Regionální informační a inzertní měsíčník

ZDARMA
Vychází 1. 7. 2016

Červenec 2016 / č.191

Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

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

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

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

České stavebniny s dlouholetou tradicí!

Program výhod léto 2016:
Za Vaše nákupy nyní získáváte

SLEVOVÉ KUPÓNY!
Bližší info na prodejnách.

Hledáme spolupracovníky do týmu:
Nabízíme:
• časovou flexibilitu
• 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

Benefity:
• bonusy / prémie

Písemné nabídky se stručným životopisem zasílejte na mail:

Neváhejte a zastavte se u nás ve Stavebninách Čihák,
na našich prodejnách je samozřejmostí:
• kompletní sortiment stavebních materiálů za příznivé ceny
• doprava a vykládka materiálů vlastními automobily s hydraulickou rukou
• kvalifikovaný a ochotný personál
• pomoc při řešení stavby
a výběru materiálů
• individuální přístup,
poradenská péče
• kompletace zakázek
• množstevní a objektové slevy
• sobotní prodej včetně možnosti
dopravy zboží
• zemní a výkopové práce
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

tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Firma SKALICKÝ

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180

EXTRA SLEVY na

www.frantisekskalicky.cz

zahradní program
a hadicový systém

tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791
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
a vodoměrné šachty. koupelen a bytových jader - nářadí pro řemeslníky

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

SOUTĚŽ SUDOKU
O CENY

2 8 3

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 . 1 9 0 s e st a l a
p an í E mí l i e Nov á k ov á
z Pr a hy. Gr atu luj em e !

Vyhrajte levácké pero
pro budoucí školáky!
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Řešení SUDOKU č.190 byla čísla 9, 14. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

KINO SEDLČANY
1. 7. 20:00 DCERA ČARODĚJKY
2. 7. 20:00 ŘACHANDA
8. 7. 20:00 TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ
9. 7. 20:00 DVOJNÍCI
14. 7. 20:00 BLÁZNIVÁ PĚTKA
16. 7. 20:00 KRÁLOVÉ HOR
22. 7. 20:00 ROBINSON CRUSOE
23. 7. 20:00 ASSASSIN

SEDLČANSKÁ KOTLINA

2016

ČERVENEC - SRPEN

Areál Monínec
hledá do svého kolektivu kandidátku na pozici

RECEPČNÍ
na HPP
Nástup 1. 9. 2016
a dále vhodnou kandidátku
pro zimní sezónu na pozici

23. 7. RALLYCROSS
24. 7. RALLYCROSS
30. 7. RALLYCROSS
31. 7. BURZA
6. 8. MOTOCROSS
13. 8. MOTOCROSS
3. 9. RALLYCROSS
10. 9. RALLYCROSS
11. 9. BURZA
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1. 10. AUTOCROSS
2. 10. AUTOCROSS
15. 10. MOTOCROSS
16. 10. BURZA
22. 10. ENDURO
23. 10. ENDURO
30. 10. RALLY
31. 12. RALLYCROSS
E-mail: kotlina.sedlcany@seznam.cz

POKLADNÍ

na HPP nebo na poloviční úvazek
Předpokládaný nástup 1. 11. 2016

Více na tel.: 778 492 813 nebo
na e-mail: kadlecova@moninec.cz

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

BELLA

Manuální lifting obličeje

LOOK

íčkovou
se Soňou Kab

Hezký den,
Proměny u Soni se netýkají pouze líčení
a dekorativní kosmetiky, ale také kosmetické
proměny pleti neboli Luxusní péče o pleť.
Osobně si velmi všímám stavu pleti klientky
a není mi lhostejné , na jakou pleť make-up
nanáším. Proto již od začátku kladu důraz na
kosmetickou přípravu pleti před líčením
a kosmetické poradenství. K tomu již
využívám velmi efektivní neinvazivní metodu
Galvanoterapii a další profesionální kosmetické
produkty. Nyní Vám s radostí mohu nabídnout
novou službu, a to luxusní masáž obličeje,
přesněji Manuální lifting obličeje, který
doslova navrací život pleti a úsměv na tváři.

XIII. Ročník

CASTING
ŽALUZIE

ženy nad 170 cm / věk 15 - 25 let
muži nad 180 cm / věk 17 - 25 let

Přijď na casting a staň se modelkou / modelem!

