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tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

NEJ
férovější
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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

Výprodej baterií S-line

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

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

- zdící materiály, omítky, štuky, betony
- střechy, střešní okna, komíny
- tepelné izolace, hydroizolace
- zámkové a betonové dlažby, 
  plotovky, obrubníky ...        
- dveře, okna, zárubně
- obklady a dlažby, 
  sanitární keramika, lepidla
- sádrokartony
- hutní materiál, písky
- nářadí, barvy, 
  stavební chemie atd.

Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 30. 4. 2017 na celý sortiment:

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

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz
PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135 Tel./fax: 318 695 355 / Mob.: 731 465 600

S tímto kupónem u nás nakoupíte vše se slevou – 15% !

Slevový kupón 

-15%
na celý sortiment







+ nyní každý zákazník získává 

SLEVOVOU 

KARTU 
na další nákupy
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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 z č. 198 jsou čísla 20, 15. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

SOUTĚŽ SUDOKU 
O CENY

Vý hercem minu lého čís la 
s e  sta la  p aníEva Vl ková

 z  Kňov ic  u  S e d lč an. 
Gratu lujeme!
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KINO SEDLČANY

Vyhrávejte spoustu 
skvělých cen!!!
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~ výměna autoskel na všech typech 
   osobních, užitkových 
   a nákladních vozidlech 
~ po dohodě možnost montáže 
   přímo u vás doma 
~ komunikaci s pojišťovnami 
  vyřídíme za vás

Martin Žemlička
Boudy 29, 264 01 Sedlčany

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

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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TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

  3. 3.  20:00 VIVA
  4. 3.  20:00 KRÁLOVNA KRISTÝNA

10. 3.  20:00 AGNUS DEI
11. 3.  20:00 BUCHTY A KLOBÁSY

16. 3.  19:00 ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ!
17. 3.  20:00 INFERNO

18. 3.  20:00 MANŽEL NA HODINU
24. 3.  20:00 KAMENY BOLESTI

25. 3.  20:00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
31. 3.  20:00 HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY

12. 3.  15:00 JÁ, KOCOUR

  9. 3.  20:00 AMY
30. 3.  20:00 HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL 
O ŽIVOTĚ
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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

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

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

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

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.

Bogner Polo Team 
vyhrál 4. ročník

Czech Snow Polo Masters 
2017!

1. BOGNER, 2. PRESTIGE MODELS, 
3. ELAN

Špindlerův Mlýn na několik dní ovládlo 
koňské polo. Přímo pod jedním z nejob-
líbenějších svahů České republiky se v pá-
tek a v sobotu 3. – 4. 2. odehrál již čtvrtý 
ročník Czech Snow Polo Masters 2017! 
Luxus turnaje dokreslila nasvětlená hrací 
plocha, světoví hráči a bohatý doprovod-
ný program.
Tento turnaj byl exkluzivní také tím, že se 
jako jediný nejen v České republice, ale 
i ve střední Evropě odehrával na sněhu.
Na prestižní turnaj královského sportu 
se slétli hráči z celého světa. Zastoupena 
byla například Anglie, Jihoafrická repub-
lika, Malajsie. Mezi sebou se utkaly týmy 
Prestige Models, Bogner a Elan. 
Titul Czech Snow Polo Masters 2017 si 
po napínavém souboji odnesl Polo Team 
Bogner, který vedl zkušený hráč póla Zul 
Junus z Malajsie. 
2. místo obsadil tým PRESTIGE MODELS 
v čele s kapitánem John Bunn z Anglie. 
Tento tým současně nese název exkluzivního 
organizátora turnaje a generálního partnera, 
jenž měl celou akci pod svojí taktovkou. 
3. místo v turnaji získal tým Elan pod ve-
dením kapitána Graham Waring z Anglie.
Spolu s agenturou Prestige Models je po-
řadatelem akce i Gill Polo v čele s Navee-
dem Gillem, který je považován za zakla-
datele koňského póla v České republice.

