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KOUPÍM POZEMEK V RADOTÍNĚ
Koupím stavební parcelu v Radotíně ke stavbě 
malého RD. Velikost parcely od 400 - 1000m2 
Nejlépe inženýrské sítě na hranici pozemku. 
Platba v hotovosti! Veškeré právní náležitosti

spojené s převodem zajistím. Nejsem překupník
a ani realitka, hledám pozemek pro rodinu. 

Cena max do 3.500.000  Kč. Předem děkuji za nabídku. 
Můžete mi psát na: e-mail: m.parc@seznam.cz,

či volat na mob. 702 232 323. Děkuji!

Malování, štukování, lakování 
a stěrkování stěn i stropů

+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz
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DROGERIE ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
NABÍZÍ SLEVY 20 – 25 %  NA VYBRANÉ ZBOŽÍ

     Brýle dioptrické a sluneční, žárovky
Toaletní vody, parfém. vody, vody po holení

    Barvy, laky syntetické, laky vodou řed.
     Barvy Hammerité, Alkyton, Hostagrund

Xyladecor, Bondex, Dulux, Karbolka, spreje  
               Lazurol, Sáčky do vysavače, 

             Výprodej vánočního zboží
      Po – Pá 9.00 – 17.00     So 9.00 – 12.00

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
»  vakcinace, čipování, pasy, odčervení
»  hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
»   vyšetření krve během několika minut
»  vyšetření moči a trusu
»  dermatologické vyšetření
»  kastrace a menší chirurgické zákroky
»  ultrazvukové odstranění zubního kamene
»  prodej veterinárních diet

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

Veterinární  obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno
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Vážení čtenáři,
Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu naší 
zrenovované restaurace Gourmet, která podává moderní 
českou gastronomii v příjemném nekuřáckém prostředí. 

Čerstvé suroviny a sezónní nabídka jsou 
samozřejmostí. Polední a týdenní menu, speciality 
šéfkuchaře a rodinné akce. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pro rezervaci volejte: 777 572 879,
více na našich stránkách www.restaurantgourmet.cz
nebo facebooku: www.facebook.com/resturaceGourmet

*Přijďte během dubna a května do naší restaurace s tímto
inzerátem a získáte od nás k jídlu desert a kávu zdarma.


