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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

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

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

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

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

Vše od návrhu po realitu !
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19.2.  20:00 LAPUTA
20.2.  20:00 PIXELY
26.2.  20:00 GREY CITY
27.2.  20:00 NEMILOSRDNÍ

  7.2.  15:00 V HLAVĚ

 

4.2.  20:00 LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
25.2.  20:00 ZKÁZA KRÁSOU

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 e-mail: info.inzert@seznam.cz 
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Řešení SUDOKU č.185 byla čísla 14, 26. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

SOUTĚŽ SUDOKU 
O CENY

Vý hercem č .185 s e  sta la
p aní  R ad k a S ou kup ová,
 Příbram.  Gratu lujeme!

TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

• horizontální meziskelní
• vertikální látkové 
   plastové
• interiérové

• látkové rolety
• předokenní rolety

Kvalita za skvělé ceny!

tel.: 318 822 007, 603 768 357  
e-mail: karelmachac@volny.cz

ŽALUZIEŽALUZIEŽALUZIE

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
  5.2.  20:00 LÁSKA Z KHON KAEN

  6.2.  20:00 IRACIONÁLNÍ MUŽ

12.2.  20:00 FÚSI

13.2.  20:00 CELEBRITY s.r.o.

KINO SEDLČANY

VYLUŠTI SUD OKU A VYHR AJ 
permi ci  NA Monínec!

Více na tel.: 724 136 556
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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





HLEDÁME SPOLEHLIVOU PANÍ

- cca 2x v týdnu
- práce na dohodu

www.ubytovanivotice.cz

na pomoc s úklidem a příležitostně 
s provozem malého penzionu ve Voticích

Více na tel: 
602 371 846

od soukromé společnosti  
10.000 – 300.000 Kč 

Půjčíme zaměstnamcům, 
důchodcům, živnostníkům. 
Záznam v registru Solus 
u nás nevadí, vyřízení 
a vyplacení peněz ještě dnes. 

Volejte ihned: 728 679 170 
www.best-pujcky.cz

email: best.pujcky@seznam.cz
*zprostředkovatel pro více věřitelů

..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

VYBAVTE SVÉHO MILÁČKA NA SEZÓNU!!!

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

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

Motopoklady
Původní náhradní díly 
pro veterány…..

Zakopané v koutku zahrady

byly nyní renovované

Motopoklady

- náhradní díly za bezva ceny
- velký výběr příslušenství
(přilby, rukavice,  oblečení, oleje)

www.motopoklady.cz
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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

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

úbytkem váhy přestaly výrazně bolet a brzy se dostavily pozitivní reakce okolí. Po půl roce mám dole 16,3 kg, 
18 cm v pase a 15 cm přes boky. Díky těmto výsledkům Svět zdraví navštívili i známí, kteří pochopili, 
že nový život opravdu stojí za to! 
Mamka: nebyla jsem spokojená se svým zdravotním stavem. Bolesti kotníků a kolen byly způsobeny 
nadváhou a teď už vím, že i špatnou životosprávou a životním stylem a chtěla jsem podpořit svou dceru, 
která chtěla také zhubnout. Po půl roce je vše jinak: 14,7 kg úbytek váhy (a v pase 20 cm a přes 
boky 9 cm dole), do schodů chodím bez problémů, baví mě vařit jinak a oblékat se také jinak. Děkuji své 
dietoložce za vedení, rady ke spokojenému způsobu života.

Dagmar a Lucie Peukertová

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

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

Před           

                Po

Nový život opravdu stojí za to!

Návštěvu Světa zdraví jsem neustále odkládala, snažila se 
situaci řešit po svém. K nadváze se přidala únava, špatná 
nálada, podráždění, zažívací problémy, bolesti kolen a začaly 
mi vadit čím dál častější narážky okolí týkající se mé váhy a 
vzhledu. Vše začalo nástupem do práce, život najednou byl 
jiný než ve škole, hektičtější, řešit vše okolo a sebe dát do 
pozadí. Během dne jsem akutní hlad přebíjela energetickými 
bombami, které mě nějakou dobu udržely na nohou. Holdovala 
jsem sladkému a energetickým drinkům, které jsem proložila 
něčím zdravým z vlastní zahrady, ale to na výsledku už nic 
nezměnilo. Výsledkem bylo téměř 90 kg, které nešly dolů ani 
pravidelným pohybem. Tehdy jsem se dostala do bludného 
kruhu neustálého přibírání a pocitu, že už to nikdy nebude 
lepší. Nad vodou během uspěchaného dne mě držely 
přislazované nápoje a káva. Výsledkem byly časté migrény, 
nevolnosti a enormní nedostatek vody v organismu.
Do Světa zdraví jsem šla společně s mamkou. Obě jsme od 
začátku pochopily, že se nejde o dietu, ale o komplexní změnu 
životního stylu, kde hraje důležitou roli plnohodnotná strava a 
správná fyzická aktivita a to nás nadchlo od začátku. Najednou 
jsem zjistila, že je mi mnohem lépe, vše optimističtější a že vše 
nevidím tak černě. Únava hned po měsíci zmizela, klouby s 

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

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 !! 

