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Nabízíme zapůjčení vozů výhradně  značky Mercedes.

Nabízíme Vám krátkodobé i dlouhodobé pronájmy osobních vozů, 
minivanů až 8+1 míst, užitkových vozů, Pártybusu. Půjčit vůz si můžete 

krátkodobě o dlouhodobě. Dále je možné zapůjčit si vůz kompletně i s řidičem.

Tel.: +420 608 982 292                          Mail: info@rentluxury.cz

www.rentluxury.cz

cena od 1 100  Kč/den 

cena od 10,50 Kč/km  

cena od 1 200 Kč/den 

cena od 1 240Kč/den  

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

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

NOVÝ CITROËN C3
VÝJIMEČNÝ JAKO VY

od 234 900 Kč
36 BAREVNÝCH KOMBINACÍ

Citroen_C3_98x101mm.indd   1 13.01.17   10:40

Hledáme spolehlivého
servisního mechanika
zemědělských a stavebních strojů JCB.

Adresa provozovny: Praha 10 Kolovraty
/perfektní vlakové spojení např. z Benešova apod./
Dobré platové podmínky a prima kolektiv.
Volejte prosím p. Kocum Filip 777 329 713

PRODEJ  PALIVOVÉHO DŘEVA
borovice / smrk

NEŠTÍPANÉ
(délka polene 1m)

ŠTÍPANÉ
(25cm, 50cm)

850 Kč  1prm 

1 250 Kč 1prm

doprava
dle dohody 

Jaroslav Svoboda , Třebnice 
Tel. 724 277 168
email jarda.svoboda@email.cz

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
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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  
a e-mail: info.inzert@seznam.cz 

Řešení SUDOKU č.86 byla čísla 8, 14. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!

SOUTĚŽ SUDOKU 
O CENY

Vý hercem č .86 s e  sta la
p aní  Marie  Doležalová z 

Vlašimi.  Gratu lujeme!
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Luštěte SUDOKU a vyhrávejte 
vouchery na Monínec!!!

Kateřina Hubáčková 
váš regionální makléř

Mob.: 724 064 012          E-mail: kateřina.hubáčková@vrkcz.cz

Pozemky jsou zasíťované veškerými IS včetně optické datové sítě. 
Lokalita je na krásném slunném místě v blízkosti lesa ve vyhledávané 
oblasti Ladova kraje s moc dobrou dostupností do Prahy 
po dálnici D1. V nejbližším okolí škola, školka, obchody, 
pošta, lékaři, kavárny a restaurace. Pro aktuální 
informace a nabídku volných pozemků kontaktujte 
prosím naši makléřku.

Krásné stavební pozemky v Kunicích, Dolní Lomnice Praha východ.

Ceny od 1600,-Kč/m2. 

Společnost ÚVT s.r.o. byla založena v roce 1998, sídlí ve 
Zdiměřicích u Prahy a má zhruba 6000 klientů. Připojení 
realizujeme bezdrátově nebo pomocí optických vláken. 
Optické připojení vyniká vysokou přenosovou rychlostí 
a neomezeným množstvím přenesených dat. 
Internetové připojení u vás zřídíme do pěti pracovních 
dnů a bez závazků. Využíváme hustou síť našich 
vysílačů, kterou neustále zefektivňujeme.
Svým zákazníkům, domácnostem i velkým �rmám, nabízíme 
INTERNET, TELEVIZI (IPTV) a HLASOVÉ SLUŽBY (VoIP).

Budujeme vlastní optickou síť
Naše �rma vám také nabízí připojení pomocí 
optického kabelu, což je nejmodernější a do 
budoucna nejperspektivnější způsob připojení vaší 
domácnosti či �rmy. Zapojujeme se do developer-
ských projektů, kde již v průběhu výstavby budujeme 
vlastní optickou síť. Specializujeme se na rodinné, 
bytové domy i administrativní objekty. Zvládneme 
vybudovat optickou síť i v již hotových zástavbách, i 
když je to komplikovanější. Pracujeme s nejnovějšími 
technologiemi a díky tomu vám můžeme nabídnout:
* Vysokou stabilitu a rychlost připojení až 1 000 Mbps. 
* Žádné skryté poplatky ani omezení pro objem 
stažených dat (FUP). 
* Technickou podporu v pracovní dny, ale monitoring 
sítě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Přebíráme do správy sítě menších poskytovatelů, čímž 
rozšiřujeme naše pokrytí. V roce 2016 to byly sítě 
Struhnet (Struhařov) a LascoNet (Mukařov a okolí).