• horizontální meziskelní
• vertikální látkové

Jitka BOHO - patronka soutěže

• interiérové

foto: ZBYNEK@MADERYC.CZ

zaregistruj se na WWW.LOOK-BELLA.CZ!
Přijď se podívat, jak se rodí hvězdy jako Česká Miss 2014 Gabriela Franková,
Muž roku 2013 Antonín Beránek, Česká Miss 2007 Lucie Hadašová
nebo Muž roku Slovenské republiky 2009 a Muž světa 2010 Peter Menky!

• látkové rolety
• předokenní rolety

WWW.PRESTIGEMODELS.CZ

PŘÍJEM INZERCE

INFO.INZERT@SEZNAM.CZ

724 136 556

NONSTOP

TAXI
723 204 118

Reklamní agentura

plastové

PETR OTTA

LUCIAdesign.cz

Kvalita za skvělé ceny!
tel.: 318 822 007, 603 768 357
e-mail: karelmachac@volny.cz
Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba p
ihned
y v hotovosti!
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Vše od návrhu po realitu!

Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.cz
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Co je Manuálni lifting obličeje?
Manuální lifting obličeje je nová revoluční
luxusní procedura pro omlazení obličeje
žen i můžů bez pomocí skalpelu. Přirozeným
způsobem dosahuje efektů plastické chirurgie
Je bezpečnou a naprosto spolehlivou metodou,
nahrazující aplikaci botulotoxinu nebo
chirurgický lifting a přináší tělu i mysli
pozitivní energii . Již po prvním ošetření
podstatně vyhladíte vrásky, zregenerujete
a napnete pleť a obličej klienta se doslova
rozzáří novou vitalitou.
Manuální lifting obličeje je zároveň velmi
jemná technika, šetrná k pokožce a doprovází ji příjemný pocit hluboké relaxace a vnitřní
pohody. Uvolněním svalů v obličeji a zlepšením
prokrvení kůže, dochází k regeneraci
vazivových a elastických struktur, k zrychlení
odvodu odpadních látek, metabolismu
a k úbytku podkožního tuku.

Vzhled a kvalita pleti se manuálním liftingem
zlepší natolik, že se často změní celkový
výraz obličeje. Strhané a unavené rysy zmizí
a klient odchází zcela s novou tváří.
Výsledkem této speciální techniky je tedy
nejen prokazatelně mladší a příjemnější
vzhled, ale současně dochází i k odbourání
stresu, k obnově duševní harmonie,
spokojenosti a psychické svěžesti.

Tato technika je vhodná také při některých
poruchách prokrvení a promaštění pleti.
Certi�ikovaný kurz Manuální lifting obličeje
jsem absolvovala v Edu Spa College přímo pod
vedením zakladatele sestavy pro manuální
lifting obličeje v ČR, Roberta Al Arefa. Sestavil
ji na základě dlouholetého studia dané
problematiky, vlastní praxe, zkušeností z
anatomie a fyziologie na 1. lékařské fakultě
Karlovy University a inspirací ze zahraničí.
Daná metoda byla uznána lékaři z plastické
chirurgie za velmi efektivní a účinnou
regenerační techniku.
Při procedůrách používám anti-ageing čístící
pěnu, hydratační vodu s kyselinou hyaluronovou, bio arganový olej a omlazující aromaterapii s kaviárem, povzbuzující aromaterapii
s liftingovým
účinkem , vzácný
olej z granátového
jablka a další .
Také relaxační
hudbu a dobrou
náladu :-).
Dopřejte si být
krásná. Těším se
na Vás!

Soňa Kabíčková

Vizážistka & Luxusní péče o pleť
Tel.: 773 092 428
Možnost dárkových poukazů!

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

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

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

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

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO
Přezouvání pneu za skvělé ceny

www.nedroplast.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

ALUPLAST
– profily IDEAL 4000,
IDEAL 7000, IDEAL 8000

Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany

•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

Široká nabídka autobaterií od třech
výrobců na skladě ihned k montáži

Při koupi akumulátoru zdarma
otestujeme nabíjecí soustavu
Výroba a programování
autoklíčů

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

Y

Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
Mail: nedroplast@nedroplast.cz
BV REALITY
Štětkova 899/20
Praha 4

Tel.: 261 222 847
Mob.: + 420 724 069 906
E-mail: birhanzl@bv-reality.cz

PRODEJ A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ VE VAŠÍ LOKALITĚ

Pracujeme po celé ČR
Pište, telefonujte, určitě budete
spokojeni s prací našich makléřů

Přijmeme další makléře

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

Tel.: 261 222 847
Mob.: + 420 724 069 906
E-mail: kancelar@bv-reality.cz

www.bv-reality.cz
www.spanelskereality.cz

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

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech

Na Červeném Hrádku 766

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

Lenka Šimáková DiS.

