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▪ 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        

Koupelny

ETKA 31

Kotle

kotle na plyn,
pevná paliva, 

elektrické

www.frantisekskalicky.cz

PRODEJ
- vodoinstalatérský materiál
- topenářský materiál
- vybavení koupelen
- nářadí pro řemeslníky

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

MONTÁŽE

Prodejna:  SEDLČANY, ul. 28. října 180
tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791

Firma SKALICKÝ

největšího výrobce a dodavatele v ČR
včetně všech povolení, záručního,

pozáručního servisu a údržby.
Dále nabízíme plastové

akumulační nádrže
a vodoměrné šachty.

Prodej a montáž čistíren 
odpadních vod značky ENVI-PUR

NOVINKY 
VE VZORKOVNĚ KOUPELEN

OBKLADY, DLAŽBY
A SPRCHOVÉ KOUTYNOVÉ 

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

ŠROTOVNÉ 
až 120 000 Kč
NA NOVÝ VŮZ

 AUTO VONDRÁK S.R.O., ROBOUSY 203, 506 01 JIČÍN, TEL.: 493 520 503, MOB.: 724 314 072, 
E-MAIL: PRODEJ@CITROEN-JICIN.CZ, WWW.CITROEN-JICIN.CZ

ČISTÍME ČESKÉ
SILNICE! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km. 
Šrotovné je �nanční příspěvek na nákup nového osobního vozu Citroen za předpokladu, že kupující přiveze k výkupu a následnému sešrotování ojetý automobil splňující emisní normu Euro I až Euro III. 
Alternativou je předložení potvrzení o ekologické likvidaci vozu kupujícím, které není starší 14 dnů. Dále je určen kupujícím, kteří nabídnou na zobchodování ojetý automobil splňující emisní normu Euro IV a vyšší. 
Detailní podmínky najdete na www.citroen.cz.
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E-MAIL: PRODEJ@CITROEN-JICIN.CZ, WWW.CITROEN-JICIN.CZ

ČISTÍME ČESKÉ
SILNICE! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km. 
Šrotovné je �nanční příspěvek na nákup nového osobního vozu Citroen za předpokladu, že kupující přiveze k výkupu a následnému sešrotování ojetý automobil splňující emisní normu Euro I až Euro III. 
Alternativou je předložení potvrzení o ekologické likvidaci vozu kupujícím, které není starší 14 dnů. Dále je určen kupujícím, kteří nabídnou na zobchodování ojetý automobil splňující emisní normu Euro IV a vyšší. 
Detailní podmínky najdete na www.citroen.cz.

AUTO MICHÁLEK S.R.O., TÁBORSKÁ 2119, BENEŠOV,
TEL.: 733 381 154, E-MAIL: KABICEK@CITROENBN.CZ

ŠROTOVNÉ 
až 120 000 Kč
NA NOVÝ VŮZ
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ČISTÍME ČESKÉ
SILNICE! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km. 
Šrotovné je �nanční příspěvek na nákup nového osobního vozu Citroen za předpokladu, že kupující přiveze k výkupu a následnému sešrotování ojetý automobil splňující emisní normu Euro I až Euro III. 
Alternativou je předložení potvrzení o ekologické likvidaci vozu kupujícím, které není starší 14 dnů. Dále je určen kupujícím, kteří nabídnou na zobchodování ojetý automobil splňující emisní normu Euro IV a vyšší. 
Detailní podmínky najdete na www.citroen.cz. CITROËN FINANCIAL SERVICES

Provozní doba: 
Po - Pá 7:00 - 17:00 

So 8:00 - 12:00

Kňovická 346, Sedlčany
(vedle Stavebnin Čihák)

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

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

Akční ceny na dřevěné 
a laminátové podlahy!

Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz www.luciadesign.cz
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KINO SEDLČANY

Řešení SUDOKU z č. 206 jsou čísla 8, 11. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci.

