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ŽALUZIE

DODACÍ LHŮTA

2 - 3 DNY

SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A

VEŠKERÉ OPRAVY

NABÍZÍME SLEVU 50% 
Z CENY MONTÁŽE

ZÁRUKA 5 LET

TEL.: 728 863 201
WWW.ZALUZIE-SUCHY.CZ

ROLETY

PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ...........................................................................ČTĚTE STRANA 2
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Řešení SUDOKU č.40 byla čísla 14, 16 . Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

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 adresu. Bártová Lucie, Nad 
Přehradou 860, Sedlčany 26401, nebo na e-mail:info.inzert@seznam.cz 
s uvedením adresy.
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Konečně za ceny pro každého…                                 

vhodné i pro radiátory a samotížné topení                    

bezobslužný a extrémně úsporný provoz                          

velmi nízká hladina hluku, prodloužené záruky                                                                  

100% výkonu až do mrazivých -15°C venkovní teploty        

až do -15°C není potřeba přídavný elektrokotel              

unikátní technologie za                                     JARNÍ CENY

ušetřete až 65% za vytápění a ohřev vody                    

 Pošlete nám nezávaznou poptávku a za 
uspořenou energii raději plánujte dovolenou!!!

 

Odborně montujeme topení:

záruka až 5 let - top kvalita na trhu                                                                                                       

záruka odborné montáže, vlastní servis                                                     

včetně montáže a revize plynu, vložkování komínů                      

úsporná ekvitermní regulace

Plynové kotle

Kotle na pevná paliva

uhlí, dřevo, pelety, štěpka                                                                          

instalace akumulačních nádrží  

regulace pro kotle na tuhá paliva

           Víme jak topit chytře a levně. 
           Nezávazná kalkulace zdarma.

Odborné montáže, projekty, výpočty
podlahové topení, radiátory, klimatizace, bazénové výměníky                                                                                                    

rozvody topení, plynu, vody. Kompletní topenářské práce                                                                                                         

regulace spotřeby tepla v  rodinných a bytových domech                                                                                                         

bezdrátové systémy zónové regulace – úspora za teplo 10 až 35%                                                                                         

servis kotlů a tepelných čerpadel

Kompletní a kvalitní služby se zárukou…
Pošlete nám nezávaznou poptávku!

  alltech@alltechsro.cz

724 400 404, 606 626 176
www.alltechsro.cz

AllTech s.r.o., 
Krhanice 38, 257 42 Krhanice

Pobočka: Praha 4, Na Hřebenech II, 783/25, Kavčí Hory.

ATMOS

Tepelná čerpadla

(do 14.4.2013)

4.5.2013 Pohoda Club Sedlčany

10.5.2013 říčany kult. stř.
25.5.2013 JH music club lešany
Host:

Host:

modern metalcore Praha

modern metalcore Praha

PRODÁM                malotraktor Terra Vario s vozíkem, radlicí na sníh, 
sekačkou, rotačním kartáčem, pluhem a bránami. 
Cena dohodou. Tel.: 606 820 374

Začátkem podzimu 
minulého roku se 
naše firma zúčastni-
la prestižní soutěže 
Top firma Příbram-
sko. Tuto soutěž po-

řádá již poněkolikáté Okresní hospodářská komora. Do 
akce se mohou přihlásit firmy z příbramského regionu s 
jakýmkoli zaměřením.
   Hlasování probíhalo prostřednictvím webových 

stránek www.topfirmapribramsko.cz celkem v pěti kate-
goriích dle počtu zaměstnanců.
  Dne 24. 4. 2013 se uskutečnilo v Příbrami setkání dele-

gátů se slavnostním vyhlášením této soutěže. Výhercem 
kategorie 0-10 zaměstnanců se stala naše firma. Tímto 
jménem časopisů Infoinzert a DobříšskoAktuálně.cz děku-
ji všem, kteří pro nás hlasovali, za podporu a důvěru. I 
nadále se budeme snažit být přínosem pro podnikatele a 
firmy v regionech, kde časopisy vychází.

