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Firma SKALICKÝ

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180

15% sleva

www.frantisekskalicky.cz

03.10.16 12:35

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

▪ různé druhy ventilátorů čerpadla, vodárny
a nautily značek Sigma, Grundfos, atd.
na veškeré silikony
▪ zahradní technika a zahr. hadice
DEN BRAVEN,
▪ podlahové vytápění Rehau
SIGA, CEYS
▪ 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
Prodej a montáž čistíren ▪ řezné a brusné kotouče
▪ ohebné připojovací nerezové trubky systém
odpadních vod
CATS
▪ potrubí odpadní PVC, HT, KG vodovodní
značky ENVI-PUR
plast. PPR, pozink a potrubí UT měd, Fe
prodejci celonerezových čerpadel od českého
největšího výrobce a dodavatele v ČR ▪ výrobce
NORIA

Koupelny

KRBOVÉ
NÁŘADÍ

50% sleva

včetně všech povolení, záručního,
pozáručního servisu a údržby.
Dále nabízíme plastové
akumulační nádrže
a vodoměrné šachty.

MONTÁŽE

- instalatérské, topenářské
- obkladačské
- kompletní rekonstrukce
koupelen a bytových jader

Kotle

ETKA 31
kotle na plyn,
pevná paliva,
elektrické

PRODEJ

- vodoinstalatérský materiál
- topenářský materiál
- vybavení koupelen
- nářadí pro řemeslníky
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Reklamní agentura

LUCIAdesign.cz
Vše od návrhu po realitu!
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Podlahové Centrum
n
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(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
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SOUTĚŽ SUDOKU
O CENY
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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

Vyhrávejte spoustu
skvělých cen!!!
Vý herc em mi nu l éh o č í sl a
s e sta l a p an í
Mar ké ta Kre j č ov á .
Gr atu luj em e!
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Řešení SUDOKU z minulého vydáníbyla čísla 11, 12. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

26 11. 20:00 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ Tel.: 608 66 77 08
20. 11. 15:00 KNIHA DŽUNGLÍ

KINO SEDLČANY

Přijmeme
do rekreačního areálu
na Orlíku kuchaře
Nabízíme dobré platové podmínky,
stálý pracovní poměr, ubytování zajištěno.

4. 11. 20:00 DECIBELY LÁSKY
5. 11. 20:00 PADESÁTKA
11. 11. 20:00 CAPITAIN AMERICA:
OBČANSKÁ VÁLKA
12. 11. 20:00 TENKRÁT V RÁJI
18. 11. 20:00 LÉTO ALL EXCLUSIVE
19. 11. 20:00 X-MEN: APOKALYPSA
25. 11. 20:00 SMRTELNÉ HISTORKY

Více informací na tel. čísle : 777 261 455
www.orlik-ubytovani.cz

Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Sedlčany,
autobusové nádraží

• půjčovna šatů

Reklamní agentura

LUCIAdesign.cz
Vše od návrhu po realitu!
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• zakázkové šití
• prodej
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Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.cz

• pánské obleky
Předsezónní výprodej šatů

NONSTOP

TAXI
723 204 118
PETR OTTA

Foto na facebooku - Pavlína Spilková

775 179 047

ŽALUZIE
• 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
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..... VŠE PRO MOTORKÁŘE
JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 317 726 837

NÁHRADNÍ DÍLY
*JAWA
*PIONÝR
*SIMSON
*BABETTA
*STADION
*MZ

Elektromontážní firma přijme

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

elektromontéra vyhláška č.50/1978Sb.
a řidiče skupiny C + vleky
- pro Sedlčany a okolí
Informace na tel.: 723 034 982

„Právě teď je vhodný čas
na nákup kvalitního uhlí“

Nečekejte, až ho bude nedostatek!
Volejte ZDARMA



17. 11. 2016

800 340 340

MONÍNEC
NEJDŘÍVE NA LYŽE
NOVÁ TECHNOLOGIE ZASNĚŽOVÁNÍ
PŘI TEPLOTÁCH NAD NULOU

WWW.MONINEC.CZ

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

www.palivasedlcany.cz
Teplo s tradicí od roku 1972

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

20161012_MON_infoinzert_98x135.indd 1

12.10.16 16:58

3

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

Na Červeném Hrádku 766

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2017/18
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK
• STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)

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.
Stipendium
Za dosažení velmi dobrých studijních výsledků
žákovi náleží stipendium až 1000,-Kč měsíčně.
Kurz svařování ZP 311 2.2.1. zdarma

Autopotřeby HP s.r.o.
- 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

Na Červeném Hrádku 766

KOUPÍM

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

TATO KŘESLA
A TENTO TYP KŘESEL

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
25.11. 2016

Odměna za produktivní práci
Žákovi náleží za výkon produktivní práce odvedené v rámci odborného výcviku odměna.

