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Služby
Angličtina a němčina
 זSkupinové a individuální kurzy
anglického a německého jazyka všech
pokročilostí. Příprava na maturitu
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy zahajujeme vždy v únoru a září v rozsahu
18 výukových bloků a před zahájením
máte možnost účastnit se zdarma 2
náslechových hodin. Individuální výuku
nabízíme v průběhu roku dle dohody
včetně Business and Technical English.
Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár
n.S. (HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103,
566 620 261, www.systemy-jakosti.cz

Geodetické práce
 זIng. Petr Novák, kancelář č. 617,
Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou, tel.:
732 207 358, e-mail: gp.novak@
seznam.cz
Geodetické práce pro katastr
nemovitostí a pro výstavbu.
Zaměřování pozemků a staveb,
vytyčování hranic, podklady pro
projekty, zaměř. skut. provedení
staveb.

Kamenictví
 זKamenictví Cafourek, kancelář
Jihlavská 1007/2, Žďár n. Sáz.,
Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz,
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby,
přírodní materiály.
Nápisy a opravy písma.
Doplňky: žula, nerez, bronz.
Renovace pomníků.

Služby / Inzerce

Knihařství
 זKnihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár
nad Sázavou, tel.: 566 622 164, 607
778 849, po-čt 8-15 hod.
Vazby diplomových prací, časopisů,
zhotovení kronik, opravy starých knih.
Paspartování a rámování obrazů.

Krejčovství
 זKrejčovství Dita Horká. Jamská
30, Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití
na míru, střihová služby, úpravy a
opravy oděvu. Tel: 608 645 449

Malíři
 זMALBEST, Nádražní 37/2, Žďár
nad Sázavou, tel: 603 225 457-8.
Veškeré malířské a natěračské práce
včetně úklidu. Nátěry fasád včetně
lešení. Protipožární nátěry včetně
atestu, drobné zednické práce.
www.malbest.estranky.cz
 זChromý Pavel, Na Úvoze 16,
Žďár nad Sázavou, tel: 604 327 730.
Malby, nátěry. Malby včetně úklidu.
Nátěry oken, střech, dveří, fasád.
Drobné zednické a obkladačské
práce.
e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Masáže
 זMgr. Sabina Kopčáková, Dolní
11, Žďár nad Sázavou, tel: 605
747 482. Masáže, lymfatické
masáže, lymfoven, cvičení Pilates,
ZDTV přijímáme poukazy Žďas,
Sodexopass, unišek.
www.anibas-masaze.cz

Počítače
Kamna, krby, komíny
 זKrbová kamna a vložky - komíny a
kominictví - grily a grilování .
Husova 12 Žďár nad Sázavou
Tel.: 603 828 637 ,
www.kamnakrbyok.cz

Klimatizace
 זKLIMATIZACE-TEPELNÁ
ČERPADLA-VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné
kontroly.
www.svetklimatizaci.cz,
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

 זRadek Pátek servis IT a
ELEKTRONIKY
počítače, notebooky, tablety,
telefony, televize, rekordéry, převod
VHS,atd., možnost vyzvednutí u
Vás. Mobil:777 853 010, email:
patekradek@seznam.cz

Prodej pevných paliv
 זUhlopark Losenice Křesťan nabízí:
Prodej a skládání kvalitního hnědého
ledvického uhlí za nejnižší ceny
v okolí. Uhlí skládáme až do
vzdálenosti 10 m.
Ceny a objednávky na tel:
733 536 004 nebo na
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Servis plastových oken
 זSERVIS A OPRAVY PLASTOVÝCH
OKEN. Kompletní servis a opravy
plastových oken a dveří, seřizování,
výměna skel, zabezpečení oken proti
vloupání, stínící technika.
servisoken@email.cz
Tel: 724 047 444,
www.servisoken.eu.

Tiskárny
 זTiskárna UNIPRESS s.r.o., prům.
zóna Jamská 57, Žďár nad Sázavou.
Grafika, tisk, výsek, ražba, vazba letáky, katalogy, knihy, vizitky,
samolepky, obálky, plakáty,
pozvánky, tiskopisy, diplomové
práce...
Tel.776 770 372, www.unipress-zr.cz

Truhlářství
 זJosef Havelka - zakázkové
truhlářství.
Výroba, montáže a opravy kuchyní,
nábytku, atyp. stavebně - truhářských
výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sázavou 5.
Tel: 607 574 429, e-mail: josef-havelka@
centrum.cz

Účetnictví
 זNabízím vedení účetnictví, zpracování
DPH, kontrolní hlášení, kompletní
daňovou evidenci a zpracování mezd.

Dagmar Munduchová, Bohdalov 267,
mob.: 723 809 559, e-mail:
d.munduchova@seznam.cz
nova zelena usporam.ai 1 13.10.2017
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Úklidové práce
 זBLESK s.r.o., Vnitřní 13, Žďár nad
Sázavou, tel: 566 626 257, 737 446
084. Úklidové práce. Stálé a nárazové
úklidy. Půjčovna strojů na čištění
koberců. Čištění interiérů aut / 590,- Kč.
Výškové práce.

Vysokozdvižná plošina
 זVysokozdvižná plošina – 8 m
/ 1.500,- Kč / den – bateriová,
samopojížděcí. Tel: 731 485 462,
737 446 084

Zahradnictví
 זZahradnictví u Chlubnů přeje všem
hodně zdraví, štěstí a lásky v roce
2018.
S novým slunkem se těšíme na další
setkání.

Zednické práce
 זZednické práce - František Toman,
tel.: 604 64 84 69, veškeré zednické
ráce, novostavby, rekonstrukce, půdní
vestavby, koupelny, sádrokartony,
ploty, zámkové dlažby. www.
zednicizdar.cz

Žaluzie
 זBednář Svatopluk, prodej – montáž
- servis kompletního sortimentu stínící
techniky včetně garážových vrat, sítí
proti hmyzu a těsnění.
Tel: 608 111 995
www.zaluzie-bednar.cz
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