Děkuji  

                   Bártová Lucie

www.ProVasePodnikani.cz

Volejte ZDARMA  
774 295 485

30 000 až 300 000 Kč

pro Vaše 
podnikání

Úvěry

Časopis Vašeho regionu

Vyhrajte MP3 na léto !!!
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LUMIALLUMIAL
318 821 249
603 266 297
Po-Pá 7-17, So 8-11

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE 
velkoobchod - maloobchod

2VZORKOVNA KOUPELEN 400 m

splátkový prodej HOME CREDIT

www.lumial.cz

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA

 kompletní sortiment KORADO

 čerpadla do vrtaných studní

    Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab

    i domácí vodárny týchž značek

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva

   DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM atd.

NOVINKA!!!
kompletní rekonstrukce koupelen 

na klíč včetně 3D návrhu zdarma

To je koupelna od nás!

smyslná, elegantní, přitažlivá

LUMIALLUMIAL Kosova Hora 77 (za hřištěm)

velkoobchod - maloobchod

ceny tepelných 
čerpade l  od 103.081,- Kč bez DPH

Tepelná čerpadla 318 821 249

603 266 297

www.lumial.cz

Bi-Bloc/ Compact – venkovní  a vnitřní jednotka je propojena chladivem.
Max. výstupní teplota 55st. C = vhodné pro podlahové vytápění. 
Monobloc – kompletní venkovní instalace. Max. výstupní teplota 55st. C 
= vhodné pro podlahové vytápění. 
Hi-Temp – venkovní jednotka a vnitřní jednotka je propojena chladivem.
Max. výstupní teplota až 80 st. C = náhrada za elektrokotel, olejový nebo 

~ značkové 5 a 6 komorové profily
~ tepelně - izolační dvojsklo a trojsklo
~ odborné montáže na klíč

Plastová okna a dveře
NEDROPLAST s.r.o.

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

AKCE

DOPRAVA ZDARMA

Benešov, Vlašim,
Týnec nad Sázavou

SLEVA
                       Na objednávky

                plastových
                  oken a dveří

Využijte nyní svoji šanci k výhodnému nákupu

40%
Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190
E-mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

od českého výrobce ve Vašem regionu
       rodinná firma s 20ti lety zkušeností v oboru     

     Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany      

výroba * doprava * odborná montáž  zednické začištění * parapety * stínící technika

(

Nově v prodeji: 
- střešní okna ROTO, plastová i dřevěná
- interiérové dveře a zárubně PRÜM
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Zberazská 304, 264 01 Sedlčany
(u zimního stadionu)

Nabízíme vlastní sazenice lesních a okrasných dřevin
pro jarní zalesňování 2013 a rychlerostoucí topoly!

Odběrová místa: Vrchotovy Janovice, Luhy, Svatý Jan

Tel./fax: 318 822 869, www.LesniSkolkySedlcany.cz
Informace, objednávky: 724 202 979

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Tónování omítek i barev na počkání ! 
              Doprava až k odběrateli. 
Specializovaný velkoobchod již 17 let. 

 
 

 
 
  
 

Kpt.Jaroše 482, SEDLČANY 
Tel.: 318 875 422     602 458 568 

www.dlouha.net 
 

 OMÍTKY  A  ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 
 FASÁDNÍ  A  INTERIÉROVÉ  BARVY 
 EMAILY, LAZURY, LAKY  
 PODLAHOVÉ LAKY, OLEJE,  NÁTĚRY 

STŘECHY PPLSTŘECHY PPL
775 386 118

Strechy-PPL@seznam.cz

Cenové kalkulace ZDARMA

Kompletní dodávky krytin všeho druhu

Dodávka krovů, latí, klempířských prvků

Izolace střech

Dřevěné půdní vestavby 

( palubky )

Práce pokrývačské tesařské a klempířské

Montáž střešních konstrukcí ( vazníky )

Montáž střešních oken

Tel: 775 386 220

www.zednicistrednicechy.cz

Stavba domů na klíč

Veškeré stavební práce

Nástavby domů

Zateplovací systémy všeho druhu

Zámkové dlažby

Betonové ploty a zdi

Grily a udírny 

Bourací práce

 pronajmu apartmány-chaty
Info: tel. 728 501 297  www.chaty-slapy.cz

Slapy - Nová Živohošť

 pronajmu apartmány-chaty

Léto 2013

WIFI PŘIPOJENÍ
ZDARMA

Web: www.projesle.cz | E-mail: info@projesle.cz   

Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“

 soukromé jesličky pro děti od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

ProJesle

AUTO
DVOØÁK

opravy osobních vozidel
mechanické práce
diagnostika

odtah vozidel
NONSTOP

Tel.: 606 121 111

Týnec nad Sázavou
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  AKČNÍ CENY VRAT
                               Největší výběr renolit dekorů imitací dřeva 

a barev v ČR u sekčních, posuvných, dvoukřídlých vrat a dveří.