Špindlerův Mlýn ožil také večerním VIP 
programem

To pravé zimní počasí plné slunečních 
paprsků si diváci i hráči mohli vychutnat 
po oba dva dny. Na sněžném poli se utkal 
vítězný tým Bogner, tým Prestige Models 
a tým Elan. 
Luxusní prostřední Špindlerova Mlýna 
kromě samotných hráčů přivítalo také 

úspěšné podnikatele, ředitele prestižních 
firem a slavné osobnosti. Turnaje mohla 
sledovat i široká veřejnost přímo pod sva-
hem Sv. Petra.
Moderování se zhostila oblíbená Lenka 
Vacvalová, VIP večery pak provázela Eva 
Decastelo. Oba galavečery byly pak pro 
VIP hosty připraveny přehlídky exklu-
zivních modelů sourozeneckého dua Po-
nerových, nepřehlédnutelných plavek Ne-
onky, luxusního oblečení značky Bogner, 
spodní prádlo Werso a obleky Ceremoni.  
Nesměla chybět ani pěvecká vystoupení. 
Během dne diváci mohli vidět krásnou 
Kristie, večer to pak rozjela slovenská 
dvojice TWiiNS. Originální outfity před-
vedla například známá modelka Gabriela 
Franková, vítězka prestižní soutěže krásy 
Look Bella 2016 Helena Nejtková, vítězka 
soutěže krásy Look Bella 2015 Markéta 
Konopásková, vítěz Look Bella 2016 Ladi-
slav Danics aj.
Pro hosty celého turnaje připravil Skiareál 
Špindlerův Mlýn noční lyžování a nepře-
hlédnutelnou snow show na sněhu. Ná-
vštěvníci se mohli na polo hřiště podívat 

i z ptačí perspektivy díky horkovzdušné-

mu balonu partnera Bogner.

Nestihli jste letošní turnaj koňského póla? 
Máte šanci příští rok na stejném místě!

Turnaj Czech Snow Polo Maters je v Čes-
ké republice jediný svého druhu. Fanoušci 

koňského póla se za svým sportem musí 
dále vydat například do rakouského Ki-
tzbühelu nebo populárního švýcarského 
Svatého Mořice. Do České republiky hráči 
koňského póla zavítají opět za rok, a to 
na stejné místo, tedy do pohádkového 
Špindlerova Mlýna. Půjde již o pátý roč-
ník turnaje, tedy Czech Snow Polo Mas-
ters 2018.  I na ten, Vás již nyní zve organi-
zátor turnaje a generální partner: agentura 
Prestige Models. Produkční a modelingová 
agentura Prestige Models - ,,Taylor made 
events,, se dále zabývá organizací evetnů, 
m&o acute;dních přehlídek, společenských 
programů či promo akcí. Mimo jiné je také 
pořadatelem prestižní soutěže krásy Look 
Bella, jejíž vítězky a vítězové jsou celosvě-
tově úspěšné. Na finalisty letošního roč-
níku se můžete zajisté těšit v příštím roce, 
tedy na Czech Snow Polo Masters 2018 
ve Špindlerově Mlýně.

Děkujeme všem partnerům akce přede-
vším firmám: Prestige Models, Bogner, 
Elan, Skiarel Špindlerův Mlýn aj.

Důležité je také zmínit, že celý turnaj  Czech 
Snow Polo Masters 2017 se konal pod záštitou 
ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jureč-
ky, ale také starosty města Vrchlabí a předsedy 
Svazku měst a obcí Krkonoše, Ing. Jana Sobot-
ky, starosty města Špindlerův Mlýn, Bc. Vla-
dimíra Starucha a také pod záštitou starosty 
města Trutnova Mgr. Ivana Adamce.
Pořádající agentura Prestige Models se těší 
na další ročník Czech Snow Polo Masters 2018!

