Regionální informační a inzertní měsíčník

ZDARMA
Vychází 1. 4. 2016

Duben 2016 / č.188

Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

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

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz

Vše pro stavbu za skvělé ceny!

Doprava a skládání hydraulickou rukou.
S tímto kupónem u nás nakoupíte vše se slevou – 12 % !





Slevový kupón



na celý sortiment


Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 30.4.2016 na celý sortiment:

- 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, dřevo
- nářadí, barvy,
stavební chemie atd.

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

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





-12%
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Firma SKALICKÝ
Sezóna začíná

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180

16.03.16 10:53

tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791

www.frantisekskalicky.cz

Koupelny

▪ 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
Kotle
▪ boilery Dražice, Tatramat - el. a kombi.,
SLEVY NA:
náhradní díly do boilerů
- zahradní nářadí: hrábě, motyky... ▪ montážní pěny, silikony a tmely
▪ řezné a brusné kotouče
- nářadní do dílny a pro kutily
- camping potřeby: vařiče, lampy, kartuše... ▪ ohebné připojovací nerezové trubky systém
CATS
- a mnoho dalšího
▪ potrubí odpadní PVC, HT, KG vodovodní
plast. PPR, pozink a potrubí UT měd, Fe
ETKA 31
Prodej a montáž čistíren
▪ prodejci celonerezových čerpadel od českého
kotle na plyn,
odpadních vod značky ENVI-PUR
výrobce NORIA
pevná paliva,
elektrické
největšího výrobce a dodavatele v ČR
včetně všech povolení, záručního,
PRODEJ
pozáručního servisu a údržby. MONTÁŽE
- vodoinstalatérský materiál
Dále nabízíme plastové - instalatérské, topenářské
topenářský materiál
- obkladačské
akumulační nádrže - kompletní rekonstrukce
- vybavení koupelen
nářadí pro řemeslníky
a vodoměrné šachty. koupelen a bytových jader
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Podlahové Centrum
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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

kompletní sortiment podlahových
krytin za výhodnou cenu
dřevěné a laminátové
podlahy, PVC
koberce, korek
dveře, žaluzie (NOVĚ)

AKCE VÝRAZNÉ SLEVY !!!

Na dřevěné a laminátové podlahy

724 136 556 I info.inzert@seznam.cz I www.infoinzert.cz I facebook.com/infoinzert
Hledáme spolupracovníky do týmu:

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 e-mail: info.inzert@seznam.cz

Vý herc em č .187 s e sta l a
p aní Tere za Majstrová,
Voti c e. Gr atu lujeme!

Vyhrajte levácké
pero STABILO
pro budoucí školáky!
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Řešení SUDOKU č.187 byla čísla 17, 20. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

NONSTOP

KOUPÍM MALOTRAKTOR

VARI-TERRA

I V HORŠÍM STAVU

TEL.: 777 428 234

TAXI
723 204 118
PETR OTTA
Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

KINO
SEDLČANY
1. 4. 20:00 Wilsonov

Tel.: 608 66 77 08

22. 4. 20:00 Gangster KA: Afričan

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.

2. 4. 20:00 Otcové a dcery

23. 4. 20:00 Spectre

8. 4. 20:00 Rodinka Beliérových

14. 4. 20:00 Obchod pro sebevrahy
16. 4. 20:00 Kristián
28. 4. 20:00 Osm a půl

9. 4. 20:00 Vojtěch

15. 4. 20:00 Rudý kapitán
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24. 4. 15:00 Chlapec a svět

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

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ
PRÁCE
- stavební práce
- zednické práce
- práce s betonem
- ploty a oplocení
- fasády
- kompletní péče o váš dům
Zelená úsporám

604 189 557
s.kvadra@seznam.cz

www.skvadra.eu

 737 869 735
autosklozemlicka@seznam.cz
~ 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

www.yamaha-prodej.cz

Privátní pedagogická poradna
Diagnostika a nápravná cvičení pro děti:
- s poruchami chování
- se specifickými poruchami učení
- dyslexie, dysortografie, dysgrafie...
- s poruchami koncentrace pozornosti
- s hypoaktivitou a hyperaktivitou
- s grafomotorickými obtížemi
- s poruchami autistického spektra...
- přednášková činnost

ŽALUZIE
• horizontální meziskelní
• vertikální látkové

plastové
• interiérové

• látkové rolety
• předokenní rolety

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

Kvalita za skvělé ceny!

