Regionální informační a inzertní měsíčník

ZDARMA
Vychází 1. 4. 2017

- kompletní sortiment podlahových krytin
- dřevěné a laminátové podlahy, PVC, koberce, korek

Duben 2017 / č.200

Provozní doba:
Po - Pá 7:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00
Akční ceny na dřevěné
a laminátové podlahy!

Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí

Kňovická 346, Sedlčany
(vedle Stavebnin Čihák)
SEDLČANY, Kňovická 338
PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135

Tel.: 318 875 004 / Mob.: 777 273 248
www.h-pc.cz E-mail: havel@h-pc.cz

Tel./fax: 318 820 310 / M ob.: 606 759 530
Tel./fax: 318 695 355 / Mob.: 731 465 600

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

České stavebniny s dlouholetou tradicí!

Firma SKALICKÝ

Prodejna: SEDLČANY, ul. 28. října 180

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

Prodej a montáž čistíren www.frantisekskalicky.cz
odpadních vod značky ENVI-PUR
největšího výrobce a dodavatele v ČR
včetně všech povolení, záručního,
pozáručního servisu a údržby.
Dále nabízíme plastové
akumulační nádrže
a vodoměrné šachty.

Přijďte si k nám pro

zákaznickou kartu
s výraznými slevami
na celý sortiment!

Sleva.na.sprchové.sety!!!

Neváhejte a zastavte se u nás ve Stavebninách Čihák,
na našich prodejnách je samozřejmostí:

Výprodej baterií S-line

• 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

▪ 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

NOVÝ CITROËN C3
VÝJIMEČNÝ JAKO VY

NEJ

férovější

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

36 BAREVNÝCH KOMBINACÍ
od

234 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km.

citroen.cz

AUTO MICHÁLEK S.R.O., TÁBORSKÁ 2119, BENEŠOV,
TEL.: 603 319 644, E-MAIL: KABICEK@CITROENBN.CZ

1
13.01.17
724 136 556 I info.inzert@seznam.cz Citroen_C3_98x101mm.indd
I www.infoinzert.cz
I facebook.com/infoinzert
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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 ého č í sl a
s e st a l p an Pe tr Noh a
z Příbr ami. Gr atu luj em e !
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Reklamní agentura

LUCIAdesign.cz
Vše od návrhu po realitu!

KINO SEDLČANY
1. 4. 20:00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.cz

NONSTOP
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Řešení SUDOKU z č. 199 jsou čísla 13. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci.
í identi
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• horizontální meziskelní
• vertikální látkové

HLEDÁME SPOLEHLIVOU PANÍ
na pomoc s úklidem a příležitostně
s provozem malého penzionu ve Voticích
- cca 2x v týdnu
- práce na dohodu

Více na tel:
602 371 846

www.ubytovanivotice.cz

Akční dětský tábor
zábavná dovolená pro děti

- 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 !
- vždy od neděle do soboty

na Již
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SOUTĚŽ SUDOKU
O CENY

plastové

• interiérové

- zdravotnický dozor 24h

2. 4. 18:00 ANDĚL PÁNĚ 2

- nyní akce sleva 10%

• látkové rolety
• předokenní rolety

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

Kvalita za skvělé ceny!
7. 4.
8. 4.
14. 4.
15. 4.
21. 4.

20:00 OSTRAVAK OSTRAVSKI
20:00 SVĚT PATŘÍ NÁM
20:00 MUZZIKANTI
20:00 JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
20:00 INSTALATÉR
Z TUCHLOVIC
22. 4. 20:00 VŠECHNO NEBO NIC

Koupím Československé výroby

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

Stadion - Jawetta - Parez - Pionýr - Jawa - CZ... atd,
v původním nálezovém stavu, koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídky Tel.: 722 491 746

