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Služby a řemesla v Doubravčicích a okolí
- V případě zájmu o přidání firmy/živnosti na tento seznam, zašlete potřebné údaje na
ou@doubravcice.cz
(předmět zprávy - Inzerce)
- Došlo-li ke změně uvedených údajů či ke zrušení činnosti, neprodleně tuto skutečnost
oznamte.

Kategorie

Činnost

Název

Popis

Gastronomie
Obchod
Potraviny
(krámek U radnice)
prodej potravin, chlebíčků, uzenin, mražené zboží, noviny, drogerie
Po -Pá 6-12 h; So 7-12 hMonika Prknová
tel.: 777328823
Cukrárna
Cukrárna U Bártů
cukrárna, výrobna, výrobawww.cukrarna
na zakázku
ubartu.cz
Finance, daně
Spoření,hypotéky
D.Kvasničková
životní pojištění, stavebn
Vedení účetnictví

Klára Friedbergerová

kompletní zpracování účetnictví,
klaraf@volny.cz

Jaromír Hořčička

Správa a servis počitačové techniky

Počítače

Počítačová technika
Doubravčice 176
tel.: 774279554.

Reklama, tisk
Reklama a propagace Ondřej Sedláček
poradenství (reklama, inzerce)
www.drej.cz
návrhy reklamních prostředků, tvorba a úpravy textů
Reklama a propagace ACAPELLA,s.r.o.
kompletní tisková produkce
www.acapella.
(vč. DTP), event mar
webnode.cz
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Reklama, tisk
Alena Kvasničková
www.akiweb.cz
Opravy, servis

texty pro tištěná i elektronická média, korektury, copywriting, ghostwritering, f
Opravy praček

Josef Marek

servis a opravy automatic

Cvičení
Masáže
Výživové poradenství
Ing. Lýdie Bílková

....................

masáže relaxační, sportovní, lávové kameny, medové, masáže obličeje;
výživové poradenství vč. analýzy těla přístrojem InBody;
individuální
tréninky a cvičení na vibračně-posilovacím stroji VibroGym

www.hubnutiacviceni.cz
Kadeřnictví
Kadeřnictví Vyžlovka
dámské, pánské, dětské kadeřnictví
prodlužování vlasů, horkéwww.kadernictvi-vyzlovka.cz
nůžky
Masáže, regenerace, odstraňování
MANDALAblokád
studio, Jan Libánský
rekondiční, sportovní a regenerační masáže, Dor
postizometrické relaxace,www.mandalastudio.cz
uvolňování blokád, Reiki, Tibetské mísy
Dekorace

Proutěné dekorace

Vše kolem domu
Nábytek
Izolace
Jindřich Janeček
montáže nábytku a nábytkových
tel.: 724117445
dílů
jindrich.janecek@centrum.cz
Zabezpečovací systém PEZA

Lucie Kvasničková

dekorace pletené z pedig

tepelné izolace kotelen a tepelných rozvodů

montáž a servis elektronických zabezpečovacích
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tel:
602839453
alarmpeza@seznam.cz
www.alarmpeza.com
Zahradnické služby
Luboš Šídlo
zakládání a údržba zahrad, prostranství
kácení a ozdravné řezy dřevin
dřevěné zahradní prvky - www.lubossidlo.cz
pergoly, domky
Vrtání studní
ATE a.s.
hydrogeologický průzkum
vrtání studní, vyřízení povolení
www.ate-cr.cz
k nakládání s vodami
Truhlář
Truhlářství Vrátkov
interiéry na zakázku
tel.:
Malíř

DS s. r.o.

malování interiérů, včetnětel.:
úklidu
777 332 726

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika Engineering,
projektování,
s.r.o. servis a montáž průmyslových a do

tel.: 603175915
vzduchotechnika@volny.cz
www.vzduch.com
Koberce

DS s.r.o.

pokládka koberců, olištování
tel.: 777332726

Lakýrník, malíř

Václav Hrabánek

malování interiérů i fasád tel.: 602842991

Kácení stromů

Václav Hrabánek

rizikové kácení dřevin

Stavba, zemní práce

CAD-PROJECT

Ing. Kvasnička

tel.:602842991

projektování a inženýrská

www.cad-project.cz
Zemní práce
doprava
Geodetické práce
Elektropráce
Doprava

Prodej řeziva
prodej a obchod

Luboš Šebek
www.zemnipracesebek.cz
Miroslav Pačes

zemní a výkopová práce minirýpadlem CAT a sm

zaměřování staveb, geometrické
tel.: 603552286
plány, mapován
mirosla

provádění elektroprací natel.:
rozvodech
603451873
Doprava

Václav Hrabánek

přepravní služby dodávko

Dřevo

Václav Hrabánek

těžba dřeva, přibližování
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Zvířata
Ostatní
Hewer o.s.
(Praha)

Asistence pro potřebné

osobní asistence 24h denně (dle dohody) pro osoby se zdravotním znevýhodn

tel. 736505554 www.pecovatel.cz
Kompletní svatební servisNež řeknete ANO
eteano.cz

příprava, organizace a koordinace
www.nezrekn
svateb, oslav,
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