Jsme spolehlivými partnery pro developery
Díky našim zkušenostem, spolehlivosti a kvalitně 
odvedené práci s námi spolupracují developerské 
společnosti. Aktuálně probíhá výstavba v projektech v 
Praze: Staromodřanská rezidence, Byty u Dubu, Rezidence 
Modřanka, Viladům Bohdalec, Vilapark Jesenice atd.

Přejděte k nám ihned! Poplatky vám nebudeme účtovat
Pokud nejste spokojeni se stávajícím internetovým 
připojením, přejděte k nám ihned! Nečekejte, až vám 
vyprší smlouva s vaším poskytovatelem. V případě 
potřeby vám na přechodné období (max. 3 měsíce) 
nebudeme účtovat poplatky za naše služby, abyste 
nemuseli za internet platit „dvakrát“.

Přiveď souseda a získej měsíc zdarma
Nabízíme několik druhů tarifů, aby si u nás vybral 
skutečně každý a podle svých možností. Rádi vám s 
výběrem pomůžeme a doporučíme nejlepší řešení. 
Nyní také probíhá akce - přiveď souseda. Za každého 
přivedeného souseda získáte 1 měsíční paušál 
zdarma. Při objednání internetového připojení nám 
soused musí sdělit, od koho doporučení dostal.

Celosvětový vir jsme zvládli
V květnu minulého roku všechny ISP velmi potrápil 
celosvětově rozšířený vir v bezdrátových zařízeních 
Ubiquiti. Chceme vás ujistit, že naši klienti nebyli ohroženi, 
protože nastavení zabezpečení našich zařízení znemožnil 
in�ltraci a následné rozšíření škodlivého kódu.

Podporujeme místní aktivity
Firma ÚVT Internet se zapojuje do dění v místech, 
kde působí. Jsme partnerem sportovních akcí - 
například Železný dědek, Pilníkovo pozdní 
odpoledne, Beachklub Pankrác atd.

Kontakty:
tel.: 227 023 023, email: internet@uvt.cz, www.uvtnet.cz
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Blíží se doba zápisů do školy a mnoho rodičů 
řeší, zda je jejich dítě dobře na školu připrave-
no. Jednou z mnoha věcí, kterou by dítě mělo 
zvládnout, je i správné držení tužky. 
Jak takový správný úchop vypadá?
Celá paže, ale i prsty jsou uvolněné. Psací 
náčiní je položeno na prostředníku, 
přidržováno palcem, ukazovák je volně 
opřený shora. K papíru směřuje šikmo, nikoli 
kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem 
a ukazovákem. Prsty by měly být asi 2-3 cm 
od hrotu psacího náčiní. Důležité je, že jsou 
prsty pokrčeny, ne prohnuty. Ruka volně 
klouže po podložce. Ostatní svaly ruky jsou 
uvolněné a dovolují snadnou manipulaci 
s tužkou do různých směrů. 

Pokud vidíte, že vaše dítě drží tužku či pero 
nesprávně, upozorněte jej na chybu a opravte 
ho. Nejčastější chybou je prohnutý ukazová-
ček který znamená příliš velký tlak na psací 
potřeby a je nežádoucí. Takový tlak může 
vyústit až v bolestivost prstu a ruky. 
Důležité je věnovat pozornost nejen 
tomu, jak dítě drží tužku, ale i jak zda 
správně sedí. 
Při práci by dítě mělo sedět na sedadle, obě 
chodidla by měla být opřená o podlahu 
(či bed-ničku), ruce o pracovní desku, tělo by 
mělo být mírně nakloněné dopředu, ale  
nemělo by se dotýkat hrany stolu. Paty jsou na 
zemi kolmo pod koleny. Důležitá je 
i vzdálenost hlavy od pod-ložky a rovná záda. 
Vzdálenost mezi koleny by měla být asi dvě 
pěsti. Vzdálenost mezi hranou sedadla a 
podkoleními jamkami by měla být přibližně 5 
cm.                     

