
Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolíČervenec 2019 / č. 227

Vychází 1. 7. 2019

ZDARMARegionální informační a inzertní měsíčník

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

VYŘEŠ 
SVÉ FINANCE S NÁMI

–	spolupráce	s	předními	
poskytovateli	finančních	produktů	

–	nabízíme	hypotéky	a	úvěry,	
stavební	spoření,	investice

–	porovnáme	s	Vámi	nabídky	 
na	jednom	místě	

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

 Výstavba a rekonstrukce rodinných domů
 Domy na klíč
 Zemní, výkopové a bourací práce
 Rekostrukce koupelen
 Provedení rozvodů všeho druhu 
     (elektroinstalace, vodoinstalace, atd.)
 Zednické a obkladačské práce
 Montáž zařizovacích předmětů
 Štukatérské práce
 Malířské práce
 Úklidové práce

Tel.: +420 602 150 222
www.cmrealizacestaveb.cz

Realizace staveb 

Působíme v Praze a Středních Čechách

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

CITROËN FINANCIAL SERVICES

Comfort class  
SUV.

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu C5 Aircross je 4,1–5,8 l/100km, 106–132 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Více na www.citroen.cz.

NOVÉ SUV CITROËN C5 AIRCROSS
TLUMIČE S PROGRESIVNÍMI HYDRAULICKÝMI DORAZY®

    (1) Totas rem sinctot atiumqu ibearum qui ditis eratendi dolorpos quas eium volupta sperios utem ipsandae delectorero tem debis ut vero omnim nonecepe vercia nostrum, cus millore hendeliqui tes ut aut la sandaeperest e delectorero tem debis ut vero omnim nonecepe vercia nostrum, cus millore hendeliqui tes 
ut aut la sandaeperest e delectorero tem debis ut vero omnim nonecepe vercia nostrum, cus millore hendeliqui tes ut aut la sandaeperest a *Ous millore hendeliqui tes ut aut la sandaeperest aliquas incti undiorunto.UNICARS CZ S.R.O., TEČOVSKÁ 1052, ZLÍN-MALENOVICE, TEL.: 577 133 333, WWW.UNICARS.CZ

 JIŽ OD

530 000 Kč
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interiéry

Truhlářská výroba na zakázku

Tel.: + 420 777 173 395
Mail: sikinteriery@seznam.cz

KUCHYNĚ na míru
kuchyně - vestavné skříně - kanceláře - koupelny - obývací stěny - dětské pokoje - ložnice

www.sikinteriery.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! 
Neváhejte a zastavte se u nás ve Stavebninách Čihák, 

samozřejmostí je:
• kompletní sortiment stavebních materiálů za příznivé ceny
• doprava a vykládka materiálů vlastními automobily
   s hydraulickou rukou 

• pomoc při výběru materiálů
• individuální přístup, poradenská péče
• kompletace zakázek
• věrnostní, množstevní a objektové slevy
• sobotní prodej včetně možnosti dopravy zboží 
• zemní práce
• drobné jeřábnické práce
• zapůjčení a odvoz kontejneru
• řezání hutního materiálu
• možnost platby kartou

•

Aktuální akční nabídky 
a ceny na: 

www.stavebninycihak.cz
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SOUTĚŽ SUDOKU

Výhercem minu lého  č ís la  se 
s ta l  pan  Mi lan  Ka lvas 

ze  Sed lčan .  Gra tu lu jeme!

PODLAHOVÉ KRYTINY

PODLAHY • KOBERCE • PVC
prodej • montáž

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

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

tel.: 318 822 432, mob.: 722 340 340
www.palivasedlcany.cz

KAČÍRKY •  PÍSKY •  MULČOVACÍ KŮRA

Volejte ZDARMA
800 340 340

MRAZUVZDORNÁ
ZAHRADNÍ KERAMIKA A NÁŠLAPY

NOVĚ V PRODEJI
NOVĚ V PRODEJI

volně ložená zemina vhodná pro záhonky,
truhlíky, dále mulčovací kůra a okrasné kameny.

