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INZERTNÍ MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 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

Záleží čistě na každém, jakou motivaci k hubnutí a změně životního 
stylu si najde. Každý to může mít jinak, někdo chce naštvat závistivou 
sousedku, zalíbit se kolegovi anebo prostě začít žít zdravě a mít víc 
energie, která se zdravým životním stylem přichází.Opravdu motivace 
a cíl je na každém.
A teď už ke mně
Je mi 33 mám dvě děti 6 a 4 roky a už se věčně nešlo vymlouvat na 
poporodní kila navíc. Je fakt, že cca od 18ti jsem si až do těhotenství 
držela pořád plus mínus stejnou váhu. Ale těhotenství byl fakt mazec – 
!!! 25 kilo navrch !!!  – tak to mi nikdo předem neřekl, že si budu muset 
vyměnit občanku za očkovací průkaz na velrybu.
Po porodu šla kila docela dobře dolu a já jsem byla vcelku spokojená 
– nechápala jsem ty oplácaný matky, jak si mohou stěžovat, že to 
nemůžou dostat dolu. Každý den minimálně 5 km s kočárem a paráda. 
Jenže!!! – jako další těhotenství?? A další velrybí etapa přede mnou!!! 
Joooo tak strašný to nebylo – ufff jen 20 kg   
Když už jsem chodila rok do práce a trochu si dokázala stabilizovat 
denní režim, tak jsem s hrůzou zjistila, že mám 15 kg nahoře než bych 
chtěla mít a přes veškeré úsilí (teď už vím, že úplně blbé) se mi podařilo 
shodit max 2 kg, které jsem vzápětí ještě s nějakým bonusem přibrala.
Po doporučení kamarádky jsem se asi po 4 měsících rozhoupala 

a rozhodla se kontaktovat Svět zdraví, kde mi byla přidělena osobní 
poradkyně Jana Metelcová s kterou jsme si hned sedly. Je to skvělý a 
ochotný člověk, který vám dokáže poradit a povzbudit vás do dalších 
úspěchů. Rozhodla jsem se pro poradenství na 6 měsíců s prvotním 
cílem 15 kg dolu. Manžel se sice zděsil ceny, ale o to víc jsem pak měla 
jeho podporu a ještě mě hlídal doma, abych čistě náhodou za ty peníze 
netláskala nějakou kravinu. Potom už jsme se dostali doma do fáze, že 
už se kraviny nekupují a manžel jí to samé co já – super dieta 2 za cenu 1  
- no neber to. Každý to má nastavené jinak, kdo se chce radami řídit jen 
po určitou dobu je to na něm. Toto je však o celkové změně životního 
stylu a nahlížení na to co do sebe chcete nacpat. Já se rozhodla, že chci 
být zdravá a mít hlavně energii (která ze špatné kombinace jídel často 
nebyla) a chci se určitě radami řídit i do budoucna. Věřím, že váha půjde 
ještě dolů, když budu i nadále vycházet z rad Jany. A kdo se bojí nějakého 
hladovění a omezování, tak jste na velkém omylu. Tolik jídla co sním teď 
denně - to byla moje porce tak na týden, a co je úplně super – tak ono 
se přitom hubne  a ještě větší kouzlo je, že se mění tuk na svaly (tomuhle 
kouzlu přeměny jedné látky v druhou úplně nerozumím, ale na oko to 
vypadá mnooohem líp).
Takže všem kdo váhají, zda do toho jít nebo ne chci dát obrovské dopo-
ručení na Janu, protože je to odborník na svém místě a ještě s úsměvem 
na tváři a pochopením.
Moc děkuji Jani za veškeré rady a určitě se ještě uvidíme :-) .

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.

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 
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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

JELÍNEK interiér s.r.o.
Ostředek, okres Benešov

+420 605 295 781
prace@jelinek-interier.cz

Náborový příspěvek 10.000 Kč

po odpracování 450 hodin

PŘÍJMEME 
• TRUHLÁŘE

• MONTÁŽNÍKA
 schodiště, dveře, zábradlí

Prodejna společnosti LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. 
Sortiment výrobků: 
• Šunky, šunkové speciality a ostatní

výrobky společnosti LE & CO
• Doplňkový sortiment výrobků od

známých dodavatelů
• Výroba lahůdek
• Pochoutkový salát (vlastní receptura)
• Chlebíčky
• Obložené mísy
• Šunkové dorty (šunkové výrobky

z forem, zdobené vepřovým sádlem)