Drží vaše dítě správně tužku? 
Jak můžeme jako rodič dítěti pomoci 
najít správný úchop?
Při počátečním psaní je třeba věnovat 
pozornost výběru vhodných psacích 
pomů-cek. Využíváme především tah 
psacího náčiní po papíře. Vhodné psací náčiní 
tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za 
sebou zanechává znatelnou jednolitou 
stopu a dítěti se dobře drží či ho navádějí 
intuitivně ke správnému úchopu.
Pastelky, tužky 
Při výběru věnujeme pozornost tomu, aby měly 
měkkou a kvalitní tuhu, kte-rá zanechává 
sytou stopu a barvu, aniž by dítě muselo vyvíjet 
nadměrný tlak. Tvrdé tuhy nejsou vhodné, nutí 
dítě na tužku tlačit a nedochází k uvolnění 
zápěstí a ruky. Průměr by měl být 8-9 mm. Tuha 
silnější pastelky odpovídá ne jedné, ale dvěma 
až třem tuhám běžné tenké pastelky. 
Oblíbenou variantou jsou silné trojhranné 
pastelky, např. STABILO Trio silné, které nabízí 
24 barev. Kromě celého balení se dají praktic-
ky dokupovat i po kusech.  Odborníky 
doporučené jsou tužky a pastelky, které dítě 
navíc intuitivně navádí ke správnému úchopu - 
např. ergono-micky tvarované pastelky 
STABILO EASYcolors, které mají trojhranný 
tvar, kvalitní tuhu, nízkou hmotnost a 
neklouzavé prohlubně, které dítě intuitivně 
navedou ke správnému úchopu. Samozřejmos-
tí je verze pro praváky (červený konec) i 
leváky (žlutý konec) a možnost do-koupit si 
pastelku i kusově, nejen jako sadu. Pastelky a 
tužky by měly vždy lehce vyčnívat za kmenem 
palce, a proto jsou ergonomické prohlubně 
pouze do 5cm vzdálenosti od konce, aby si dítě 
svůj správný úchop nezničilo.
U grafitových tužek vybírejte tuhu HB. 
Ergonomické grafitové tužky s prohlubně-
mi pro správ-ný úchop STABILO EASYgraph 
(verze pro praváka a leváka) jsou vyráběny 
v ČR (stejně ja-ko EASYcolors) a díky tomu, že 
jsou v 5 atraktivních barvách, můžete je 
prvňáčkovi barevně sladit s dalším 
obsahem pouzdra (roller, pero, grafitová 
tužka, strouhátko) např. do modré, ze-lené, 
růžové, oranžové. Pro menší děti je vhodné 
ořezat psací náčiní méně, nechat tupější.
Inkoustová plnící pera, rollery 
Obzvláště u prvňáčků může návyky při psaní 
pozitivně ovlivnit volba vhodného pera. Pero 
musí odpovídat schopnostem a dovednostem 
dítěte a podporovat správný úchop, ideálně 
tedy opět být ve variantě pro praváka a 
leváka. Hmotnost, design, délka pera, jeho 
obvod, úchopová zóna a povrch – ovlivňují-
cích faktorů je mnoho a souvisejí s věkem 
dítěte. Pokud pero hladce a lehce klouže po 
papíře, dítě si při psaní snadněji uvolní ruku 
a linie tahu bude plynulá. Oblíbenou 
variantou ergonomický inkoustový roller 
STABILO EASYoriginal, který je ve variantě pro 
leváka či praváka. 
Lehce klouže po papíře, nedělá kaňky, náplně 
se lehce mění a s každou novou náplní 
dostává STABILO EASYoriginal i nový psací 
hrot. Pokud preferujete plnící pero, můžete 
vyzkoušet STABILO EASYbirdy, které má 
individuálně nastavitelné ve třech úhlech pro 
ideální úchop. Pro pokročilejší písaře je v 
nabídce ergonomický roller STABILO FUN.

zdroj: speciální pedagožka  
Mgr. Světlana Drábová,  STABILO ČR

www.stabilo.cz
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Nabízíme sazenice lesních dřevin z vlastní produkce, 
dále okrasné dřeviny a RRD pro jarní 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.

