Regionální informační a inzertní měsíčník

ZDARMA
Vychází 1. 12. 2016
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Reklamní agentura

LUCIAdesign.cz
Vše od návrhu po realitu!

Prosinec 2016 / č.196
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Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.cz

NEJ

férovější

Tomáš Kuba, Nádražní 91, 264 01 Sedlčany
603 806 768, 318 820 267
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Firma SKALICKÝ

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180

Příjemné prožití
svátků vánočních
a úspěšný rok
2017 přeje

www.frantisekskalicky.cz

Firma
Skalický

15% sleva

na vodovodní baterie
+ doplňky NOVASERVIS

NOVASERVIS
- nový design
- český výrobek
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tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791
▪ 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

MONTÁŽE

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

Koupelny

Kotle

ETKA 31
kotle na plyn,
pevná paliva,
elektrické

PRODEJ

- vodoinstalatérský materiál
- topenářský materiál
- vybavení koupelen
- nářadí pro řemeslníky
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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 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
Eva Bard ě j ovsk á z Pr a hy.
Gr atu luj em e!
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ZÁJEZDY ZA SUPER CENY

ŽALUZIE
• horizontální meziskelní
• vertikální látkové

PŘEDPRODEJ

plastové

• interiérové

LÉTO 2017

Turčianské Teplice

- 8dní
- plná penze
- doprava

Řešení SUDOKU z minulého vydáníbyla čísla 15, 12. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Kvalita za skvělé ceny!
tel.: 318 822 007, 603 768 357
e-mail: karelmachac@volny.cz

ŘECKO Paralia JASON
CK LOTOS TEL.: 737 113 564
www.cklotos.cz

..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

EUROFORM
18. 12. 15:00 Angry Birds ve filmu

Interiérové dveře a zárubně
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

Čs. armády 29, Příbram IV

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 317 726 837
NÁHRADNÍ DÍLY
*JAWA
*PIONÝR
*SIMSON
*BABETTA
*STADION
*MZ

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

Objednávky inzerce

NONSTOP

TAXI

Nabízíme dobré platové podmínky,
stálý pracovní poměr, ubytování zajištěno.

K čištění interiéru můžete využít dvanáct klasických vysavačů, nebo pět multifunkčních stojanů, kde kromě vysavače najdete také přístroj
k začerňování pneumatik, antibakteriální ošetření koberečků, pračku koberečků a vysokotlakou vzduchovou trysku, se kterou vyfoukáte
prach i z těch nejhůře přístupných míst.
Pokud jezdíte tankovat pohonné hmoty k
čerpací stanici DAVO OIL, můžete vyměnit
své nasbírané body za mytí vozu zdarma.
V areálu Autocentra DAVO CAR najdete již
zmiňovanou čerpací stanici DAVO OIL, dále
DAVO SERVIS, kde si můžete před zimou
nechat zkontrolovat Váš vůz a přezout pneu
a samozřejmě také prodejní plochu s více než
800 prověřenými vozy. Navštivte Autocentrum
DAVO CAR osobně a sami se přesvědčte o
jeho kvalitách.

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

Autocentrum DAVO CAR Olbramovice
www.davocar.cz

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

Elektromontážní firma přijme

Přijmeme
do rekreačního areálu
na Orlíku kuchaře

elektromontéra vyhláška č.50/1978Sb.
a řidiče skupiny C + vleky
- pro Sedlčany a okolí

2

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

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

Pro zastánce ručního mytí jsou připraveny
celkem čtyři mycí boxy pro bezkontaktní mytí,
s využitím nanotechnologických mycích prostředků. Za zmínku stojí prostor pro vysokou
dodávku, se kterou se do běžného mycího
boxu nevejdete či chemické předmytí. V rámci
předmytí odstraníte ze svého vozu nejen nánosy běžných nečistot, jako je prach, ale hlavně
těžko odstranitelný hmyz, či sůl. Jedinečný
je také poslední krok mytí a tím je závěrečný
oplach do lesku, na který se používá tzv. osmotická voda. Voda, která je zbavena veškerých
minerálů. Na umytém voze Vám ani po jejím
zaschnutí nezůstanou žádné nevzhledně vypadající bílé stopy, které snižují lesk laku.

na 724 136 556

Tel.: 608 66 77 08

Informace na tel.: 723 034 982

Pro zájemce z širokého okolí zde vystavěli
skleněnou tunelovou automyčku s revolučními
měkkými pěnovými kartáči CARLITE, které lak
Vašeho vozu nepoškrábou ani při opakovaném
mytí. Do mycího tunelu se vejde naráz až pět
aut a zvládne umýt 45 vozů za hodinu, což znamená, že je zákazník i při jejím plném vytížení
odbaven do pěti minut. Samozřejmostí je využití mycích prostředků s nanotechnologiemi, jenž
vytvoří ochranný, nečistoty odpuzující film.