Prodejna má otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod. 
Pro zákazníky připravujeme každý den AKČNÍ VÝROBKY, zajímavý VĚRNOSTNÍ PROGRAM 

Kde nás najdete? 
Ulice Na ochoze 432, Jesenice u Prahy 
(na konci parkoviště supermarketu Albert) 

Tel.: 603 175 972, 225 391 280 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Kontakt:

e-mail: prodejna.jesenice@Jle-co.cz 
www.prodejnaleco.cz

ošetření zahrnuje šetrné a bezbolestné odstranění plaku a povrchových 
pigmentací pomocí nejnovějšího a nejmodernějšího švýcarského přístroje 
AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER 

odstranění zubního kamene ultrazvukem pomocí technologie PIEZON, 
která eliminuje bolest při ošetření

Karol     Dental     Care

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE 
ZE ŠVÝCARSKA

LETNÍ AKCE: VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA ZA 1200Kč 
(platí do konce října 2019)

VYZKOUŠEJTE LETNÍ AKCI

V JESENICI U PRAHY

NOVÁ ORDINACE 
DENTÁLNÍ HYGIENY 

BCS Automotive Interface 
Solutions, s.r.o. 

BENEŠOV,

hledá vhodné kandidáty na pozice:

Rozjeďte s námi nové projekty! 
Pro více informací kontaktujte Personální úsek:

+420 317 972 249
nabor.benesov@bcs-ais.com

• IT Systémový specialista
• Mechanik elektronických zařízení 

(směnný provoz) 
Nabízíme: • Bonusový systém • Zázemí stabilní a
prosperující společnosti • Mzdu na účtu vždy
nejpozději 10. den v měsíci • Pracovní doba 37,5
hodin týdně • 5 týdnů dovolené • Absenční bonus •
Příspěvek na penzijní připojištění, stravování a dopravu
do zaměstnání / svozová doprava ze směru Vlašim,
Týnec n. Sáz., Votice • Cafeterie benefitů 6.000 Kč/rok
• Program Zdraví a další …

výrobce plastových a kovových spínačů a 
elektronických modulů pro automobilový průmysl,



  

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

•	 Hledáme	paní	na	běžný	úklid	(cca	4	hodiny	týdně)		v	menším	domku	
v	Petrově.	Prosíme	volejte	večer	608	551	321.

•	 Nabizim	prenosne	boxy	na	zvirata	levne,	Kovove	klece	na	zvirata	
t.778	526	869

•	 Koupím	malotraktor	tera	vari,	agzat,	mf	70,	mt08,	mt07,	tk	a	jiné,	vč.	
příslušenství.	Může	být	i	poškozený	nebo	nekompletní.	 
Tel.	731	487	850

•	 Prodam	2	kola	eska	po	dvojcatech	levne	t.739	773	954
•	 Prodam	kytaru	tumba	t.778	52	6869
•	 Novou	kvalitní	autosedačku	9-36kg,vlastní	pětibodové	a	výškově	

nast.	pásy,	polohovatelná	hlavová	opěrka,nová	se	zárukou	2	roky,	
nejnovější	atest	ECE	R44/04.	Zašlu	i	poštou.	1190Kč.	776495506

•	 Nabízím	pěkné	kojenecké	oblečení,	moderní,	vel.	O	až	6	měs.,	neu-
trální,	vše	od	bačkůrek	po	čepičky	s	výhledem	na	zimu	a	oteplenou	
kombinézu	do	kočárku,	domluva	telefonicky,	levně.	Tel.:	737843626	

•	 Prodám	jízdní	kolo	Author	Reflex,	velikost	rámu	18“,	odpružená	
přední	vidlice.	Starší,	ale	plně	funkční.	Cena	500,-	Kč.	 
Tel.:	603	400	224

•	 Prodám	dětskou	koloběžku	Yedoo	Wzoom	s	12“	kolečky.	Barva	
modrá.	Používaná,	ale	plně	funkční.	Cena	350,-	Kč.	Tel.:	603	400	224

•	 Prodám	větší	počet	DVD	-	válečné,	akční,	horory,	detektivky	a	jiné.	
Dále	kovový	kufřík	speciálně	na	DVD.	Tel.:	601	223	793