                   VÝKUP  VETEŠE  
               Vo l e j t e :  602  603  050  

 všeho druhu, vyklidím pozůstalosti 
 koupím staré věci ze starých domácností 
 věci do domácnosti, sklo, porcelán 
 LP, knihy, staré hračky 
 PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME! 

 

  
 Inzertní plochu objednávejte na 724 136 556

 nebo na info.inzert@seznam.cz
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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

Mob.: 724 136 556 
www.luciadesign.cz

Vše od návrhu po realitu!

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

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

MOTOCYKLOVÁ SEZONA
SE PROBOUZÍ. 

PŘIVÍTEJTE JI NA NOVÉM 
SKÚTRU OD NÁS
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BEZPEČNĚ 
S  HUSQVARNOU 

2017
Akce trvá od 15. 2. do 12. 7. 2017

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

HUSQVARNA 555RXT

25.990 Kč
HUSQVARNA LC 551SP

29.490 Kč

Bonus v hodnotě

3.905 Kč

Bonus v hodnotě

3.405 Kč

BONUS
K NÁKUPU

K nákupu rideru HUSQVARNA P 524 
včetně žacího ústrojí dostanete jako 
bonus:

akumulátorový stroj HUSQVARNA*, 
nabíječku QC330 a akumulátor 
BLi200.

K nákupu rideru HUSQVARNA P 525D 
(bez nebo s kabinou) včetně žacího 
ústrojí dostanete jako bonus:

2 akumulátorové stroje HUSQVARNA*, 
nabíječku QC330 a akumulátor 
BLi200.

K nákupu 3 ks akumulátorových 
strojů HUSQVARNA* a 1 ks nabíječky 
QC330 dostanete jako bonus:

1 ks akumulátoru BLi200

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

HUSQVARNA 550 XP®

17.990 Kč
HUSQVARNA 545RXT

22.990 Kč
HUSQVARNA 562 XP®

22.790 Kč
HUSQVARNA 535RXT

17.690 Kč

Bonus v hodnotě

2.345 Kč
Bonus v hodnotě

3.585 Kč
Bonus v hodnotě

3.380 Kč
Bonus v hodnotě

1.895 Kč

www.husqvarna.cz

*Akce platí 
pro vybrané 

akumulátorové výrobky 
Husqvarna. O dostupnosti 

se informujte 
u autorizovaného 

dealera Husqvarna.
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BEZPEČNĚ 
S  HUSQVARNOU 

2017
Akce trvá od 15. 2. do 12. 7. 2017

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

HUSQVARNA 555RXT

25.990 Kč
551SPHUSQVARNA LC 5

Kč

nus v hodnotěBonus v hod

3.905 Kč

Bonus v hodnotě

3.405 Kč

BONUS
K NÁKUPU

K nákupu rideru HUSQVARNA P 524 
včetně žacího ústrojí dostanete jako 
bonus:

akumulátorový stroj HUSQVARNA*, 
nabíječku QC330 a akumulátor
BLi200.

K nákupu rideru HUSQVARNA P 525D 
(bez nebo s kabinou) včetně žacího 
ústrojí dostanete jako bonus:

2 akumulátorové stroje HUSQVARNA*, 
nabíječku QC330 a akumulátor 
BLi200.

K nákupu 3 ks akumulátorových 
strojů HUSQVARNA* a 1 ks nabíječky 
QC330 dostanete jako bonus:

1 ks akumulátoru BLi200

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

HUSQVARNA 550 XP®HUSQVARNA 550 XP® HUSQVARNA 545RXT

22 990 K
HUSQVARNA 562 XP®HUSQVARNA 562 XP HUSQVARNA 535RXT

17.690 Kč

Bonus v hodnotě

2.345 Kč
BBonus v hodnotě

3.585 Kč
Bonus v hodnotě

3.380 Kč
Bonus v hodnotě

1.895 Kč

www.husqvarna.cz

*Akce platí 
pro vybrané 

akumulátorové výrobky 
Husqvarna. O dostupnosti 

se informujte 
u autorizovaného 

dealera Husqvarna.

Autorizovaný prodej a servis - Lebeda Josef
Vlasákova 222, Vlašim

Tel.: 602 653 117 www.lebedavlasim.cz


