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Allianz  pojišťovna
vás zve do pojišťovací
kanceláře v Sedlčanech

Komplexní nabídka pojištění
• životní pojištění
• penzijní připojištění
• cestovní pojištění
• pojištění majetku a odpovědnosti
• autopojištění

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

Hledáme spolupracovníky do týmu:
Nabízíme:

• časovou �exibilitu
• atraktivní odměňovací systém s garantovanou motivační složkou

• zázemí obchodního místa v Sedlčanech
• možnost osobního i profesního růstu

Nástup:
• možný ihned, vhodné i pro ženy na MD
• umožníme zapracování i v průběhu MD

Požadavky:
• min. SŠ vzdělání s maturitou

Bene�ty:
• bonusy / prémie

Písemné nabídky se stručným životopisem zasílejte na mail:
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

▪ 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

SLEVY NA:
- zahradní nářadí: hrábě, motyky...

- nářadní do dílny a pro kutily
- camping potřeby: vařiče, lampy, kartuše...

- a mnoho dalšího

Prodej a montáž čistíren 
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.

EXTRA SLEVY na 
zahradní program
a hadicový systém

 Tel./fax: 318 820 310, mob.: 606 759 530
SEDLČANY, Kňovická 338

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

SEDLČANY, Kňovická 338
Tel./fax: 318 820 310
Mob.: 606 759 530
Po -Pá 7:00 - 17:00 

So 7:30 - 12:00 

PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135
Tel./fax: 318 695 355
Mob.: 731 465 600 
Po -Pá 7:00 - 17:00 

So 7:30 - 12:00 

Tradiční české stavebniny! 

• kompletní sortiment stavebních materiálů za příznivé ceny
• doprava a vykládka materiálů vlastními automobily 
  s hydraulickou rukou
• kvali�kovaný 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

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

l Podlahové Centrum

Kňovická 346, Sedlčany
(vedle Stavebnin Čihák)
tel.: 318 875 004, 777 273 248
e-mail: havel@h-pc.cz
otevřeno: Po-Pá 7-17, So 8-12

n kompletní  sortiment podlahových
     krytin za výhodnou cenu
n dřevěné a laminátové
     podlahy, PVC
n   koberce, korek
n dveře, žaluzie (NOVĚ)

AKCE VÝRAZNÉ SLEVY !!!

Na dřevěné a laminátové podlahy
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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 

Řešení SUDOKU č.191 byla čísla 13, 15. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

SOUTĚŽ SUDOKU 
O CENY

Vý hercem č .191 s e  sta la 
p aníEva Jandová z  Prahy. 

Gratu lujeme!

4 7 8 6
5 2 3 4
9 1 4 6 3 2
2 9 3 1

1 5 8 6
8 5 6 4 9 7
6 9 1 8

7 5 2 1

9 6 5 7
7 1 3 5
3 9 2

6 9
1 2 8

4 6
2 8 7
1 6 7 5

4 5 2 9

KINO SEDLČANY

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ 
PRÁCE

www.skvadra.eu

604 189 557

s.kvadra@seznam.cz

Zelená úsporám

- stavební práce
- zednické práce 
- práce s betonem
- ploty a oplocení
- fasády 
- kompletní péče o váš dům

KOUPÍM
TATO KŘESLA

A TENTO
TYP KŘESEL

Stačí napsat SMS či prozvonit, ozvu se
Tel.: +420 776 599 696

Email: slavoj.pikovice@seznam.cz

12. 8.  20:00 SHORT SKIN
13. 8.  20:00 UČITELKA
19. 8.  20:00 PARADISE TRIPS
20. 8.  20:00 RODINNÝ FILM
26. 8.  20:00 POLDŮV ŠVAGR
27. 8.  20:00 TEORIE TYGRA

Vyhrávejte spoustu 
skvělých cen!!!

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE, PLYNOFIKACE,
TEPELNÁ ČERPADLA, SOLÁRNÍ SYSTÉMY, AUTOMATICKÉ KOTLE

5. emisní třída
dřevo, pelety, uhlí
ZDARMA vypracujeme
    žádost o kotlíkovou dotaci
kotel uvedeme do provozu
   a zajistíme záruční
   a pozáruční servis

   602 473 701                 602 473 702

 

intop.sedlcany@tiscali.cz
www.intop.sedlcany.cz

Automatický litinový kotel

 PŘÍJEM INZERCE NA INFO.INZERT@SEZNAM.CZ
NEBO NA TEL.: 724 136 556
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TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

• 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

PODLAHOVÉ KRYTINY

PODLAHY • KOBERCE • PVC
prodej • montáž

Vzorková prodejna:
Olbrachtova 1007, Sedlčany

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

Autopotřeby HP s.r.o.

