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Vychází 1. 12. 2015

ZDARMARegionální informační a inzertní měsíčník

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
GSM: 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 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

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

NOVASERVIS

- nový design
- český výrobek

Vánoční slevy

Příjemné prožití 
svátků vánočních

a úspěšný rok
2016 přeje

Firma Skalický

www.frantisekskalicky.cz



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

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.183 byla čísla 21, 20. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

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
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Vý hercem č .183 s e  sta la
p an Františ ek Vlas . 

Gratu lujeme!

Hrajte s námi a vyhrávejte krásné 
kalendáře na rok 2016!

Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

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

NEJLEPŠÍ
FOTKY.cz

  5.12.  20:00 VĚČNĚ MLADÁ
11.12.  20:00 ODEBRAT Z PŘÁTEL
12.12.  20:00 JURSKÝ SVĚT
18.12.  20:00 OJOVNÍCI SEVERU: 
SÁGA VIKINGŮ
19.12.  20:00 ÚŽASNÝ BOCCACIO
30.12.  18:00 JO NESBO: DOKTOR 
PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

13.12.  15:00 PÍSEŇ MOŘE

  3.12.  20:00 LESNÍ JAHODY
17.12.  20:00 FILM NA PŘÁNÍ 
DIVÁKŮ



3Příjem  inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.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 !! 

S-B s.r.o., Husova 332, 
264 01 Sedlčany

tel: 739 004 991                 
e-mail:projekce@s-b.cz

www.s-b.cz 

Víte, kudy přicházíte o drahocenné teplo ?
- odhalení tepelných mostů (netěsnost oken a dveří)
- lokalizace míst potenciálního vzniku plísní 
- kontrola zateplení fasády či střechy 
- zjištění polohy vedení potrubí ve stěně 
- vyhledání poruchy podlahového topení 
- cena od 1800,-Kč 

Měření termokamerou
Změříme a vyhodnotíme 
                                 úniky tepla

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

Na Červeném Hrádku 766

 

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. 

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech

Třpytivý pozdrav sněžných vloček,
pěkné dárky pod stromeček.

Klid a radost na Vánoce,
mnoho štěstí v novém roce!

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

KOUPÍM 

Tel.: +420 776 599 696
Email: slavoj.pikovice@seznam.cz

TATO  KŘESLA 
A TENTO TYP KŘESEL
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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

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





730 529 545



PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA

1 PRMS   900 Kč
nařezané/naštípané

doprava 1km/7kč

pro podzimní zalesňování 2015!

Informace, objednávky: 603 935 403 

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice

( u zimního stadionu - budova INTOP )

Velká proměna a slova 
co mluví za vše, děkujeme.

Příbram - KONDICE 

Náměstí Arnošta z Pardubic 166, 
261 01 Příbram, tel.: 702 144 282
e-mail: kondice@svet-zdravi.cz

(vedlejší budova České spořitelny)
Svět zdraví PROLINIE Benešov
Hrázského 531, 256 01 Benešov
e-mail: prolinie@svet-zdravi.cz
tel.: 727 982 485
www.svet-zdravi.cz

Zahájen prodej vánočních voucherů

Jarmila Kodedová
před 84.6 kg po 70.2 kg 

93 cm v pase 

 

