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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
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

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

NOVASERVIS

- nový design
- český výrobek

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!

Titania Fresh

www.luciadesign.cz

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ 
PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Gra�cká agentura pro vás

vizitky/bannery/plachty/webdesign/logotypy/časopisy/polepy/�remní identita 

Vše od návrhu po realitu !
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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. 

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.184 byla čísla 14, 16. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!
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Vý hercem č .184 s e  sta l
p an Lub omír  Pištěk,

 S e d lč any.  Gratu lujeme!

Hrajte s námi a vyhrávejte krásné 
kalendáře na rok 2016!

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 !! 

TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

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 technologiíve 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

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

Na Červeném Hrádku 766

PŘIPRAVTE SE 
NA LYŽOVÁNÍ
NA RYCHLOST
NA ČASOVÉ TARIFY
NA SVOBODU

NA MONÍNEC...
Jezdíte na Monínec často? Zaplaťte jen to, co doopravdy  
prolyžujete! Pokud patříte mezi lyžaře, kteří netráví celý den  
na kopci, pak je pro vás ideální časová peněženka - bude  
se vám odečítat pouze doba strávená na sjezdovce.  

Nabídku hodin jsme pro letošek mírně upravili. 
Nabízíme 10, 15 a 20 hodin sezóny.

VÍCE INFORMACÍ O NOVÉ SEZÓNĚ NA MONÍNCI 
NALEZNETE NA WWW.MONINEC.CZ

infoinzert_980x135_v1.indd   2 14.12.15   12:38Autopotřeby 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

..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 317 726 837

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ
JAWA, PIONÝR, SIMSON, 
STADION, MZ, BABETTA

Děkujeme všem našim zákazníkům
za projevenou přízeň v roce 2015
a do roku 2016 přejeme mnoho
úspěchů v pracovním i soukromém 
životě! Tým firmy 

Motoslužby 
Říha

  9.1.  20:00 Tři vzpomínky
15.1.  20:00 Ant-man
16.1.  20:00 Den blbec
22.1.  20:00 Terminator Genisys
23.1.  20:00 Kurýr: Restart
29.1.  20:00 Láska v oblacích
30.1.  20:00 Gangster KA

10.1.  15:00 Mimoni

14.1.  20:00 Zbrusu nový zákon

PF 2016Přejeme všem svým zákazníkům
úspěšný vstup do roku 2016 
 

Lucie Bártová a spol.
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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

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

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
tryskání, barevné nátěry podle vzorníku, komaxit
(prášková vypalovaná barva), galvanický a žárový zinek

DALŠÍ NABÍDKA:
drobné zednické práce
malířské práce
úklidové práce

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

www.zfk.cz























Poděkování za příkladnou péči

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 
Hrázského 531, 256 01 Benešov
e-mail: prolinie@svet-zdravi.cz
tel.: 727 982 485
www.svet-zdravi.cz

Ilona Hašková
Poděkování za příkladnou péči.
 
Jmenuji se Ilona Hašková, je mi 50 let. 
Jsem po operaci žaludeční kýly. Byla 
jsem nucena obrátit se  na odborníky přes 
zdravou výživu. Kontakt jsem získala od 
mého operatéra z Prahy a tak jsem se 
dostala do Světa zdraví v Benešově k 
lékařskému personálu, který se se mnou 
a mým zdravotním problémem podrobně, 
důkladně a s trpělivostí zabýval. Tým 
odborníků mi na základě důkladného 
rozboru pod odborným dohledem lékařky 
MUDr. Lenky Řehořkové, sestavil zdravý 
jídelníček přímo na tělo.
Pod jejich odborným  dohledem, s pílí a trpělivostí všech, jsem se dokázala vypořádat s 
bolestí a zdravotními problémy.
Kolektiv Světa zdraví je super, protože od doby, kdy se stravuji podle doporučení, jsem 
také zhubla a díky tomu jsem v duševní a fyzické pohodě.
 
Tímto poděkováním ukončuji pravidelné návštěvy na tomto pracovišti, jelikož jsem došla 
ke svému cíli a dobré návyky a vzpomínky mi zůstanou.

Ilona Hašková 
Pravonín

Před                         Po

Po předložení tohoto kupónu a objednání 
telefonicky nebo e-mailem na dané e-maily.Konzultace za 150 Kč!!!

před 62.9 kg            po 51.3 kg
97 cm v pase           84 cm v pase

Svět zdraví VENUS 
Stoliňská 819/6
Praha 9 - Černý Most 
mobil: 702 155 078
e-mail: venus@svet-zdravi.cz

Nabízíme sazenice lesních dřevin z vlastní produkce, 
dále okrasné dřeviny a RRD pro jarní zalesňování 2016 

Informace, objednávky:  603 935 403

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice

( u zimního stadionu - budova INTOP )

Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz

Nečekejte s objednáním sazenic na poslední chvíli!  Platí pouze do vyprodání sazenic.

www.vrata-svatek.cz     775 252 922

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

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

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





Přijmeme brigádníky 
na nábor inzerce 

 724 136 556Máte zájem? Volejte

Jedná se o obcházení firem ve vašem regionu,
provizní plat za každou prodanou plochu.

Možnost dlouhodobé spolupráce.

www.luciadesign.cz

Gra�cká agentura pro vás

vizitky/bannery/plachty/webdesign/logotypy/časopisy/polepy/�remní identita 

Vše od návrhu po realitu !

Aby do sebe vše zapadalo ...

Objednejte si své místo
na rok 2016 i Vy!!!

724 136 556
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- 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

SPORT & OUTDOOR 

Na Potůčku 43, Sedlčany
bývalá herna "24" rohový dům 

proti kostelu sv. Martina

volnočasové oblečení a obuv
turistika - camping - cestování

NA NOVÉ ADRESE

dámská čepice Loap ZIMMO 249,-    129,-
pánská čepice Loap ZIPO   249,-    129,-

softshellové rukavice Loap RUSNOK  399,-    239,-
pánské triko Loap BILLY  299,-    149,-

dámské triko Loap ANGELINA   449,-    269,-
dámské triko Loap ALVINA   499,-    299,-

AKCE LEDEN

* nabídka platí do vyprodání zásob

e-shop: www.sportaoutdoor.cz

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

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