Další informace na www.czechsnowpo-
lomasters.eu, www.gillpolo.com nebo 

na www.prestigemodels.cz 

Soutěžní týmy Czech Snow Polo Masters 2017:

Rozhodčí: Michael Howe a Niall Donnelly 
– Velká Británie

1.    Polo Team BOGNER:
ZUL JUNUS / Malajsie (kapitán)
KAVIN SHOW / Velká Británie
ROBBIE DENNMAN / Velká Británie

2.    Polo Team PRESTIGE MODELS:
JOHN BUNN / Anglie (kapitán)
CHASS TAYLOR / Anglie
MARTIN STEGEMAN / Jihoafrická re-
publika

3.    Polo Team ELAN:
GRAHAM WARING / Velká Británie (kapitán)
GILES BOOTHAM / Velká Británie
JOHN ALTON JOHNES / Velká Británie
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LYŽOVÁNÍ NA 
MONÍNCI DO DUBNA 

VELIKONOCE NA SNĚHU 
DÍKY NOVÉ TECHNOLOGII ZASNĚŽOVÁNÍ 

PŘI TEPLOTÁCH NAD NULOU

WWW.MONINEC.CZ

JARNÍ LYŽOVÁNÍ
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VÝKUP KOVŮ
PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ
(v areálu zemědělské společnosti)

DIGITÁLNÍ VÁŽENÍ 

AUTOVÁHA
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS

STŘELTE SVŮJ ODPAD
 železo, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, nerez, 

katalyzátory, kabely, chladiče, elektromotory atd... 

www.vykupkovu.eu

VÝKUP EUR PALET!!!

OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.

TEL.: 775 605 977

Máte doma starý 
nábytek a nemáte 
srdce jej vyhodit?

Máte doma starý nábytek 
a nemáte srdce jej vyhodit 
do šmelcu či sběrného 
dvora…., je to památka na vaši 
babičku, maminku, tatínka? 
Nemáte tato křesla, stoly a 
stolky, židle případně lampy 
a lustry nebo jiné zajímavé 
bytové doplňky kam dát…? 
Chcete, aby křesla či jiný 
zajímavý stylový nábytek 
sloužily dál…?
Hledám a s tímto starým 

stylovým nábytkem nadále 
pracuji - křesla, stoly, stolky, 
toaletky, noční stolky, psací 
a jídelní stoly a židle, knihovny, 
odkládací stolky, příborníky, 
kuchyňské kredence, chromo-
vý nábytek z trubek…, 
malovanou skříň nebo truhlu...
Napište mi, pošlete email 
s fotkou nebo zavolejte, rád 
přijedu. Můžu se podívat, 
popřípadě odvést to, co 
potřebujete vyhodit. 
Mám tento starý stylový 
nábytek moc rád. Židle ze 
dřeva, křesla s péry, područka-
mi a jiné zajímavosti, 
ke kterým máte osobní vztah, 
odkoupím. Mé heslo je, kéžby 

bylo staré jako nové a dál 
dýchalo svým dalším životem, 
aby stará poctivá práce našich 
šikovných předků sloužila 
i nadále.

Děkuji volejte na tel.: 
+ 420 776 599 696
Slavoj Skobla    
  

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

• 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

Místo:  Častoboř - Slapská přehrada
Termín: 25. 8. – 1. 9. 2017
Tel.: 603 147 161
Mail: s.drabova@prodys.cz

2017

www.prodys.cz

 
  - program je zaměřen i na rozvoj dětí 
  se speciálními vzdělávacími potřebami aj.

 
  - rozvoj vědomostí a dovedností

 
  - pro děti od předškolního věku do 15 let

 
  - počítače, pracovní listy, plavání aj.

 
  - pod odborným pedagogickým vedením

 
  - strava 5x denně, pitný režim

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

S PRODYSEM máme snadný vstup dalšího školního roku 

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 2017/18
• 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 2015/2016 činila průměrná odměna za produktivní práci 1928,-Kč. Max. výše odměny činila 5670,-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.
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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

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

Mob.: 724 136 556 
www.luciadesign.cz

Vše od návrhu po realitu!

Reklamní agentura
LUCIAdesign.cz
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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

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  

www.palivasedlcany.cz


