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INZERTNÍ MĚSÍČNÍK ČERVENEC-SRPEN 2019

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI: 

www.backer.cz 

» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

OBCHODNÍ  
ZÁSTUPCE

TECHNIK  
PRO INSTALACE  
INTERNETOVÝCH  

PŘÍPOJEK

  
 POJĎTE ZA LEPŠÍ PRACÍ

INTERNET
TELEVIZE

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM100 za249

PROVOZOVATEL  
SLUŽBY  
CHYTRYINTERNET.CZ

volejte zdarma

800 40 30 20
internet@backer.cz   

www.chytryinternet.cz

Už od dětství mě trápila nadváha. Diety a zase diety, 
vajíčková, tukožroutská polévka, dělená strava, 
ketózová, mě provázely celou pubertu a dospívání. 
Vždy, když jsem zhubla pomocí nějaké podivné diety, 
za nějakou dobu se mi kila vráti la zpět. Navíc dvě 
těhotenství moji nadváhu jen umocnila.
 
Už mi nebylo nic z klasické konfekce a velikost obleče-
ní byla na čísle 52. Nakupovala jsem jen v nadměrných 
oděvech. Jakákoliv akti vita byla pro mě utrpení. Kam-
koliv jsem šla, tak jsem řešila, zda tam nejsou schody, 
či to není do kopce. To, že jsem se poslední tři roky 
léčila s vysokým krevním tlakem byl další důsledek mé 
nadváhy. Zjisti la jsem, že nevedu úplně plno hodnotný 
život. Rozhodla jsem se, že to takto už nechci. Ale 
věděla jsem, že to sama, bez pomoci, nedokážu. Tak 
jsem se objednala na konzultaci do Světa zdraví.

Poté co mi ve Světě zdraví udělali všechny testy, 
tak jsem utrpěla šok. Ve svých 39-ti  letech mám 
metabolický věk 65 let. Vnitřní tuk 10 a váhu 100,9 kg. 

Tomu, že se k večeři najím třeba jen salátu a bez pečiva 
a navíc budu cvičit, jsem moc nevěřila. Ale po prvních 
dnech a týdnech se moje návyky prohlubovaly. Začala 
jsem se cíti l lépe a kila pomaličku mizela. Naučila 
jsem se pravidelně a zdravě jíst. I rodinní příslušníci 
mě velmi podpořili tí m, že jsem nemusela vařit žádná 
druhá jídla a jedli to samé, co já. A kupodivu jim to 
velmi chutná.

Lidem, co se mě ptají, jak jsem to dokázala, vždy říkám, 
že nedržím žádnou „dietu“, ale žiju zdravým životním 
stylem. Dokonce jsem začala běhat a tato forma sportu 
mě naprosto pohlti la. Nyní vážím 82 kg a konfekce je 
velikosti  44. Se Světem zdraví jsem za rok zhubla neu-
věřitelných 19 kg. A dále ve svém úsilí pokračuji. 
A navíc, po kontrole u lékaře už nemusím brát žádné 
léky na tlak. :-)

Je to jen v hlavě. Nebojte se začít, nikdy není pozdě. 
A uvidíte, že se ve svém těle budete cíti t skvěle, o pár 
kilo lehčí. Děkuji všem za podporu a moti vaci.
 
Lucie Sadílková, 40 let

Svět zdraví PROLINIE Benešov    Svět zdraví Praha 4 Chodov         
Hráského 531, Benešov 256 01 Hráského 25  (vedle OC Chodov)
e-mail: prolinie@svet-zdravi.cz e-mail: praha.chodov@svet-zdravi.cz
tel. 737 982 485   tel. 737 272 095
www. svet-zdravi.cz/benesov  www. svet-zdravi.cz/chodov
                                zdroj: www.svet-zdravi.cz

Teď se ve svém těle cítím 
zase skvěle...