• 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

ŽALUZIEŽALUZIEŽALUZIE

FOTBAL TATRAN SEDLČANY

Koupím les a zemědělské
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

Muži A
 12. 11.  14:00 Tatran Sedlčany - SK Aritma Praha

Muži B
   5. 11.  14:00 Tatran Sedlčany - FK Lety
19. 11.  13:30 Tatran Sedlčany - Sokol Sedlec-Prčice

Muži C
   4. 11.  14:00 Tatran Sedlčany - TJ Sokol Dublovice
18. 11.  13:30 Tatran Sedlčany - FK Sparta Luhy

St.+ml. dorost
  4. 11.  10:15/12:30 Tatran Sedlčany - TJ Přeštice
18. 11.  10:15/1
2:30 Tatran Sedlčany - SK Rakovník

St.+ml. žáci
    5. 11.    9:30/11:10 Tatran Sedlčany - Povltavská FA

Hledáme nemovitosti
ve Vaší lokalitě  na prodej, pronájem

BV REALITY
Štětkova 899/20 

Praha 4
Tel.: 261 222 847    
Mob.: + 420 724 069 906   
E-mail: birhanzl@bv-reality.cz

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

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

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

Přijmeme další makléře

607 825 372

24

TAXI
NONSTOP

PETR OTTA
723 204 118

VYBERTE SI SKÚTR
K NOVÉMU ROKU

NAVŠTIVTE PRODEJNU V BENEŠOVĚ
A VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY

NAVŠTIVTE PRODEJNU V BENEŠOVĚ
A VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

Časově omezená akce.

SLEVA 
NA VYBRANÉ MODELY 10%SLEVA 
NA VYBRANÉ MODELY 10%

800 340 340
Nečekejte, až ho bude nedostatek!

Volejte ZDARMA

tel.: 318 822 432, mob.: 722 340 340
www.palivasedlcany.cz
Teplo s tradicí od roku 1972

„Právě teď je vhodný čas
na nákup kvalitního uhlí“

  3. 11.  20:00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
  4. 11.  20:00 BÁBA Z LEDU
10. 11.  20:00 PIRÁTI Z KARIBIKU: 
                        SALAZAROVA POMSTA
11. 11.  20:00 ABSENCE BLÍZKOSTI 
17. 11.  20:00 VETŘELEC: COVENANT
18. 11.  20:00 WESTERN
24. 11.  20:00 MUMIE
25. 11.  20:00 ŽIVOT ZA  ŽIVOT

19. 11.  15:00 TROLLOVÉ

  2. 11.  20:00 STUD
15. 11.  20:00 KŘIŽÁČEK
      

SOUTĚŽ
SUDOKU

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 

Vyhrajte kalendář
na rok 2018!

Mob.: 724 136 556 
www.luciadesign.czVše od návrhu po realitu!

Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz
Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz

Grafické návrhy
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VOŠ a SPŠ VOLYNĚ – ŠKOLA PROFESIONÁLŮ

Od střední odborné školy rodiče a žáci zcela pochopitelně očekávají, že připraví své 
studenty co nejlépe pro praxi v daném oboru. Aby se tomu tak mohlo stát, musí mít škola co 
nejmodernější materiální zázemí, úzkou vazbu na praxi a vysoce kvalifikované pracovníky. 
Troufám si tvrdit, že VOŠ a SPŠ Volyně právě takovou školou je.
Pokud se jedná o materiální zázemí, můžeme nabídnout „výrobní 
halu“ s CNC technologií pro dřevozpracující průmysl, dále školní dílny, které nám 
závidí i profesionálové z malých a středních firem. Kromě základního vybavení každé 
truhlárny máme CNC pětiosé obráběcí centrum, širokopásovou brusku, gravírovací a řezací 
laser, součástí dílen je ale i sušárna dřeva a lakovna. Moderní technologie ale pracují na 
základě dat, která musí pracovník připravit, proto se naši studenti učí ovládat potřebné 
počítačové programy, AUTOCAD 3D, CADCON, PROTECH, SEMU a CINEMU 4D.
Vazbu na praxi zajišťují přednášky odborníků a zástupců firem na půdě školy, odborné 
exkurze a v neposlední řadě dva mezinárodní prestižní semináře – Interiéry a Dřevostavby, 
které se uskuteční i v letošním školním roce. 