Venkovní žaluzie ISOTRA

Moderní a praktické zastínění 

výrobních hal, reprezentačních budov, 

bytových zařízení jakéhokoli charakteru.

info@lksystem.cz  mob: 737 847 594

LKSYSTEM.CZ, s.r.o., Staroknínská 310, 262 03 Nový Knín
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ROLETY, ŽALUZIE, STÍNÍCÍ TECHNIKA, VJEZDOVÉ BRÁNY, POHONY VRAT A BRAN

                                           CETTA 50-80, 80 Flexi

                                                  ZETTA 70,90, SETTA 65,90

                                                 

Koupím les 
a zemědělské pozemky. 
Platba ihned v hotovosti! 

Tel.: 608 66 77 08

tel.: 775 252 922

zateplená sekční garážová vrata 
do rozměru 270x215 cm

GARÁŽOVÁ VRATA 

zlatý dub, ořech, stříbrná, šedá + 2 500,- Kč

ZA 19 990 Kč

S pohonem na DO, bílá barva, včetně montáže 
a 15% DPH . Bez dopravy 8 Kč/km

www.vrata-svatek.cz
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Balíčky služeb
kombinace internetu a TV za výhodné ceny

           326 551 005 

     info@vlasimnet.cz 

www.vlasimnet.cz

  možnost instalací v pásmu 5 GHz, 3,5 GHz (WiMAX) a 2,4 GHz již za 0,- Kč

  výhodné, nesdílené tarify internetu - již od 8,- Kč/denně

  hromadné instalace panelových a bytových domů ZDARMA

    (s přípravou na připojení k optické síti)

  neomezená záruka na naše zařízení 

    (servis u zákazníků zdarma)

  kontaktní a informační kancelář 

    (Vlašim, Komenského 40 - Dům služeb)

Nyní nabízíme TV i přes SATelit !

DIGITÁLNÍ TELEVIZE (až 121 kanálů)

již od 149,- Kč/měs. vč. DPH

SYMETRICKÝ INTERNET (až 75 Mb)

již od 250,- Kč/měs. vč. DPH

VOIP TELEFON (od 0,99 Kč/min.)

neplaťte pronájmy za pevnou linku

                           Autorizovaný prodej a servis 
                           - Lebeda Josef       

                           Vlasákova 1842, Vlašim 
                                       (v prodejně rybářských potřeb)       

                      Tel.: 602 653 117   www.husqvarna-lebeda.cz

Akce na servis 
a velké slevy na pily!

Těšíme se na vaši návštěvu! Akční nabídka platí do 20. 3. 2013. Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. 
Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © Husqvarna 2013. Všechna práva vyhrazena. 

Navštivte naši prodejnu:

Akční cena pily Husqvarna 435

7.790 Kč

Právě nyní servis všech strojů 
Husqvarna za výhodné ceny!

Hlídání dětí
učitelka z mateřské školky nabízí hlídání dětí

 studentka vysoké školy  
` profesionální přístup 
` rozvoj dětí
` bohaté zkušenosti 
` praxe na táborech připravujících děti do školy 

Tel.: 739 909 902

Nový hotel Monínec hledá kolegu /-yni na pozici 

recepční se znalostí anglického jazyka
Požadujeme:

* praxi v oboru
* znalost německého jazyka výhodou
* znalost práce na PC
* znalost práce s Fidelio – Micros výhodou

* čistý trestní rejstřík

Nabízíme:

* zázemí silného 
  a stabilního zaměstnavatele
* možnost seberealizace 
  a osobní rozvoj
* příjemné prostředí hotelu i okolí

www.moninec.cz    tel.: 739 588 616


