
OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net

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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• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál
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• vany a sprchové
  vaničky
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav  Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 4.5.2009. 

Vychází 14.5.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.6.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.6.2009. 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. 

STAVEBNÍ PRÁCE
- rekonstrukce rodinných
  domů, bytů,
  bytových jader
- fasády
- ploty, zámkové dlažby
- veškeré ostatní
  stavební práce

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579
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Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
hledá na pracoviště Praha 5 – Radotín
vhodného kandidáta na pozici

SOUSTRUŽNÍK KOVŮ

Pracovní náplň: strojní obrábění kovů a náhradních 
dílů (kusová výroba v režimu údržby provozu)

Požadovaný profil: vyučen v oboru, min. 1 rok praxe, 
spolehlivost, samostatnost, výhodou znalost obsluhy 
(hrotový soustruh, vertikální frézka, horizontální 
vyvrtávačka, obrážečka, vrtačka, bruska)

Nabízíme: zázemí v prosperující společnosti, 
příjemné pracovní prostředí, dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody

Kontakt:  Olga Poláková, tel. 311 641 040, 602 220 490, 
                 e-mail olga.polakova@cmcem.cz