113 cm v pase  Milé dietářky, 
chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenost s hubnutím. 
Než jsem poznala Svět zdraví v Benešově, měla jsem za 
sebou spoustu „vyzkoušených diet“ i vlastních pokusů – 
víceméně neúspěšných. Vždy po zhubnutí několika kil 
byla moje váha po několika týdnech zase na svých. V 
poslední době, ještě než jsem podstoupila snižování 
váhy pod dohledem odborníků, jsem se cítila každoden-
ně unavená, hrozně pomalá, prostě nebyla ve mně žádná 
jiskra. Jednoho dne jsem našla inzerát v němž nabízel Svět zdraví v Benešově nezávaznou 
schůzku, s tím, že pomohou lidem, kteří chtějí zhubnout. Stačilo jen zavolat a dohodnout si termín 
prvního setkání. Po prvotním zvážení a změření mi ze zjištěných výsledků poradkyně výživy 
sdělila pro mne dosti šokující informace. Mimo jiné, že můj metabolický věk je 79 let, ač mi v té 
době bylo 56 let. Jedním slovem ŠOK. Po tomto zjištění jsem ráda přijala její nabídku, že začnu 
hubnout podle jejích rad. Společně jsme se dohodly na celkové změně životního stylu. Paní 
Hesová mi připravila na základě krevního rozboru jídelníček šitý na míru. V něm mi byly 
doporučeny potraviny, které jsou pro mne vhodné a zároveň potraviny nevhodné. A tady chci 
zdůraznit slovíčko nevhodné, které neznamená zakázané. Udivilo mě, že mohu jíst v podstatě 
všechno. Maso, zeleninu, ovoce, rýži, brambory, luštěniny i chleba, který jsem si sama začala 
péct. Doma jsem si jídla sama z doporučených potravin vymýšlela a vařila. Nevěřili byste, co se 
dá všechno chutného uvařit. Ke změněnému jídelníčku patří i nastavení správného pitného 
režimu a chůze. Postupně jsem si metry přidávala a asi 6. týden jsem zvládala trasy okolo 8 až 10 
kilometrů a na vycházky jsem se vyloženě těšila. V létě jsem místo hůlek sedla na kolo, na kterém 
jsem mimochodem neseděla snad pět let. Začátky byly trochu rozpačité, ale zase cca po měsíci 
jsem jezdila s chutí a tak to trvá dodnes. Jedna ujetá trasa kolem 25 až 30 km není u mě vyjímkou 
a podle času se pustím i na trasu delší.

Jarmila Kodedová
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Svařování 
plastů

tel.: 608 236 837 tel.: 318 822 834
www.webpark.cz/plasty-klokocka

plastyklokocka@centrum.cz

Krásné svátky
a úspěšný rok

2016 !

Josef K
lokočka

Vám přeje

Motopoklady
Originální kousky z půdy a starých garáží
PRO MOTOCYKLY…..

www.motopoklady.cz

JAWA, PIONÝR, SIMSON, 
STADION, MZ, BABETTA

POD TO ODRAZKY V PODOBĚ OZUBENÝCH KOLEČEK
*VÍKA
*MOTORY
*SCHRÁNKY
*BLATNÍKY
*ZAPALOVÁNÍ ..... SPOUSTA JINÝCH NÁHRADNÍCH

DÍLŮ OD PŮVODNÍCH VÝROBCŮ

VÝKUP KOVŮ
PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ
(v areálu zemědělské společnosti)

DIGITÁLNÍ VÁŽENÍ 

AUTOVÁHA
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS

STŘELTE SVŮJ ODPAD
 železo, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, nerez, 

katalyzátory, kabely, chladiče, elektromotory atd... 

www.vykupkovu.eu

VÝKUP EUR PALET!!!

OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.

TEL.: 775 605 977

 POZOR - VELKÁ PŘEDVÁNOČNÍ AKCE O 6000 KČ
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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

- zajištění prodeje bytů, RD, pozemků 
   za nejmenší provizi v kraji 

Tel.: 603 530 202, 603 530 203     E-mail: ivo@arka.cz

- okamžitě vykoupíme vaši nemovitost 
- oddlužíme a necháme dále bydlet

3%

Václavské náměstí 1
Příbram 2, 261 01

www.wifcom.cz www.facebook.com/wifcom info@wifcom.cz 317 750 555

CENA A RYCHLOST ROZHODUJE! 
Získejte právě nyní internet od Wifcomu na 5 měsíců zdarma! 

Stačí při nové instalaci předložit tento leták.

Operátoři dohledového centra vám rádi pomohou denně od 7:00 do 20:00.

Jsme tu pro naše zákazníky! Připojte se k již 16 000 spokojených rodin,
 které využívají internetového připojení od Wifcomu.

NenechNenecháváme si platit více peněz za vyšší rychlost jako konkurence

INTERNET S WIFCOMEM

 NA                  
      ZDARMA!

5 MĚSÍCŮ

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

Vánoční pivní speciál 12°                1litr 45,- 

Vánoční krůta/krocan chlazený 99,- 
Husa mražená 159,- 
Kuřecí stehna 49,-

Pivovarský výčep otevřen pátek až neděle 
- výběr piv - 11° Mastník, 12° Světlý ležák, 

Tmavá 13° svrchně kvašený speciál
- 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                                 