Ve školním roce 2015/2016 činila průměrná odměna za produktivní práci 1928,-Kč. Max. výše odměny činila 5670,-Kč

Odborné stáže v zahraničí

odborné stáže organizované ve spolupráci s firmami v Horním Rakousku přináší žákům důležité zkušenosti.

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

Beaut
y make-up
for you

Vizážistka
vá
Soňa Kabíčko

( u zimního stadionu - budova INTOP )

Make-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
Soňa Kabíčková - Vizážistka & Luxusní péče o pleť
Pro objednání volejte: 773 092 428

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

- individuální kurzy líčení a make-up konzultace
- poradenství a konzultace v péči o pleť
- manuální lifting obličeje
Dopřejte si být krásná.
Těším se na Vás!

pro podzimní zalesňování 2016!

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice
Informace, objednávky: 603 935 403

PÁTEK
PÁTEK
SOBOTA
PÁTEK

8:00 18:00 hod.
8:00 18:00 hod.
8:00 12:00 hod.
8:00 18:00 hod.
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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

2016

Jitka Boho, Ondřej Blaho, Nela Slovánková,
Kristýna Šebíková a exkluzivní módní show!

Již XIII. ročník prestižní soutěže krásy o nejzajímavější tvář roku LOOK BELLA 2016 se blíží k

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

PODLAHOVÉ KRYTINY
prodej • montáž

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

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

Semifinálovému večeru. V pondělí 24.10.2016 se krásné prostory Hotelu Kurdějov pod Pálavskými vrchy promění v přehlídkové molo, kde se 24 krásných dívek a 12 urostlých mužů utká o
postup do Velkého Finále. Semifinalisté byli vybráni v rámci veřejných castingů, které probíhaly
v krajských městech České republiky. Pořádající agentura Prestige Models připravila v rámci
Semifinálového večera bohatý program. V porotě zasedne mimo jiné patronka letošního ročníku zpěvačka a modelka Jitka Boho, návrhářka Miriam Janásová, Česká Miss 2013 Gabriela
Franková, Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová, 2.místo Muž roku 2014 Jan Pippinger a
mnoho dalších známých osobností. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála.
Módní přehlídky luxusních značek doplní pestrý program
Slavnostním večerem provede sympatická moderátorská dvojice Nela Slováková a Ondřej Bla-

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ
PRÁCE
- stavební práce
- zednické práce
- práce s betonem
- ploty a oplocení
- fasády
- kompletní péče o váš dům
604 189 557
s.kvadra@seznam.cz

Zelená úsporám

www.skvadra.eu

ho, vystoupí Nejkrásnější dívka SuperStar Kristýna Šebíková. Diváci se dále mohou těšit na
exhibici thajského boxu a především na velkolepou módní show. Všichni Semifinalisté se na
mole předvedou v kolekcích luxusních šatů ze Svatebního studia Dany Svozílkové a obleků
Ceremoni, dámských plavek Relleciga a pánských plavek Wayfarer. Vše doplní módní obuv
značky Shoozers. Po vyhlášení postupujících následuje afterparty s rautem.
Na vítěze čeká titul z prestižní soutěže krásy a spousta dalších cen

Semifinalisté
se
sejdou již v ranních
hodinách a to na
soustředění s ubytováním v krásném
hotelovém komplexu
HOTELU KURDĚJOV na jižní Moravě.
A jaké ceny kromě
titulu z prestižní
soutěže krásy na
soutěžící
čekají?
Nejzajímavější tváře roku LOOK BELLA 2016, které budou zvoleny na finálové Galavečeru v
Laser Show Hall v Brně, dne 3.12.2016, se zúčastní mezinárodní soutěže, dále mohou získat
letenky do některé z evropských metropolí od Letiště Brno, vlastní webové stránky od společnosti Webseller, nafocení kampaně pro plavky Relleciga, snowboard s motivem Look Bella
od Nano Snowboards, lyže značky Elan, vlasovou kosmetiku, poukazy na nákupy a spoustu
dalších cen! Další informace a fotografie z castingů naleznete také na www.prestigemodels.cz,
www.lookbella.cz a na facebookových stránkách.

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 ZIMA 2016/17
- dámské, pánské a dětské podzimní a zimní
bundy, kabáty, vesty, čepice, rukavice, trika,
mikiny, svetry, softshellové kalhoty, zimní obuv

DÁLE NABÍZÍME:

- funkční prádlo MOIRA, turistická obuv, impregnace
- turistické hole, plynové vařiče, ešusy, cestovní ručníky
- švýcarské nože, kompasy, rolničky proti medvědům
- mapy turistické a cyklo ČR + SR
- kožené peněženky, ponožky od 19Kč
- Lahve BOTANELA z nezávadného plastu

Těšíme se na Vaši návštěvu

Reklamní agentura

LUCIAdesign.cz

VELKÝ VÝPRODEJ
- trika dlouhý rukáv od 199Kč
- mikiny od 500Kč
- zimní bundy od 300Kč
* nabízíme DÁRKOVÉ POUKAZY
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Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.cz
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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.

