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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ

SPOLEČNOST PURUM S. R. O. SE ZAMĚŘUJE NA NAKLÁDÁNÍ
S NEBEZPEČNÝMI ODPADY A SOUČASNĚ NABÍZÍ I ŘEŠENÍ
KOMPLEXNÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
SPOLEČNOST PROVOZUJE ŘADU ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU,
RECYKLACI ČI ODSTRANĚNÍ ODPADŮ.

�

Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

Společnost zahájila realizaci projektu
„Vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců
společnosti Purum s.r.o. a partnera“,
r.č. CZ.2.17/1.1.00/34210.

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

Cílem projektu je inovovat systém vzdělávání a realizovat program
dalšího vzdělávání pro zaměstnance společnosti Pururm s.r.o.
a partnera ECOLOGY SERVICES, a.s. ohrožené na trhu práce.

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

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a rozpočtem hlavního města Prahy.

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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MICHAL VAVŘIČKA
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Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín
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mobil: 604 404 907
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Tančíte rádi?
Tančete s námi…

www.sandra96.cz
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Moderní tance, mažoretky, hip-hop,
roztleskávačky, standardní tance,
břišní tance pro dívky od 4 do 15 let
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DIANETIKA

Při březnové návštěvě našeho
kosmetického a estetického centra
He-Wa získáte další službu v ceně
Vašeho zvoleného ošetření navíc
zdarma. Můžete podstoupit kosmetické ošetření a další
máte navíc, nebo již investovanou částku použijete na jiný
zákrok a rozdíl ceny doplatíte. Podmínkou je využít tuto
službu 1+1 v měsíci březnu. Akce se vztahuje na kosmetické služby, hubnoucí procedury, neinvazivní liftingy
i laserové ošetření. Akce se nevztahuje na „balíčky“ služeb.

Moderní věda o duševním zdraví

CO OVLIVŇUJE VÁŠ ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ?
CO ČLOVĚKU BRÁNÍ V TOM, DOSAHOVAT CÍLE?
JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT, ABY SE VÁM PŘÁNÍ SPLNILA?
Toto je kniha pro všechny ty,
kteří chtějí v životě dosahovat
cílů a splněných přání.
Zkušenost čtenáře:
Díky Dianetice jsem
se zbavila bolesti kloubů
a problému s oteklými
nohami navždy.
Taky jsem o hodně
úspěšnější a mám pořád
dobrou náladu.
A to ještě nejsem u konce:-).
Zuzana L.
Objednejte si ji hned pouze za 404 Kč na: www.dianetika.cz
knihy.praha@dianetika.cz, tel.: 776 001 888

V březnu akce 1+1 zdarma!

VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

www.studiopatek.cz

Na první jarní den 20. 3. 2012 pořádá He-Wa Esthetic
Medical Care Den otevřených dveří. Na jaře odkládáme
nejen kabáty, ale i nadbytečné kilogramy a nevzhledné
bochánky schované pod nimi. I naše pleť potřebuje
omlazení k jarní svěžesti. Chcete vědět jak na to? Máte
ostych o svém nedostatku mluvit? Spolu s našimi odborníky můžete svůj problém konzultovat zdarma v rámci akce
Den otevřených dveří. Nebojte se udělat změnu, která Vás
po zimě opět rozhýbe.
Přijďte se podívat.
Adresa: Praha 5 - Zbraslav, K Vejvoďáku 1359
tel.:+420 775 233 220 a +420 251 010 779.
Více informací naleznete na našem webu www.he-wa.cz