- prodej náhradních dílů pro vozy škoda
- náhradní díly pro zahraniční 
  vozy do 24 hod.
- prodej příslušenství a nářadí

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Komenského nám. 82
259 01 Votice
Tel: +420 722 111 093

autopotreby.votice@seznam.cz

Hana Pítová - HP Holub a Pítová
Nádražní 99
26401 Sedlčany
Tel: +420 318 820 126
       +420 603 822 479
 autopotrebysedlcany@seznam.cz

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Areál horního autoparku 212
262 63 Kamýk nad Vltavou
Tel: +420 728 606 710

autohpz@volny.cz

Příprava vozidel a vyřízení  STK

PRODEJ A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ VE VAŠÍ LOKALITĚ

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

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

Čs. armády 29, Příbram IV
tel.: 777 11 99 70               euroform@nedroplast.cz
www.oknapribram.cz     www.dverepribram.cz

 Interiérové dveře a zárubně 

EUROFORM

Veškeré kamenické a pomníkářské práce

- jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, pomníky,
- 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

Přijmeme brigádníky 
na léto na nábor 

inzerce.
 724 136 556Více na

Jedná se o obcházení firem ve vašem městě,
provizní plat za každou prodanou plochu.
Možnost dlouhodobé spolupráce.

 PŘÍJEM INZERCE NA 
INFO.INZERT@SEZNAM.CZ
NEBO NA TEL.: 724 136 556
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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

www.yamaha-prodej.cz

LO
O
K

Přijď na casting a staň se modelkou / modelem!
zaregistruj se na WWW.LOOK-BELLA.CZ!
Jitka BOHO - patronka soutěže

Přijď se podívat, jak se rodí hvězdy jako Česká Miss 2014 Gabriela Franková, 
Muž roku 2013 Antonín Beránek, Česká Miss 2007 Lucie Hadašová 
nebo Muž roku Slovenské republiky 2009 a Muž světa 2010 Peter Menky! 

WWW.PRESTIGEMODELS.CZ

foto: ZBYNEK@MADERYC.CZ

ženy nad 170 cm / věk 15 - 25 let
muži nad 180 cm / věk 17 - 25 let

BE
LL
A

XI
II.

 R
oč

ní
k

CASTING

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 
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..... VŠE PRO MOTORKÁŘE

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.CZ

HP OLEJOVÉ FILTRY
PRO VŠECHNY MOTOCYKLY

JA
NA N

OHY 2
27, 2

56 0
1 B

ENEŠOV

TEL.: 6
03 2

87 6
87 /

 317 7
26 8

37
BRZDOVÉ DESTIČKY FERODO
PRO VŠECHNY MOTOCYKLY

Areál Monínec

Více na tel.: 778 492 813 nebo
na e-mail: kadlecova@moninec.cz

hledá do svého kolektivu kandidátku na pozici

RECEPČNÍ
na HPP

Nástup 1. 9. 2016
a dále vhodnou kandidátku 
pro zimní sezónu na pozici

POKLADNÍ
na HPP nebo na poloviční úvazek

Předpokládaný nástup 1. 11. 2016

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 ZAMĚSTNANCE



























Kontakt: 608 284 515
karkosova@etimoshuman.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 9.00-12.00www.wifcom.cz www.facebook.com/wifcom info@wifcom.cz 317 750 555

Získejte právě nyní tyto 3 bonusy!
Stačí zavolat na telefonní číslo 317 750 555.

Operátoři dohledového centra vám rádi pomohou denně od 7:00 do 20:00.

Jsme tu pro naše zákazníky! Připojte se k již 16 000 spokojených rodin,
 které využívají internetového připojení od Wifcomu.

Nenecháváme si platit více peněz za vyšší rychlost jako konkurence.

od WIFCOMU!

VYUŽIJTE MEGA AKČNÍ NABÍDKU

SPORT & OUTDOOR 
Na Potůčku 43, Sedlčany

(proti kostelu sv. Martina)
volnočasové oblečení a obuv
turistika - camping - cestování

LOAP- šaty, kraťasy, mikiny, trika, košile, softshellové
      bundy, plážová obuv, sandále, obuv pro volný čas
LITEX - plavky, legíny, sukně, kraťasy, kalhoty
WARMPEACE - outdoorové kalhoty a kraťasy, šaty
NORTHFINDER - trika, košile, kraťasy, koupací kraťasy
BASTARD - vtipná trika s potiskem

e-shop: www.sportaoutdoor.cz

KOLEKCE OBLEČENÍ LÉTO 2016

Těšíme se na Vaši návštěvu

K VODĚ

VELKÝ VÝPRODEJ
KOLEKCE 2015

tílka od 149Kč,  
mikiny od 500Kč

kraťasy od 299Kč, 
šaty, plavky

plážová lehátka a stany,
boty do vody, potápěčské
brýle, šnorchly, soft tenis,

plavecké brýle, nafukovací
lehátka, plovací nudle atd.

plážová obuv. plavky

DÁLE NABÍZÍME:
-stany, spacáky, karimatky, batohy, cestovní tašky
-turistické hole, ešusy, kotlíky, plynové a lihové vařiče
- cestovní ručníky a mýdla, švýcarské nože, impregnace
- mapy ČR + SR-turistické, cyklo, vodácké atd.
- turistická obuv, funkční prádlo MOIRA, čelenky, šátky
- houbařské nože, pláštěnky, kompasy, rolničky proti medvědům
- ponožky české výroby od 19Kč

Super ceny, rychlá realizace !

 �remní identita, logotypy
 vizitky, poukázky, letáky
 časopisy, břožury, prospekty 

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Více na:    www.luciadesign.cz
Tel.: 724 136 556  E-mail: info.inzert@seznam.cz

 
 reklamní nápisy 
 bannery, PVC desky
 webové stránky