Reg ionální  inzer tní  nov iny  v ycházejí  v  část i  Posázav í  v  nákladu 9  200 k s  prav idelně 10x  do roka.  Do sv ých 
schránek je  dostávají  f i rmy i  domácnost i  spadajíc í  pod pošty  v  J í lovém u Prahy,  Dav li,  Kamenic i,  Kamenném 
Př ívozu a Týnci nad Sázavou.Pro objednání plošného inzerátu můžete použít e-mail inzerce@vetrnik-inzert.cz 
č i  te l .  603 43  43  40.  Pro  bezp latné  z veřejňování  souk romých  řádkov ých  inzerátů  s tač í  v yp ln it  on line 
formulář na www.vetrnik-inzert.cz nebo zaslat e-mail  na inzerce@vetrnik-inzert.cz  č i  SMS na 603 43 43 40.

t e l . :  6 0 4  2 0 3  5 8 3
k u c e r a @ f o u s a c t i s k . c z

Polygrafické služby

TISK± ±

- vizitky
- letáky

- plakáty
- propagační mate-

riály
- formuláře
- brožury

- časopisy
- knihy

- hlavičkové papíry
- dopisní obálky
-firemní desky

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a NEOMEZENÉ 
internetové připojení.

Při přechodu 
od jiného poskytovatele 
dostanete internet 
po dobu výpovědní 
lhůty ZDARMA.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 
podle Vašich potřeb.

Nejnovější 
a nejmodernější 
technologie 
v kraji!

299,- Kč

za měsíc

    tarifů 
   již od

 20 
 LET 
S VÁMI227 023 023                   uvtnet.cz

Ceny
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10.ROČNÍK

NĚMCOVÁ
HOSTĚRADICE

7 7 5  2 3 8  0 7 0
www.uhlinemcova.cz

hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice - kostka,ořech1,ořech2
brikety -  nízkopopelnaté ekologické německé

koks (Debiensko)
pytlované uhlí, štípané krbové dřevo

Při odběru 20 q a více doprava do 30 km zdarma

UHLÍ

Tel.: +420 604 652 057        e-mail: info@vytapenidm.cz
www.vytapenidm.cz

	SVÁŘEČ – ZÁMEČNÍK  
	SOUSTRUŽNÍK
	NÁSTROJÁŘ       
	ELEKTRIKÁŘ
	MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK PRO  
 MOSTOVÉ JEŘÁBY A JEJICH DRÁHY 

 Radlík 1a, 254 01  Jílové u Prahy
 +420 224 282 617

   ferro@ferro-ok.cz

 www.ferro-ok.cz

Požadujeme:
	 Odbornou kvalifikaci v oboru
	 Pracovní  flexibilnost

Nabízíme:
	 Dobré platové ohodnocení  
 a vzájemnou dohodu podmínek
	 Zaměstnání v dynamicky rozvíjející se firmě
	 Zaměstnání v blízkosti Vašeho bydliště        

PŘIJMEME PRACOVNÍKY 

NA TYTO POZICE S MOŽNOSTÍ NÁSTUPU IHNED NEBO DLE OSOBNÍ DOHODY:
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 kamerové systémy

KAR
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 Š
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 zabezpečení a další

KAR
EL

 Š
VÉDA

 antény

KAR
EL

 Š
VÉDA

 satelity

	Montáž  datových rozvodů
                         
	Montáž zabezpečovacích  
 systémů Jablotron
                         
	Připojení na PCO 
 (pult centralizované ochrany)
                         
	Montáž a správa městských  
 kamerových systémů
                         
	Montáž vratových pohonů BFT

	Přístupové systémy

sat-anteny.cz  |  +420 606 776 160  |  info@sat-anteny.cz

	Montáž antén 
 a satelitních kompletů
                        	 Přechod na DVBT2
                        	Montáž a aktivace Skylink
                        	Budování a rekonstrukce STA 
 (společných televizních antén)

	Prodej TV Samsung 

Sveda_SAT_inzerat_105x148_final.indd   1 08.04.19   15:41



  

PRO OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ I SOUKROMÉ INZERCE POUŽIJTE KONTAKTY: INZERCE@VETRNIK-INZERT.CZ, TEL. A SMS  603 43 43 40 
VEŠKERÉ INFORMACE NA WWW.VETRNIK-INZERT.CZ
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Řádková inzerce

