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Vychází 17.10.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.11.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.11.2011. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

RESTAURANT
„ŠKODA LÁSKY“

Zbraslavské náměstí 453
156 00 Praha - Zbraslav
tel.: 257 923 316 (restaurace)
tel.: 608 520 025 (manager)
e-mail: info@skodalasky.cz
www.skodalasky.cz

úklid menších firem
(kancelářské a další prostory)

úklid bytových domů

mobil:
 724 347 964
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Po předložení jakéhokoliPo předložení jakéhokoli
technického průkazu
dostanete slevu
25 000 Kč na nový vůz!

Po předložení jakéhokoliPo předložení jakéhokoli

Nezapomeňte na přezutí zimních pneumatik!
Zdarma provádíme pro vozy všech značek:
» kontrolu hloubky vzorku a  dohuštění pneu, 
» kontrolu náplní
» kontrolu osvětlení vozu
» kontrolu baterie
Po dobu prohlídky vašeho vozu se můžete seznámit
s celou modelovou řadou Hyundai!

Zima se blíží!
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Nabízíme k prodeji byt 2+1 
(56 m2) v osobním vlastnictví
v Radotíně, ulice Nýřanská.
Bližší informace na telefonu 

777 568 140

Máte trvalé bydliště na Zbraslavi a 
splácíte hypotéční úvěr?
ZAJISTÍME VÁM EXTRA NÍZKOU 
SAZBU PŘI VAŠEM REFINANCOVÁNÍ.
Adresa naší nové pobočky:
Mgr. Lenka Kousková
PATIUM ZBRASLAV, Žitavského 496, 
Praha 5 – Zbraslav

Přijmu ještě jednu kolegyni pro tuto 
pobočku, více info na webu www.karieraprozeny.cz
a mobilu 602 978 701.

Hledám uplatnění 
v administrativě i mimo obor 

v Radotíně a okolí.
Praxe v administrativě

a reklamě.
Jsem komunikativní, 

spolehlivá, samostatná, 
kreativní a ráda se učím 

novým věcem.
Nástup možný ihned. 

e-mail:
dvorakova.pavlina@centrum.cz

tel.: 732 506 261


