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Nejlepší steaky, burgery,
křídla a žebra v širokém okolí

Letní zahrada pro 100 lidí s dětským koutkem, grilem
a pravidelnými večery s živou hudbou.
Speciality na venkovním grilu od 99,-

 Vrážská 8/238, 15300 Praha 5 - Radotín (naproti nádráží)
tel.: 257 811 511, e-mail: info@usvetobeznika.cz, www.usvetobeznika.cz

Speciality na venkovním grilu od 99,-

NEUROLOGIE, EEG, EMG
MUDr. Blanka Štorková Ph.D. a kol.
ordinuje
od 1.5. V NOVÝCH PROSTORÁCH
na adrese U národní galerie 476 - Zbraslav
 •  Přijímáme pojištěnce všech zdravotních pojišťoven
• Bezbariérový přístup
• Krátké objednací doby, akutní bez objednání

Tel.: 257 923 265  www.storkova.medikus.cz
 776 578 881

         ANGLIČTINA RADOTÍN   
nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín nabízí

Více informací: www.anglictina-radotin.cz, facebook – Angličtina Radotín
Tel.č. 777 057 013, e-mail: verakunt@yahoo.com

          Letní kurzy angličtiny pro dospělé
» intenzivní kurzy zaměřené na konverzaci
» v období červen – září 2011
» supernabídka individuálních lekcí

          Příměstský tábor angličtiny pro děti
» pro děti ve věku 9 – 12 let
» 22. – 26. 8. 2011, mini tábor 29. – 31. 8. 2011
» týden plný her a výletů, komunikace

převážně v angličtině

do nově otevřené poradny
přijímáme nové klienty

www.PORADNA-TERAPIE.cz
řešení osobních, rodinných,

pracovních i školních krizových 
problémů

telefon: 724 058 835
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Mladá rodina koupí větší byt
v OV (3+1 a více), případně
malý RD v Radotíně a okolí.

Je možná výměna 
za 2+1 a doplatek.

Kontakt: 606 463 755

KADEŘNICE DO DOMU
Nabízím kadeřnické služby

u vás doma
Tel: 725 083 881

Střední škola dostihového sportu a jezdectví 
v Praze - Velké Chuchli

 oznamuje, že ve školním roce 2011/2012 bude otevřena
dálková forma studia oboru
JEZDEC a CHOVATEL 

se zaměřením na dostihový sport
(konzultace 1x měsíčně) 

a dále oznamuje, že vypisuje další kola
přijímacího řízení do denního studia.

Bližší informace:
www.dostihovaskola.cz, info@dostihovaskola.cz, tel: 257 941 094