• HLEDÁM KE KOUPI DŮM, CHALUPU, POZEMEK, NEBO 
ZAHRADU V PRAZE A OKOLÍ. PROSÍM NABÍDNĚTE. DĚ-
KUJU. 733 676 230

•	 Nabízím	sekačku,	bubnovou	Tel.:	739	773	954
•	 Prodam	stavebni	bunku	dle	dohody	t.739	773	954
•	 KOUPIM	malotraktor	domaci,	nebo	tovarni	vyroby,	nejlepe	klou-

bovy,	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.728	279	034

• 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	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

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
ZVEŘEJŇOVANÁ ZDARMA

INZERUJTE NA STRÁNKÁCH VĚTRNÍKU

NASKENUJTE kód a hned inzerujte!!

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

SOUKROMÁ  

ŘÁDKOVÁ INZERCE 

ZVEŘEJŇOVANÁ 

ZDARMA

INZERUJTE NA STRÁNKÁCH VĚTRNÍKU

 Výškové práce horolezeckou technikou
RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ 

úprava zahrad Benešov 
 

www.rearden.cz

tel:. 605 149 490 
e-mail: info@rearden.cz

•	 výroba	a	prodej	kartonových	a	dřevěných	výřezů	na	tvoření
•	 kartonových	projektových	tabulí	do	škol
•	 dovoz	a	prodej	výtvarných	potřeb	a	tvořivého	materiálu	pro	děti

Think ,	s.r.o.
eshop.thinkcreative.cz

Areál	První	jílovské	a.s.,	Radlík	156,	Jílové	u	Prahy	-	Radlík

Tel.: 774 374 433, 737 214 875

Od 5.9.2019 otvíráme novou prodejnu na Radlíku, 
kde si můžete zboží vyzvednout i vybrat.

Po-Pá 8.30-12.30 hod

BAZÉN & SAUNA
•PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
•KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI

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

TISK
Polygrafické služby

tel.: 604 203 583

± ±

autorizovaný servis značek: AEG, Electrolux, Whirpool, PANASONIC, atd.

přijme: SERVISNÍHO TECHNIKA - OPRAVÁŘE 
pro opravy velké bílé techniky

Požadujeme:
• úplné středoškolské vzdělání / vyučení - nejlépe v oboru technického či    
  průmyslového zaměření  • řidičský průkaz
• zkušenosti s opravami jsou výhodou

Nabízíme:
• motivující finanční ohodnocení • efektivní zkušené zázemí
• flexibilní pracovní dobu  • firemní auto
• zaškolení do oblasti servisu  • zázemí rodinné firmy

CHCETE SI UŽÍT MASÁŽ KOMFORTNĚ A V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA?  
PAK JSEM TU PRO VÁS. MOŽNOST MASÁŽÍ VE WELLNESS VALNOVKA �

ZÁDA     30MIN.  290 Kč
ŠÍJE, ZÁDA    45MIN.  380 Kč
ŠÍJE, ZÁDA    60MIN.  470 Kč 
ZÁDA, NOHY    60MIN.   470 KČ
NOHY, HÝŽDĚ    45MIN.  380 Kč
ŠÍJE,ZÁDA,HÝŽDĚ ,NOHY  90MIN.  650 Kč
RUCE     30MIN.  290Kč  
CELÉ TĚLO                                    120MIN.                  1.090Kč

DOJEZD DO 10KM OD LÁDVÍ ZDARMA. POTÉ PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU DOHODOU.
PROSÍM O OBJEDNÁNÍ FORMOU SMS NA TEL ČÍSLE 602 653 682. 
TĚŠÍM SE NA VÁS  ;-).  S POZDRAVEM RŮŽENA MRÁČKOVÁ

MOBILNÍ MASÁŽE
RELAXAČNÍ, REKONDIČNÍ, SPORTOVNÍ

Prodám jízdní kolo Author Reflex

velikost rámu 18“ Odpružená přední vidlice. Starší, 
ale plně funkční. Cena 500,- Kč. Tel.: 603 400 224

Prodám dětskou koloběžku Yedoo Wzoom

12“ kolečka. Barva modrá. Používaná, ale plně 
funkční. Cena 350,- Kč. Tel.: 603 400 224

V případě Vašeho zájmu pište: pokorna@bels.cz

t e l . :  6 0 4  2 0 3  5 8 3

P o l y g r a f i c k é  s l u ž b y

T I S K± ±