- nejatraktivnější letovisko
- hotel s bazénem
- dopravou
od 7100,-Kč

Kontakt:
317 835 252
(7:00 až 15:00)
e-mail: info@bobo.cz
www.bobo.cz

2. 12. 20:00 Lovec: Zimní álka
3. 12. 20:00 Pára nad řekou
9. 12. Den nezávislosti: Nový útok
10. 12. 20:00 Sezn@mka
16. 12. 20:00 Warcraft: První střed
17. 12. 20:00 Julieta
21. 12. 20:00 Adele

V Olbramovicích, v Autocentru DAVO CAR bylo
otevřeno nejmodernější mycí centrum v celé
České republice, DAVO WASH.

• látkové rolety
• předokenní rolety

od 6800,-Kč

KINO SEDLČANY

Autocentrum DAVO CAR
se rozrostlo o mycí centrum
DAVO WASH

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Beaut
y make-up
for you

PODLAHOVÉ KRYTINY
prodej • montáž

Vizážistka

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

ková
Soňa KabíčMake-up
artist & Luxury skin care

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

- 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)
- Manuální lifting obličeje

DÁRKOVÉ POUKÁZKY
DARUJTE POD STROMEK
KRÁSU A PÉČI!

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ
PRÁCE

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

Nejnovější a nejmodernější
technologie v oblasti

I SedlčaNy I Votice
I BeNešoV I Týnec

- stavební práce
- zednické práce
- práce s betonem
- ploty a oplocení
- fasády
- kompletní péče o váš dům

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

299,Kč

diGitÁlNÍ
TeLeVIZe

za měsíc
d
o
ž
ji
ů
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r
a
ceny t
227 023 023 www.uvtnet.cz
KValitNÍ
PodPoRa

UVT inzerce 98x66.indd 1
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Příjemné chvilky v teple domova
Vám přejí PALIVA SEDLČANY
800 340 340

Volejte ZDARMA

Možnost zakoupení
dárkových poukázek.

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

www.palivasedlcany.cz
Teplo s tradicí od roku 1972
4

604 189 557

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

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

773 092 428

Dopřejte si být krásná.
Těším se na Vás!

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

Na Červeném Hrádku 766

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech

Zelená úsporám

www.skvadra.eu

VÝKUP KOVŮ

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO

Soňa Kabíčková
Vizážistka & Luxusní péče o pleť
Pro objednání volejte:

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.

Na Červeném Hrádku 766

Krásný rok

2017

přeje SOU Sedlčany

PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ

Kurz svařování ZP 311 2.2.1. zdarma

(v areálu zemědělské společnosti)

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

DIGITÁLNÍ VÁŽENÍ
AUTOVÁHA
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS

STŘELTE SVŮJ ODPAD
železo, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, nerez,
katalyzátory, kabely, chladiče, elektromotory atd...

OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.

TEL.: 775 605 977
VÝKUP EUR PALET!!!

www.vykupkovu.eu

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

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

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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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-dětské

- zimní bundy a kabáty
- lyžařské kalhoty, mikiny, svetry
- zateplené softshellové kalhoty
- lyžařské rukavice, čepice, šály, zimní obuv

VELKÝ VÝPRODEJ
- zimní bundy od 300Kč
- mikiny od 500Kč
- trika dlouhý rukáv od 199Kč
- čepice od 99Kč

VÝPRODEJ
- boty na běžky BOTAS od 799Kč

DÁLE NABÍZÍME:

- funkční prádlo MOIRA, turistická obuv
- lyžařské brýle, návleky na nohy, turistické hole
- impregnace, švýcarské nože, kožené peněženky
- mapy ČR + SR turistické a cyklo, batohy, tašky
- stany, spacáky, samonafuk. karimatky - SLEVA
- lahve BOTANELA z nezávadného plastu

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň
a přejeme vše nejlepší do roku 2017
Kontakt:
317 835 252
(7:00 až 15:00)
e-mail: info@bobo.cz
www.bobo.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.