WWW.VETRNIK-INZERT.CZ 
VAŠE INZERCE

•	 Nabizim	bubnovou	sekačku	malo	pouzivanou	t.739	773	954
•	 Nabizim	kovove	klece	na	zvirataprodam	levne	t.778	526	869
•	 Nabizim	stavebni	bunku	oteplenou	dle	dohody	t.778	526	869
•	 Daruji	za	odvoz	akvárium	-	60	litrů.	Vhodné	jako	terárium,	nebo	pro	

hlodavce.	Sákne.	Jílové	u	Prahy.	Sms:	604	203	583
•	 Nabizim	mycku	malo	pouzivana	za	nizkou	cenu		t.739	773	954
•	 Nabizim	prenosne	boxy	na	zvirata	levne		t.778	526	869
•	 Prodám	fotorámeček	Hama	8“	(4:3).	Prakticky	nepoužitý	–	nevhodný	dá-

rek.	Bluetooth,	USB,	mini	USB,	SDHC,	hodiny,	kalendář,	video,	music,	
dálkové	ovládání,	lze	jako	stojánek	i	zavěsit	na	zeď.	Cena:	600,-	Kč	 
kontakt:	fousatej@quick.cz	

•	 Prodam	kytaru	tumba	t.778	526	869
•	 Prodam	dle	nabidky	ponky	t.778	526	869
•	 Prodam	2	kola	eska	levne	t.739	773	954
•	 Prodám	větší	počet	DVD	-	válečné,	akční,	horory,	detektivky	a	jiné.	Dále	

kovový	kufřík	speciálně	na	DVD.	Tel.:	601	223	793
•	 Kvalitní	autosedačku	9-36kg,vlastní	pětibodové	a	výškově	nast.	pásy,	po-

lohovatelná	hlavová	opěrka,	nejnovější	atest	ECE	R44/04.	Zašlu	i	poštou.	
1190Kč.	Tel.:	776	495	506

• HLEDÁM KE KOUPI DŮM, CHALUPU, POZEMEK, NEBO ZA-
HRADU V PRAZE A OKOLÍ. PROSÍM NABÍDNĚTE.  
DĚKUJU. 733 676 230

•	 PRODÁM	dětskou	autosedačku	Concord	lift	pro-tect.,	kategorie	15	–	36	
kg	(cca	od	4	do	12	let).		Možnost	používat	jako	kompletní	autosedačku	se	
zadním	dílem	a	s	opěrkou	hlavy,	nebo	jen	jako	podsedák.	Je	po	jednom	
dítěti,	plně	funkční,	na	podsedák	je	ušitý	zcela	nový	potah.	Všechny	
potahy	jsou	snímatelné,	pratelné,	převládající	barva	modrá	a	oranžová.	
Za	500	Kč.	K	vyzvednutí	v	Jílovém	u	Prahy,	telefon	728	481	912.

•	 KOUPIM	malotraktor	domaci,	nebo	tovarni	vyroby,	nejlepe	kloubovy,	
nebo	4x4,	což	není	podmínkou,	nebo	traktor	ERES.	Diky	za	nabidku.	 
Tel.:	605	884	826

•	 Nabizim	magnetofon	i	s	paskama	a	gramofonove	desky	starsi	 
t.739	773	954

•	 Koupím	veškerou	předválečnou	dobrodružnou(brakovou)literaturu:	
Verne,	May,	Brand,	Nobody,	Tarzan..	atd.Vázane,	brožované	i	sešity. 
tel.602	229	370,	pavlos96@seznam.cz

•	 KOUPÍM	housle,	violu	violoncello,	kontrabas	v	jakémkoliv	stavu	i	
popraskané	nebo	jinak	poškozené	.	Tel.728279034

• SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE OD 149KČ/MĚSÍC.  
TEL: 728 991 247, WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

•	 Koupím	staré	rodinné	fotografie	z	přelomu	19.	A	20.	Století.	Volejte	
přímo	731	472	508	nebo	pošlete	sms	a	zavolám	zpět.