~ 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

Veškeré kamenické a pomníkářské práce

- jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, pomníky,
- nápisy - nové, přípisy, obnova písma, 
  renovace a čištění starších hrobů

www.kamenictvibroz.cz 603 234 589

Akční CENY POMNÍKŮ

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA
Přestavlky 4, Sedlec-Prčice
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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.

ZEMNÍ PRÁCE

Tel.:  608 886 448

KOUPÍM 

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

TATO  KŘESLA A TENTO TYP KŘESEL
Stačí napsat SMS

či prozvonit,
ozvu se

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

 

Kontakty: Tel.: 318 821 680, mob.: 731 169 372   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

Přihlášky do 1.kola 
přijímacího řízení pro školní rok 
2015/16 podávejte do 15. března 2016

Na Červeném Hrádku 766

PODLAHOVÉ KRYTINY

PODLAHY • KOBERCE • PVC
prodej • montáž

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

tel.: 318 822 007, 603 768 357,  
e-mail: karelmachac@volny.cz

PŘIPRAVTE SE
NA LYŽE
NA PRKNO
NA ZÁBAVU

NA MONÍNEC...
Letos vás čeká nová a lepší funline. Zábavná trať plná klopených 
zatáček a překážek je letos doplněná od průjezdový tunel! Nebudou 
chybět ani sportovní akce, o kterých se už nyní můžete informovat 
na webu. Přijeďte se přesvědčit sami a užijte si spoustu zábavy!

WWW.MONINEC.CZ

20151217_inzerce_Infoinzert_98x66.indd   1 18.12.15   10:44

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2016
S podporou úspěšného zvládnutí 

dalšího školního roku 

www.prodys.cz

 
  - program je zaměřen i na rozvoj dětí 
  se speciálními vzdělávacími potřebami aj.

 
  - rozvoj vědomostí a dovedností

 
  - pro děti od předškolního věku do 15 let

 
  - počítače, pracovní listy, plavání aj.

 
  - pod odborným pedagogickým vedením

 
  - strava 5x denně, pitný režim

Místo:  Častoboř - Slapská přehrada
Termín:  20.–27. 8. 2016
Tel.: 603 147 161
Mail: s.drabova@prodys.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.

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

SPORT & OUTDOOR 

Na Potůčku 43, Sedlčany
proti kostelu sv. Martina

volnočasové oblečení a obuv
turistika - camping - cestování

NA NOVÉ ADRESE

- zimní a lyžařské bundy, lyžařské kalhoty a rukavice 
- pánské, dámské a dětské
- čepice od 99Kč, dámská zimní obuv
- mikiny, trika s dlouhým rukávem
- vyteplené softshellové kalhoty

e-shop: www.sportaoutdoor.cz

Dále nabízíme:
- funkční prádlo MOIRA, turistická obuv, trekové hole
- batohy, stany, spacáky, karimatky, ešusy, kotlíky
- ponožky české výroby od 19kč
- kožené peněženky, švýcarské nože
- mapy turistické, cyklo atd. celá ČR + SR

AKCE ÚNORVÝPRODEJ ZIMNÍHO OBLEČENÍ A OBUVI

Dámská bunda NF WYOMING 

NOVĚ NASKLADNĚNÁ TRIKA BASTARD
Obuv Loap 
CRAWA

Pánská bunda Loap NIEL

Kabát
Loap IMUTEA

Mikina 
Loap ELISE

2 790,-

1 299,-

1 899,-

2 999,-

999,-

1 790,-

889,-

1 519,-

1 299,-

799,-

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

CENA A RYCHLOST ROZHODUJE! 
Získejte právě nyní maximální rychlost internetu za minimální cenu.

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.

Nenecháváme si platit více peněz za vyšší rychlost jako konkurence

INTERNET S WIFCOMEM

 NA                  
      ZDARMA!

3 MĚSÍCE