Tel.: 777 015 945
Mail: lenkasimakova@seznam.cz

Markéta Jíchová

Sedlecká 327, 264 01 Sedlčany

Tel.: 720 425 614
Mail: marketa.jichova@gmail.cz

Do plavek krásnější, zdravější !!!
Akce na přístrojovou lymfodrenáž PNEUVEN
- prokrvuje, působí proti křečovým žilám a otokům
Anticelulitidová masáž s ozónovým zábalem
- působí proti celulitidě, prokrvuje, zjemňuje kůži

REHABILITACE

- LÉČEBNÝ TĚLOCVIK,
CVIČENÍ PROTI VADNÉMU
DRŽENÍ TĚLA, MOBILIZACE,
DORNOVA METODA ...

- MASÁŽE
- FYZIKÁLNÍ TERAPIE

NAŠE PÉČE PRO VAŠE ZDRAVÍ

Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích metod
a technologiíve výuce. Žákům učebních oborů
poskytujeme pro školní i domácí
přípravu moderní multimediální zařízení.
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.
Kontakty: Tel.: 318 821 680, mob.: 731 169 372 www.souch.sedlcany.cz
E-mail: souch@sedlcany.cz, reditel.souch@sedlcany.cz

Na Vaši návštěvu se těší odborně proškolené fyzioterapeutky s praxí !!!
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Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz

BRZDOVÉ DESTIČKY FERODO
PRO VŠECHNY MOTOCYKLY
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..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

HP OLEJOVÉ FILTRY
PRO VŠECHNY MOTOCYKLY

Grafická agentura pro vás
www.luciadesign.cz

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁS A VAŠI FIRMU

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

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

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

www.yamaha-prodej.cz

+420 603 147 161
s.drabova@prodys.cz
Mgr. Světlana Drábová
Okružní 520, 257 41 Týnec nad Sázavou

www.PRODYS.cz

Autopotřeby HP s.r.o.
Veškeré kamenické a pomníkářské práce
- jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, pomníky,
- nápisy - nové, přípisy, obnova písma,
renovace a čištění starších hrobů

MNÍKŮ

Akční CENY PO

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

603 234 589

Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

www.kamenictvibroz.cz

- 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

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

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Areál horního autoparku 212
262 63 Kamýk nad Vltavou
Tel: +420 728 606 710
autohpz@volny.cz
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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

SPORT & OUTDOOR
Na Potůčku 43, Sedlčany
(proti kostelu sv. Martina)

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

KOLEKCE OBLEČENÍ LÉTO 2016
LOAP- šaty, kraťasy, mikiny, trika, košile, softshellové
bundy, plážová obuv, sandále, obuv pro volný čas
LITEX - plavky, legíny, sukně, kraťasy, kalhoty
WARMPEACE - outdoorové kalhoty a kraťasy, šaty
NORTHFINDER - trika, košile, kraťasy, koupací kraťasy
BASTARD - vtipná trika s potiskem

K VODĚ
plážová lehátka a stany,
boty do vody, potápěčské
brýle, šnorchly, soft tenis,
plavecké brýle, nafukovací
lehátka, plovací nudle atd.
plážová obuv. plavky

DÁLE NABÍZÍME:

VYUŽIJTE MEGA AKČNÍ NABÍDKU

-stany, spacáky, karimatky, batohy, cestovní tašky
-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
- houbařské nože, pláštěnky, kompasy, rolničky proti medvědům
- ponožky české výroby od 19Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu

VELKÝ VÝPRODEJ
KOLEKCE 2015
tílka od 149Kč,
mikiny od 500Kč
kraťasy od 299Kč,
šaty, plavky

od WIFCOMU!
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
Získejte právě nyní tyto 3 bonusy!
Stačí zavolat na telefonní číslo 317 750 555.
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

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
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