Mgr. Světlana Drábová
Okružní 520
257 41 Týnec nad Sázavou

www.PRODYS.cz

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

KOUPÍM
byt 2+1 nebo 3+kk
v Sedlčanech.
Platba hotově!
RK nevolat.
Volejte: 608 740 216
nebo mail:
x-hananovotna@seznam.cz

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

Motopoklady

www.nedroplast.cz

NEDROPLAST okna s.r.o.
- OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
- ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
- TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
- ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

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

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

ALUPLAST
– profily IDEAL 4000,
IDEAL 7000, IDEAL 8000

Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany

Y

Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
Mail: nedroplast@nedroplast.cz

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

MNÍKŮ

Akční CENY PO

www.motopoklady.cz

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

603 234 589

Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

www.kamenictvibroz.cz

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

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech

PŘIPRAVTE SE
NA LÉTO
NA KOUPÁNÍ
NA ZÁBAVU

Na Červeném Hrádku 766

Přihlášky do 2.kola

přijímacího řízení pro školní rok
2016/17 podávejte do 31. května 2016
Vzdělávací nabídka
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK
• STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)

NA MONÍNEC...
Pilský rybník je vzdálený 3 minuty chůze od areálu Monínec a nabízí sportovní vyžití
v podobě volejbalového a nohejbalového hřiště, dětské hřiště, opalovací louku
a vyhlídkové molo. Hlad a žízeň zaženete přímo v kiosku na koupališti. A pokud
budete mít chuť na něco většího, obslouží vás restaurace M2.
Koupaliště je ideální jak pro malé děti, tak pro začínající i pokročilé plavce.

Kontakty: Tel.: 318 821 680, mob.: 731 169 372 www.souch.sedlcany.cz
E-mail: souch@sedlcany.cz, reditel.souch@sedlcany.cz

VÍCE INFORMACÍ O AREÁLU NA WWW.MONINEC.CZ

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Na Červeném Hrádku 766

Odborné stáže v zahraničí
odborné stáže organizované ve spolupráci s firmami v Horním Rakousku
přináší žákům 2.a 3. ročníků důležité zkušenosti.

Při příjezdu můžete zaparkovat na hlavním parkovišti u restaurace M2, které je
vzdáleno 250 metrů. Parkování i vstup na koupaliště je zdarma.
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Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích metod
a technologiíve výuce. Žákům učebních oborů
poskytujeme pro školní i domácí
přípravu moderní multimediální zařízení.

16.03.16 9:18

EUROFORM
Interiérové dveře a zárubně

Čs. armády 29, Příbram IV

tel.: 777 11 99 70
euroform@nedroplast.cz
www.oknapribram.cz www.dverepribram.cz

www.luciadesign.cz

JARNÍ SLEVY
duben - květen
Volejte ZDARMA



Dodáváme a montujeme:
- interiérové dveře a zárubně značek PRÜM, SOLODOOR, INVADO, LIPBLED
- dveře celoskleněné, dveře posuvné, dveře dvoukřídlé
- posuvné dveře do stavebního pouzdra
- stavební pouzdra ECLISSE a JAP

800 340 340

tel.: 318 822 432, mob.: 722 340 340

www.palivasedlcany.cz
Teplo s tradicí od roku 1972

Grafická agentura pro vás
KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Vše od návrhu po realitu !
vizitky/bannery/plachty/webdesign/logotypy/časopisy/polepy/firemní identita

Beaut
y make-up
for you

Vizážistka

ková
Soňa KabíčMake-up
artist & Luxury skin care

- svatební a slavnostní líčení
- líčení zralé a problematické pleti
- Proměny a Foto make-up
- lázeňské ošetření tváře před líčením - Galvanoterapie
- poradenství a konzultace (make-up, péče o pleť)

Pro nevěsty - zkouška líčení a líčení rodinných příslušníků
za příjemnou cenu, kladu důraz na kosmetickou přípravu
Soňa Kabíčková
pleti a použití profesionálních produktů, spolupracuji
Vizážistka & Luxusní péče o pleť
s kadeřnicí, malá pozornost pro každou nevěstu
Pro objednání volejte: 773 092 428

Dopřejte si být krásná.
Těším se na Vás!

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

PPL

Lázeňský pobyt v Trenčianských Teplicích
s plnou penzí a dopravou na 6 dní za 5790 Kč

Ubytování přímo ve středu města

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

SUPER cena při objednání do konce dubna, záloha 1 500 Kč
TERMÍNY: 18. 9. - 23. 9. , 2. 10. – 7. 10., 9. 10. -14. 10., 6. 10. – 21. 10. 2016

CENA OBSAHUJE: 5x ubytování v hotelu VILA ANNA ****

- ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
některé s balkonem či terasou
- 5 x snídaně formou bufetových stolů
- 4 x oběd
- 5 x večeře
- denně bazén a vířivka
- večer s degustací vína při harmonice
- balíček s občerstvením na cestu
- 15 % sleva na veškeré služby hotelu
(sauny, masáže, zábaly )

775 386 220

 strechy-ppl@seznam.cz

www.zednicistrednicechy.cz

Autopotřeby HP s.r.o.
- prodej náhradních dílů pro vozy škoda
- náhradní díly pro zahraniční
vozy do 24 hod.
- prodej příslušenství a nářadí

CK LOTOS TEL.: 737 113 564 nonstop
www.cklotos.cz

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

Doprava zahraničním autobusem z Pardubic, Brna, svoz z Prahy 250 Kč,
z Kolína 110 Kč, pojištění CK, česká delegátka

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

Akční dětský tábor
zábavná dovolená pro děti

PODLAHOVÉ KRYTINY
prodej • montáž

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

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

Svařování
plastů

na Již
9. nyn
ro í
čn mů
ík že
té te
to s
bá vé
je dě
čn ti
é př
do ih
vo lás
le it
né

- nezapomenutelné zážitky s bohatým programem pro děti
- strava 5x denně, ubytování v chatkách
- jízdy na koních
- jízdy na čtyřkolkách a buggy
- letní kino, trampolína
- koupání, vodní skluzavka
- Aquazorbing a houpací Aquabanán
- mnoho dalších novinek pro děti !

