
Kontakt:
SAK Radotín s.r.o.
Karlická 1407/39A

fax: 257 911 177
e-mail: info@sakradotin.cz

www.sakradotin.cz

Termické solární systémy na ohřev užitkové vody
(TUV) a přitápění – úspora energie i peněz

Kdo chce něco ušetřit
Tento systém musí mít
Rádi vám i poradíme
Slušnou cenu poskytneme!

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

byt, dům, chalupa, kancelář
Elektroinstalace:

servis, nové vedení, výměna jističů,
výměna světel, výměna zásuvek, 

vypínačů atd...
Drobné domácí práce

Zámečnické a instalatérské práce
Odvoz až šesti osob (třeba na letiště)
Pomoc při stěhování, vyklízení… 

Malování pokojů,
práce na zahradě…

tel: 737 555 667
e-mail: hodinovymanzel73@seznam.cz

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.
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výrobu kontejnerových stání
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• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky
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    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2012

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní

ročník 2012
15. 9. 2012

MČ Praha 16 ve spolupráci s Českým 
archivem vín připravují na sobotu 
15. září 2012 od 14 hodin před radotín-
skou radnicí a v blízkém okolí 4. ročník 
kulturně společenské akce Radotínské 
Burčákobraní.

K ochutnávce bude připraven mírně 
kvasící skvělý mošt z hroznů od vina-
řů hlavně z Moravy. Srdečně všechny 
zveme na bohatý doprovodný kultur-
ní program, ochutnávky mydliňáků, 
burčáků po zlomení, ve varu, sladkých 
burčáků, mladých vín a na gastrono-
mické speciality.

K poslechu hraje cimbálová a dixielan-
dová hudba. Večer vystoupí Eliščin
band s Janem Budařem a Jan Kalousek.

www.ceskyarchivvin.cz


