiálu
- antuky
- štípaného dřeva
- bazénové chemie
- dlažeb a zahradní architektury

Akce platí do 31.8.2015 nebo do vyprodání zásob.Ceny včetně DPH.

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

TOPENÍ - VODA - KOUPELNY

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180
Hledáme
spolupracovníky
do týmu:
Firma
SKALICKÝ
tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791

Nabízíme:
NOV
www.frantisekskalicky.cz
INK • časovou
flexibilitu
A
Koupelny
!
Prodej •aatraktivní
montáž
odměňovací systém s garantovanou motivační složkou

různé
druhy
ventilátorů
čistíren odpadních
vodobchodního
• zázemí
místa
v Sedlčanech
 čerpadla,
vodárny
a nautily značek
značky ENVI-PUR• možnost osobního
Sigma,iGrundfos,
atd. růstu
profesního


zahradní technika a zahr. hadice

největšího výrobce  Nástup:
podlahové vytápění Rehau
 podlahové vytápění Ivar včetně
a dodavatele
v ČR
• možný
ihned,
vhodné
pro ženykleští
na MD
zapůjčeníi lisovacích
včetně
všech zapracování
 prodej svařovací
technikyMD
• umožníme
i v průběhu
povolení, záručního,
svářecí dráty, prodej elektrod
pozáručního
servisu  sanitární keramika, koupelnový
Požadavky:
nábytek, vany, masáž. boxyBenefity:
a panely,
a údržby. Dále nabízíme
sprchové vaničky a kouty
•
min.
SŠ
vzdělání
s
maturitou
• bonusy / prémie
plastové akumulační nádrže  chemické kotvy
Kotle
a vodoměrné šachty.  boilery Dražice, Tatramat - el. a kombi.,

Písemné nabídky se stručným
životopisem
zasílejte na e-mail:
náhradní
díly do boilerů
 montážní pěny, silikony a tmely
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

NOVASERVIS
Titania Fresh
- nový design
- český výrobek







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

ETKA 31
kotle na plyn,
pevná paliva,
elektrické

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

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

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

Luštěte sudoku
a vyhrajte vouchery do
wellness Svaté Pole
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Řešení SUDOKU č.179 byla čísla 16, 20. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

p an í Karel Web er z B erou na.
Gr atu luj eme!

724 136 556

KINO SEDLČANY
1.8. 20:00 Jak vykrást
spermabanku

4

15.8. 20:00 Nenasytná
Tiffany

Přijmeme brigádníky
na léto na nábor
inzerce.
Více na 724 136 556
Jedná se o obcházení ﬁrem ve vašem městě,
provizní plat za každou prodanou plochu.
Možnost dlouhodobé spolupráce.

NONSTOP

TAXI
723 204 118
PETR OTTA

Pronájem
nebytových prostor
- v centru Sedlčan ( Růžová 118 )
- zavedený obchod Second hand
- nebo na jinou obchodní činnost
- cca 70 m2 + sociální zařízení

Info na tel.:
773 119 119

8.8. 20:00 Jak jsme hráli
čáru

2

dná
o
h
Vý ka
d
nabí

29.8. 20:00 Rychle a zběsile 7

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

USTÁJENÍ

Čalounictví Sedlčany

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.

Po předchozí dohodě
ODVEZEME - PŘIVEZEME ZDARMA
Kalkulace cen u zákazníka
Opravy čalouněného nábytku:

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






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

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

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

www.calounictvi-sevcikovi.cz
Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

www.vrata-svatek.cz

775 252 922

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

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

NEDROPLAST s.r.o.Nová prodejna v Sedlčanech !!
www.nedroplast.cz

!!

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

PLASTOVÁ

StavebNI´ pRAce
´

PPL

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

 775 386 118
775 386 220
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OKNA 40%

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

VCHODOVÉ

800 138 428

DVEŘE

SPECIALIZOVANÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

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

EUROFORM

interiérové dveře

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

 strechy-ppl@seznam.cz

www.zednicistrednicechy.cz

Sedlčany, Sedlecká 327
mail: bosakova@nedroplast.cz

15%

SLEVA

www.dverepribram.cz

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

Prodys

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO
Přezouvání pneu za skvělé ceny

sti

diagno

btížemi

ckými o

otori
s grafom

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
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 +420 603 147 161
 s.drabova@prodys.cz
www.PRODYS.cz

ování
hami ch

s poruc

Úspora až 10Kč na 1 litr

Přestavba benzinových vozů
na pohon palivem Ethanol E85

WELLNESS-RELAX HOTEL HRAZANY

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

Přijme

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

ku
kuchaře/kuchař
do kuchyně
pomocnou sílu

u obou pracovních pozic: doprava do a ze Sedlčan, HPP, nebo brigáda
min. na 2 měsíce, možnost ubytování - informace na tel. 602 288 755
P
VSTUALIŠTĚ
OUP
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A

RM
ZDA

20150608_infoinzert_koupaliste_98x31.indd 1

www.hotelhrazany.cz

08.06.15 16:10

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU





firemní identita, logotypy
vizitky, poukázky, letáky
časopisy, břožury, prospekty
DOPORUČUJEME





reklamní nápisy
bannery, PVC desky
webové stránky

Velice kvalitní pevné provedení !

Banner blockout 650g

+ očka po 0,5 m + podlepení a zpevnění krajů
Super ceny, rychlá realizace !

Více na: www.luciadesign.cz
Tel.: 724 136 556 E-mail: info.inzert@seznam.cz

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

LUCIA design.cz
Reklamní a grafická agentura

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁS A VAŠI FIRMU
Tel.: 724 136 556 WWW.LUCIADESIGN.CZ





602 473 701

602 473 702

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

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

intop.sedlcany@tiscali.cz
www.intop.sedlcany.cz
Měsíčník INFO inzert vydává Lucie Bártová. Registrována MK ČR E 10272. Adresa redakce: Nad Přehradou 860, Sedlčany. IČ: 871 961 91 Příjem inzerce
na tel.:724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, www.infoinzert.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. Použití stejného grafického zpracování
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.