Dalším posunem směrem k praxi by 
se mělo stát nové zaměření oboru 
STAVEBNICTVÍ – NAVRHOVÁNÍ 
MODERNÍCH DŘEVOSTAVEB. Tento 
záměr vzešel z iniciativy zástupců firem, 
např. CIUR a.s., DFH Haus CZ s.r.o., 
STORA ENSO, Egger CZ s.r.o. a dalších, 
během letošního semináře z důvodů 
nedostatku kvalifikovaných pracovníků. 
Specifikem tohoto zaměření by mělo 
být posílení odborné praxe a zavedení 

předmětů týkajících se dřeva jako stavebního materiálu, dřevostaveb a dřevěných 
stavebních konstrukcí. Je jisté, že budoucí absolventi se nemusí bát o své uplatnění na trhu práce.
Odrazem kvality pedagogického sboru pak je úspěšnost studentů u maturitních 
zkoušek, v loňském školním roce 96%, a úspěchy v oborových soutěžích. Mezi ty 
nedávné patří 3. místo designérky 2. ročníku Dory Kolářové ve velmi prestižní 
mezinárodní soutěži obalového designu Young Package a 1. místo Andrey Bočánkové, 
studentky stavebnictví 3. ročníku, v celostátním kole Soutěže o nejlepší projekt 
rodinného domu vyhlašovaný firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
A jaké další aktivity a novinky přinesl minulý školní rok a ve kterých chceme 
pokračovat i letos?
V CNC centru proběhla premiérová obhajoba maturitního výrobku, byl jím zahradní 
altán, a zájem studentů o realizace maturitních prací na CNC technologiích stále roste. 
V rámci programu Erasmus+ byl realizován projekt Po stopách Gaudího a 17 studentů 
3. ročníku strávilo 14denní praxi ve španělské Barceloně. Ve Strakonicích jsme se 
představili výstavou koláží pod názvem Generálka a návštěvníci Vlachova Březí mohli 
celé léto v krásně obnovených prostorách bývalého pivovaru zhlédnout naši školní 
výstavu Bydlení made in Volyně. 
Co napsat na závěr? VOŠ a SPŠ Volyně je moderní škola, které záleží na tom, aby její 
absolventi byli skutečnými profesionály.

Koupím Československé výroby
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

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

www.kamenictvibroz.cz 603 234 589

Akční CENY POMNÍKŮ

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA
Přestavlky 4, Sedlec-Prčice

NEDROPLAST okna s.r.o.

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

www.nedroplast.cz

 ALUPLAST 
– pro�ly IDEAL 4000, 
IDEAL 7000, IDEAL 8000

VOLEJTE ZDARMA
800 138 428

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

PLASTOVÁ OKNA a VCHODOVÉ DVEŘE 

Nedrahovice 52, 264 01  Sedlčany

 

Y

Nabízíme vlastní sazenice lesních a okrasných dřevin
pro podzimní zalesňování 2017!  

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

( u zimního stadionu - budova INTOP )

Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz

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

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

 

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

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.

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech
Na Červeném Hrádku 766

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2018/19
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (AUTOMECHANIK)
• STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)        

Na Červeném Hrádku 766

Stipendium Za dosažení velmi dobrých 
studijních výsledků žákovi náleží stipendium až 1000,-Kč měsíčně.

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

Ve školním roce 2016/17 činila průměrná odměna
za produktivní práci 2336,-Kč. Max. výše odměny činila 5000,-Kč

Kurz svařování ZP 311 2.2.1. zdarma

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
24.11. 2017PRODEJ

ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO

DŘEVA
900 Kč/prms

730 529 545 DOVOZ ZDARMA

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

www.promenyusoni.cz

Soňa Kabíčková
Make-up artist a Luxury skin care 

Vánoční a dárkové poukazy již v prodeji!!!

VÝKUP ŽELEZA, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRUVÝKUP ŽELEZA, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

- výkup autovraků (až 1100 Kč/t) 
  + ekologická likvidace vozidel 
- nadstandardní zhodnocení kovového odpadu firem
- likvidace zemědělských strojů a konstrukcí
- výkup papíru a AKU baterií v HOTOVOSTI

Jateční 275, 264 80 Sedlčany (NAPROTI JATKŮM)

Tel: 606 654 698 – drobný výkup
Tel: 725 382 628 – výkup nad 10t

www.kovosrot.cz

! VYSOKÉ VÝKUPNÍ CENY !