•	 Koupím	auto-	moto	československé	výroby:	Stadion	–	Jawetta	–	 
Pařez	–	Pionýr	–	Jawa	–	CZ	…atd,		v	původním	nálezovém	stavu:	 
koroze,	nekompletní,	popřípadě	pouze	díly	k	těmto	motocyklům.	 
Děkuji	za	nabídku.	Tel:	722	491	746

PRO OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ I SOUKROMÉ INZERCE POUŽIJTE KONTAKTY: INZERCE@VETRNIK-INZERT.CZ, TEL. A SMS  603 43 43 40 
VEŠKERÉ INFORMACE NA WWW.VETRNIK-INZERT.CZ

Tel.: 603 512 710    www.klubkapicka.cz/primestsky-tabor
E-mail: info@klubkapicka.cz              plavani.kapicka.cz

Kapacita: 15 dětí
Termíny: každý týden, po celé prázdniny
Cena: 4 000 Kč, sleva pro sourozence 400 Kč
  sleva na další běh tábora 400 Kč

Více info získáte a přihlásit na tábor se můžete: 

PRO DĚTI 4-10 LET, 
SE ZAMĚŘENÍM NA PLAVÁNÍ, V KAMENICI - LÁDVÍ

Místo konání:
Hotel Valnovka: Benešovská 102, Bus zastávka: Kamenice-Valnovka

Děti se mohou těšit na:
- 10 plaveckých lekcí pod vedením instruktorky
- hry, soutěže
- výlety do přírody, tvoření
- dětské hřiště 

V ceně je zahrnuto:
3x denně stravování, celodenní pitný režim, 2x denně lekce plávaní pod vedením 
zkušené instruktorky, veškeré výdaje na program+odměny, úrazové pojištění

Dětský plavecký klub
KAPIČKALETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

2019

kVaše   Zahradnické služby tel.: 603 356 877
Výsadba, údržba, realizace, rekonstrukce
• Péče o trávník, sekání, vertikulace 
• Odborný řez ovocných stromů a keřů 
• Drobné zahradní stavby, suché kamenné zídky

Václav Hrábek, Sídliště I/17, Kamenice 251 68 
E-mail: vasekzahradnickesluzby@seznam.cz

B A Z É N 
•PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
•KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI

603 512 710
www.valnovka-wellness.cz
Kamenice-Ládví, hotel Valnovka

31°

tel.: 604 203 583

Polygrafické služby

TISK± ±

V LÉTĚ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SE ZAMĚŘENÍM NA PLAVÁNÍ

•	 E-shop	zaměřený	na	tvořivý	materiál	do	MŠ,	ZŠ,	MC,	na	tábory,	
dětské	skupiny,	ale	i	pro	rodinné	tvoření.

•	 Kartonové	výřezy,	pěnovkové	samolepky,	pískové	mandaly,	
kreativní	papírenské	zboží,	dřevěné	výřezy	a	na	přírodu	orientovaná	
razítka.

•	 Vhodné	i	jako	dárky	pro	děti.
•	 Originální	výrobce	kartonových	prezentačních	tabulí.

Think ,	s.r.o.

eshop.thinkcreative.cz
Možnost	osobního	vyzvednutí	v	Jílovém	a	v	Dolních	Břežanech.

Tel.: 774 374 433, 737 214 875

 plavání pro děti od 1,5 roku 
 sobotní dopolední kempy 
 mořské panny (mermaiding) 
 bazén se slanou vodou 
 sauna (finská, bio-aroma, infra) 
 aquaerobik (max. 5 osob) 
 zdravotní cvičení 

  

individuální lekce, certifikovaní lektoři, příjemné domácí prostředí, parkoviště 
 

www.wellness-repcice.cz   T: 721 192 560   wellness-repcice@seznam.cz 

 

SOUKROMÁ  
ŘÁDKOVÁ INZERCE 

ZVEŘEJŇOVANÁ ZDARMA

INZERUJTE NA STRÁNKÁCH VĚTRNÍKU

NASKENUJTE kód a hned inzerujte!!

. . .od  6 měs í ců 
            do  c ca  12 le t .

Hotel Valnovka
www.hotelvalnovka.cz
Benešovská 102, 215 68 Kamenice-Ládví
Bus zastávka: Kamenice-Valnovka

- 10 lekcí od 3 400 Kč
- bazén s teplotou 31°
ZÁPISY DO PODZIMÍCH KURZŮ: 
NA TEL.Č. 603 512 710 NEBO NA 
EMAILU: INFO@KLUBKAPICKA.CZ

Tel.: 603 512 710
E-mail: info@klubkapicka.cz
www.klubkapicka.cz
     plavani.kapicka.cz

KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI
Dětský plavecký klub
KAPIČKA

Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

e-mail: katerina.teimlova@re-max.cz
www.katerinateimlova.cz

mobil: 606 688 058