28. 4. 20:00 PŘÍCHOZÍ
29. 4. 20:00 JACK REACHER:
NEVRACEJ SE

23. 4. 15:00 LICHOŽROUTI

Nabízíme pronájem apartmánů a chat na Nové Živohošti na Slapech.
- 200m od pláže
- plně vybavené apartmány
- vlastní sociální zařízení
- WIFI ZDARMA
- krb, gril, ohniště, pergola
- stolní tenis
- plážový volejbal
- dětské atrakce
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Mob.: 728 501 297

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

WIFI
ZDARMA

20. 4. 20:00 ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI

www.konemirec.webnode.cz

AUTOSERVIS JIŘÍ NOVOTNÝ

www.chaty-slapy.cz

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

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

PRODEJ

ŠTÍPANÉHO

PALIVOVÉHO
DŘEVA

900

Kč/prms

730 529 545
DOVOZ ZDARMA

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Rozhoduješ o svém povolání? Zvol řemeslo, budeš za vodou.

MOTOCYKLOVÁ SEZONA
SE PROBOUZÍ.
PŘIVÍTEJTE JI NA NOVÉM
SKÚTRU OD NÁS

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.

Na Červeném Hrádku 766

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

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

~ 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 29, 264 01 Sedlčany

EUROFORM
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

Odborné stáže v zahraničí

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

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

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

PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE
NEDROPLAST okna s.r.o.

S příchodem jara k Vám přicházejí i

- OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
- ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
- TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
- ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

„ JARNÍ SLEVY “

www.nedroplast.cz

Odběr: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan, Divišovice

800 138 428

Informace, objednávky: 603 935 403 Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz

ALUPLAST
– profily IDEAL 4000,
IDEAL 7000, IDEAL 8000

Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany



Veškeré kamenické a pomníkářské práce
- jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, pomníky
- více jak 200 pomníků skladem
- nápisy - nové, přípisy, obnova písma,
renovace a čištění starších hrobů

MNÍKŮ

Akční CENY PO

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

Y

603 234 589

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

DUBEN KVĚTEN ČERVEN – nejlevnější uhlí z celého roku!!

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

( u zimního stadionu - budova INTOP )

Nabízíme sazenice lesních dřevin z vlastní produkce,
dále okrasné dřeviny a RRD pro jarní zalesňování 2017

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

VOLEJTE ZDARMA

Čs. armády 29, Příbram IV

Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

www.kamenictvibroz.cz

800 340 340

Volejte ZDARMA

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

Nejnovější a nejmodernější
technologie v oblasti

I SedlčaNy I Votice
I BeNešoV I Týnec

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

www.palivasedlcany.cz
4

od
ceny tarifů již

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

299,Kč

za měsíc

diGitÁlNÍ
TeLeVIZe

KValitNÍ
PodPoRa

227 023 023 www.uvtnet.cz

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
UVT inzerce 98x66.indd 1

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
8/10/16 5:11 PM
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KOUPÍM

TATO KŘESLA A TENTO TYP KŘESEL
a nábytek do roku 1980.

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

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

KO
KR M
E PL
Ř A E
PR EŠ TIV XN
Í
E
A O V NÍ NÍ
FI VA ÁS
RM ŠI
U

py
logoty tita
í iden
ﬁremn ové stránky
ce
tní web
komple graﬁcké prá
veškeré , poukázky
vizitky ky, brožury
y, letá
časopis ní tiskoviny
sezón ámení, PF
í ozn
svatebn

py
logoty tita
í iden
y
firemn bové stránk
y
í we
rh
tn
v
le
á
p
n
é
kom
grafick
veškeré

Reklamní agentura

LUCIAdesign.cz
Vše od návrhu po realitu!
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CHCETE UŠETŘIT???

Začněte s námi už od základů.
STAVEBNINY

Cenové nabídky a rozpočty

Tel./fax: 317 700 113, mobil: 731 022 899, e-mail: k.koutek@seznam.cz

ZDARMA
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Mob.: 724 136 556
www.luciadesign.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.