- zdravotnický dozor 24h

tel.: 608 236 837 tel.: 318 822 834

Jezdecký klub Míreč
732 548 180 / 383 495 000
konemirec@centrum.cz

www.webpark.cz/plasty-klokocka
plastyklokocka@centrum.cz

- nyní akce sleva 10%

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

LETNÍ

DĚTSKÝ TÁBOR 2016
S podporou úspěšného zvládnutí
dalšího školního roku
- pod odborným pedagogickým vedením

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

- pro děti od předškolního věku do 15 let

Kompletní dodávka a montáž střech

STŘECHY - JEŽEK

STŘECHY - JEŽEK

 tesařské práce
PRODÁVÁME
 klempířské práce
 pokrývačské práce
Akce střešní
4 izolace
krytiny
KM Beta
4 montáž střešních oken
4 ROZPOČTY ZDARMA

• STŘEŠNÍ KRYTINY

- rozvoj vědomostí a dovedností

l
l
l
l

- počítače, pracovní listy, plavání aj.
- strava 5x denně, pitný režim

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

hranoly a latě
klempíř. prvky
izolace
střešní okna

V případě zájmu zajistíme úvěr na financování vaší stavby

Přijmeme klempíře,
pokrývače a tesaře
Prodej střešních krytin, izolací, latí, prken, hranolů, střešních oken, klempířských prvků

www.prodys.cz
( u zimního stadionu - budova INTOP )

mob.: 774 212 924
e-mail: jezekstrechy@seznam.cz
Grafická agentura pro vás
www.luciadesign.cz

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

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁS A VAŠI FIRMU

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

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice
Informace, objednávky: 603 935 403 Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO
Přezouvání pneu za skvělé ceny
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

NOVĚ:
-prodej a výměna běžných náhradních dílů
na motocykly a skútry (filtry, destičky,oleje,gufera,řetězy,svíčky atd.)
-příslušenství a doplňky
-krátké dodací lhůty
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

Vše od návrhu po realitu !
vizitky/bannery/plachty/webdesign/logotypy/časopisy/polepy/firemní identita

GALLUS EXTRA,

s.r.o.

Hubenov 20, 588 05 Dušejov

AKCE NA MĚSÍC DUBEN za každých 10ks drůbeže
NUTRIMIX ZDARMA!!! /nevztahuje se na brojlery/

PRODEJ KUŘIC, KOHOUTKŮ, KAČEN, HOUSAT,
KRŮT, HOLOKRČEK, KALIMER, BROJLERŮ, PERLIČEK
/z veterinárně kontrolovaných chovů/

- 27. 4. 2016 v Čechticích, Pravoníně, Načeradci,
Louňovicích, Voticích, Miličíně, Heřmaničkách
- 2. 5. 2016 ve Vlašimi, Postupicích,
Bystřici u Benešova, Maršovicích,
Neveklově, Netvořicích, Týnci nad Sáz.
Info a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o.,
Tel.: 567 212 754
Mob.: 731 701 331
Mail.: gallusextra@centrum.cz

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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SPORT & OUTDOOR
Na Potůčku 43, Sedlčany
(proti kostelu sv. Martina)

volnočasové oblečení a obuv
turistika - camping - cestování
e-shop: www.sportaoutdoor.cz

NOVÁ KOLEKCE jaro/léto 2016
- jarní bundy, kalhoty, mikiny, trika, košile, kraťasy, obuv

DÁLE NABÍZÍME:
- stany, spacáky, karimatky, batohy
- turistické hole, ešusy, kotlíky, plynové a lihové vařiče
- cestovní ručníky a mýdla, švýcarské nože, impregnace
- mapy ČR + SR - turistické, cyklo, vodácké atd.
- turistická obuv, funkční prádlo MOIRA, čelenky, šátky
- ponožky české výroby od 19Kč

VELKÝ VÝPRODEJ

CENA A RYCHLOST ROZHODUJE!

Těšíme se
na Vaši návštěvu

- šaty, sukně, kraťasy z kolekce 2015
plavky litex 2015 pánské, dámské a dětské

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

www.wifcom.cz

www.facebook.com/wifcom

info@wifcom.cz

317 750 555

www.

Václavské náměstí 1
Příbram 2, 261 01
.cz

- zajištění prodeje bytu, RD, pozemku
za nejmenší provizi v kraji 3%
- okamžitá záloha 100.000,-Kč
- okamžitě vykoupíme vaši nemovitost
- oddlužíme a necháme dále bydlet
Tel.: 603 530 202, 603 530 203

E-mail: ivo@arka.cz

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
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.