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

• 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

DVOŘÁK ELEKTRO zabezpečovací zařízení
kamerové systémy

elektroinstalace

 +420 723 805 953

www.dvorak-elektro.com

požadujeme: min. vyučení v oboru
                            trestní bezúhonnost
                            zodpovědný přístup k odváděné práci
                            ochotu učit se novým věcem
                            řidičský průkaz skupiny B
                            práci na PC

nabízíme: práci na diagnostice Bosch,Texa,SuperVag,Osciloscop.
                     nástup dle dohody
                     vzdělávání v oboru - servisní školení
                     stravování v místě výkonu zaměstnání
                     práce na plný úvazek
                     pracovní poměr na dobu neurčitou

přijme - automechanika,
                    autotronika, diagnostika

AUTOSERVIS JIŘÍ NOVOTNÝ

bližší informace na tel: 

603 502 395, 603 895 473Mob.: 774 491 964               E-mail: strnad.elektro@sedlcany.cz

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
s elektromateriálem a svítidly

Firma STRNAD ELEKTRO přijme PRODAVAČKU
pro provozovnu v Sedlčanech.

PRACOVNÍ NABÍDKA

AUTODOPRAVA STIBŮREK
PŘIJME ŘIDIČE SK. C + E

NA MALÉ ODTAHOVÉ VOZY
PŘEPRAVA VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ

TEL.: 602 478 169

AUTODOPRAVA STIBŮREK
PŘIJME ŘIDIČE SK. C + E

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

Nabízíme sazenice lesních dřevin z vlastní produkce, 
dále okrasné dřeviny a RRD pro jarní zalesňování 2019

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

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

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

Svatý Jan 32,
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

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

722 491 746

Jawa 550 – 555 – Pionýr - Velorex

nekompletní, popřípadě pouze na díly 
k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku na telefon:
mopedyrenovace@seznam.cz

Koupím moto Československé výroby

607 825 372

25

Ráda bych Vás pozvala do domečku mezi obrázky s energií
na manikúru, modeláž nehtů, relaxační masáž či masáž ulevujíci od bolesti.

728 033 201
lenka.havlinova@centrum.cz

www.nehty-lenka-sedlcany.cz
www.energie-z-obrazku.cz

Zahradní 462, Sedlčany

Zen Shiatsu
Rekondiční masáž
Relaxační masáž
Medová masáž
Indická masáž hlavy

Manuální lymfodrenáž
Masáže a cvičení pro seniory
(po dohodě přijedu)
Kinesiotaping
Dornova metoda

                      Mimořádná letní nabídka:
Venkovní masáže v harmonickém

prostředí zahrady

Domeček s harmonií

Těším se na Vás

Používám tehniky těchto masáží:

s

Mob.: 724 136 556 
www.luciadesign.cz

Vše od návrhu po realitu!

Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz

logotypy

firemní identita

kompletní webové str
ánky
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kompletní webové stránky

veškeré gra�cké návrhyReklamní agentura
LUCIAdesign.cz
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INTERNET
TELEVIZE

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM

100
za249

PROVOZOVATEL SLUŽBY CHYTRYINTERNET.CZ

internet@backer.cz   
www.chytryinternet.cz

volejte zdarma

800 40 30 20

Máte internet od 
někoho jiného? 

Zavolejte si o ještě 
výhodnější nabídku!

Začněte s námi už od základů. 
CHCETE UŠETŘIT???

STAVEBNINY

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

Cenové nabídky a rozpočty ZDARMA

ulice Pražská, Votice
vedle čerpací stanice Shell

Bořená Hora - Štětkovice u Sedlčan

VODNÍ SPORTY A PLAVÁNÍ NA LOMU

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LOMU
všední dny 12:00 - 19:00 / víkendy 9:00 - 20:00

potápění - šnorchlování - paddleboarding - ubytování v chatách nebo stanech
parking v areálu zdarma - vstup pro psy zakázán - koupaní na vlastní nebezpečí

kontakt : 603 265 976

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