ZE ŽIVOTA DIVADELNÍHO SOUBORU 
CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Začátkem září divadelní soubor „Šumajzl“ představil svou autorskou hru 
„O vodě“ (okolo koloběhu) na Taška Festu ve Vinařicích u Kladna. Počasí sice 
festivalu moc nepřálo, ale náladu to všem účastníkům nevzalo a užili jsme si to.
Moc děkujeme za pozvání a budeme se těšit příště s novým autorským „kusem“, 
který začínáme zkoušet.
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Nejnovější a nejmodernější 
technologie v oblasti 
I SedlčaNy I Votice 
I BeNešoV I Týnec

BeZDRÁTOVÉ
PŘiPoJeNÍ

OPTIcKÉ
PŘiPoJeNÍ

diGitÁlNÍ
TeLeVIZe

KValitNÍ
PodPoRa

299,- Kč

za měsíc

227 023 023 www.uvtnet.cz
ceny tarifů již od

UVT inzerce 98x66.indd   1 8/10/16   5:11 PM

STAVEBNÍ FIRMA
V MNÍŠKU POD BRDY

- řidiče skup. C
- strojníka
- automechanika
  nákladních
  automobilů

PŘIJME DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

www.slabihoudek.wz.cz

Více informací na:
+420 603 493 038                    m.slabihoudek@seznam.cz

Privátní pedagogická poradna

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

www.PRODYS.czwww.PRODYS.cz
Mgr. Světlana Drábová
Okružní 520, 257 41 Týnec nad Sázavou

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 

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 

Bezpečnostní služba nabízí   
možnost uplatnění pro:

invalidní důchodce

Na vrátnici v Sedlčanech, v Benešově a ve Vestci u Prahy.

Bližší informace na telefonním čísle 724 235 695.

P.S. Mzda za odpracovaný měsíc :  12.500 – 14.500,- Kč

Nemusíte se nikam obtěžovat chodit a s ničím se zatěžovat, či tahat! Přijedeme rádi až k Vám, kamkoliv v ČR!

VYKUPUJEME CELÉ SBÍRKY,
SOUBORY, POZŮSTALOSTI, ale též jednotlivé kusy! Vše může být i poškozené, zničené a nekompletní!

Až 20 000 Kč i více, dle stavu a modelu, za takovéto podobné, 
ale i jiné hodinky! (Hledáme jak náramkové, tak i kapesní!) Např. zn. HEUER, 
OMEGA, ZENITH, DOXA, LONGINES, SCHAFFHAUSEN, IWC, ORLÍK, 
CHRONOGRAPHE, LEMANIA, atp. 
Kupujeme též GLASHÜTTE, PRIM, SPARTAK, STRELA atd.
Velmi nás též zajímají veškeré hodinky se stopkami, s černým ciferníkem, 
letecké, vojenské a cibule (nejen zlaté a stříbrné!), hrací i bicí!
Perfektně platíme i za různé řetízky, přívěsky a krabičky od hodinek!

Až 500 000 Kč (i více) za SBÍRKU MINCÍ! 
Kupujeme ale i BANKOVKY, STARÉ POHLEDNICE, 
MEDAILE, ODZNAKY, atp.! Máme zájem nejen 
o mince zlaté a stříbrné, ale i drobné a zdánlivě 
bezcenné! Zajímají nás i neúplné a neuspořádané 
sbírky a jednotlivé kusy!

SPECIÁLNÍ 
NABÍDKA!!!

Za zlatý DUKÁT dáme ihned 
10 000 Kč až 400 000 Kč! 
(jedná se nám o veškeré 
1, 2, 5 a 10 dukáty!)

Kupujeme a špičkově 
platíme též za MEDAILE 
a VYZNAMENÁNÍ.

Super zaplatíme za vše, co se týká ARMÁDY, POLICIE, 
POHRANIČNÍ STRÁŽE, 1. + 2. VÁLKY (např. šavli, 
přilbu, čepici, bodák, dýku, 
uniformu, knihy), 
korespondenci, 
mapy, atd.

Medaile, vyznamenání 
a odznaky kupujeme 

jak hodně staré, tak i z dob KSČ!

1 000 Kč až 50 000 Kč 
za šavli, kordík, tesák, dýku, atp.!

