
ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, rychlokurz klavíru pro dospělé 

Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení, koncertujeme 3x ročně 
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte - žádné stupnice, žádné etudy 
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné, můžeme docházet k Vám domů 
Ø nabízíme výuku i o prázdninách 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, HOLUBÍ DŮM, DÍVÁM SE DÍVÁM, 
SEVERNÍ VÍTR, VODA ČO MA  DRŽÍ NAD VODOU, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR. 
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety, 
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy. 
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262  

 w ww. pa ve l h okr. cz    

Chcete porozumět sami 
sobě a svým blízkým?

Analýza osobnosti
na základě horoskopu, 

numerologie a grafologie. 
Výklad možný i v němčině, 
angličtině a francouzštině.

Mgr.Veronika Kotnauerová, 
Radotín, tel. 603 360 585,

e-mail:
Veroni07@seznam.cz
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REZERVACE: 251 642 126 www.lunarestaurant.cz
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����������: 733 189 330 www.lunaexpres.cz
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rychlý servis počítačů 
a informačních technologií

podrobné info na našem webu

sos@sos-pocitace.eu
+420 777 877 876

slevový kupon

V letech  2011 a 2013 byla Městskou částí Praha 16 zajištěna rozsáhlá oprava rekreačního objektu v obci Chroboly (okr. Prachatice),
který nabízí široké veřejnosti ubytování v klidné lokalitě malé vísky v šumavském předhůří. 

»  oprava obou koupelen a WC v 1. patře
»  pokoje po celkové rekonstrukci

»  obnova společenské místnosti

» vybavení kuchyně (nový nábytek, kuchyňská linka, lednice)

»  nová okna ve všech pokojích i kuchyni 

»  výměna podlahových krytin v obytných místnostech

»  výkonnější topení v pokojích i společenské místnosti

       K ubytování
»  max. kapacita 13 osob

»  4 pokoje (2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový)

»  cena 190 Kč za osobu a den

»  pouhých 1 500 Kč za den při pronájmu celého objektu

Kde se dozvědět více (informace, rezervace, fotogalerie)?
www.praha16.eu/chroboly,  v Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@praha16.euv Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@praha16.eu

Rekreační zařízení je po rekonstrukci

Co je zde nového?

Rekreační zařízení je po rekonstrukci