POHRANIČNÍ STRÁŽE, 1. + 2. VÁLKY (např. šavli, 
přilbu, čepici, bodák, dýku, 
uniformu, knihy), 

Např. starý nábytek, obrazy (i tzv. mazanice, či jen rámy), psací a šicí stroje, hudební nástroje 
(housle, kontrabas, violu, klarinet aj.), staré cedule z obchodů – pivovarů – auto moto (též 
plechovky od olejů, auto reklamy a prospekty – ŠKODA, TATRA, JAWA, atd.), bižuterii a šperky 
a to jak zlaté, tak stříbrné, ale i z obecného kovu, vše ze stříbra a zlata (např. příbory, tabatěr-
ky, nádobí atp., též ale i zubní zlato (a to i nečištěné).

OBZVLÁŠŤ HLEDÁME  veškeré brože i náramky, náhrdelníky, prsteny atd. s ČESKÝMI GRANÁTY!OBZVLÁŠŤ HLEDÁME  OBZVLÁŠŤ HLEDÁME  

KOUPÍME PRAKTICKY
SKORO VŠE!

LIKVIDUJEME  I  CELÉ  POZŮSTALOSTI! (Vše, co má nějakou hodnotu, koupíme a v případě dohody zbytek vyklidíme!)

Až 30 000 Kč za STARÝ BETLÉM či DIVADLO! 

Kupuje též jednotlivé � gurky, loutky, kulisy, náhradní díly atp. 

500 Kč až 3 000 Kč i více dáme za auto, autobus, náklaďák 
na dálkové ovládání (šňůru atp.), na klíček, setrvačník, baterie atp.!

Až 3 000 Kč za časopis ČTYŘLÍSTEK z r. 1969!
Kupujeme ale i jiná, pozdější čísla!

Dále hledáme: Vše staré z ČÍNY, JAPONSKA, KOREJE 
atp. (Asie)! Porcelán, chladné zbraně, sochy, pohled-
nice, fotogra� e a korespondenci (dopisy i jen obálky!), 
mince, bankovky, atd. Veškeré zajímavosti a kuriozity!

Veškeré sochy, busty, plakáty, foto + podpisy 
slavných osobností! např. MASARYK, GOTTWALD, 
SVOBODA, LENIN, FRANC JOSEF I. atd.! (Kupujeme 
ale toto vše i pokud jde o slavné herce, sportovce, 
výjimečné osobnosti atp.!)

Nejlépe zaplatíme veškeré staré hračky + časopisy, vláčky (Merkur, Märklin, TT, HO atd.), 
zvířátka, indiány, vojáčky, vše z tlačeného papíru atd.!

   Nejvyšší možná platba ihned!

Přezouvání pneu za skvělé ceny

•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

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE AUTO 

Široká nabídka autobaterií od třech 
výrobců na skladě ihned k montáži

Při koupi akumulátoru zdarma 
otestujeme nabíjecí soustavu
Výroba a programování 
autoklíčů

NOVĚ:

www.novotny-autoservis.webhelp.cz

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

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

přijmeme pracovníky na infolinku na zimní sezónu 

přijmeme pokojskou 
na hlavní
pracovní poměr 

Areál Monínec
nabízí volné

pracovní pozice

Kontaktní osoba: Kadlecová Kateřina, Sales manager
Tel : 778 492 813         E-mail : kadlecova@moninec.cz

Areál Monínec
nabízí volné pracovní pozice

přijmeme pracovníky do restaurace na zimní sezónu
Kontaktní osoba: L. Vaverková Tel.: 739 393 543
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Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov

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

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

Zpracujeme za Vás žádost o dotaci včetně všech potřebných příloh. Vaší žádost 
zpracujeme přesně dle požadavků úřadu, profesionálně a v krátkém čase.  
Současně doporučíme parametry nového zdroje, který můžeme i dodat, nainsta-
lovat a zprovoznit. 100% úspěšnost se žádostmi v minulém roce!

Vyřídíme za Vás vše potřebné 
pro získání dotace!

tepelná čerpadla, 
plynové kotle, 
solární systémy

+

Intop Sedlčany – Karel Pokorný
mobil: 602 473 701

Privátní pedagogická poradna

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

www.PRODYS.czwww.PRODYS.cz

Mgr. Světlana Drábová
Okružní 520

257 41 Týnec nad Sázavou

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 

Chtěla bych poděkovat svým zákazníkům 
za podporu v tomto roce. Díky Vám jsem se opět 

stala finalistou živnostnika roku 
ve Středočeském kraji 2017!

Lucie Bártová - Info inzert


