
videoBoS - videozáznam Vašeho svatebního 
dne, maturitního plesu, firemní prezentace. 
Letecké video a foto z kvadrokoptéry. Studiové 
zpracování - střih, obrazové efekty. Přepis a 
zpracování videa - rodinných nahrávek (VHS, 
miniDV, HDD kamer atd.) a 8 mm filmů na 
DVD. Více na www.video-kameraman.cz.  
Tel.: 608 855 607

Video

Oddlužení dle insolvenčního
zákona nově i pro OSVČ 
- zastavíme exekuce, dražby a vymáhání
- snížíme Vaše dluhy až o 70%
- servis do úplného vyřízení
e-mail: InsolvenceVysocina@seznam.cz
tel.: 776 707 113

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění energet. 
bloků, minulý život. Tel. 739 080 527, www.
vyklad-vestby.cz

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kva-litní  
kompatibilní  cartridge a  tonery ji naučí tis-
knout levně!  Internetové ceny,   výkup   prázd-
ných  náplní a dokonce i provize pro Vás. 
www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 911 211 
(OC Amos – Komenského nám. 1045/18 – u 
přechodu naproti Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady z a do německého 
jazyka, tlumočení, výuka. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Služby

Výklad karetNáplně do tiskáren Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo sekačka. 
Práce motorovou pilou, vyřezávání náletových 
křovin. Stříhání živých plotů benz. plotostřihem, 
likvidace větví štěpkovačem. Mobil: 722 718 797 
nebo 737 881 944.

Manžel na hodinku - správa a údržba bytů, 
domů, kanceláří, opravy, montáže a demontáže,  
kuchyňské linky  a vestavné skříně  www.manzel-
na-hodinku.cz, tel. 721 426 339

Služby domácnostem

Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-BOXY 
BONA Voborný,  Prodejna přemístěna na ul. B. 
Němcové Třebíč PRODEJ - PŮJČOVNA. Zají-
mavé ceny nosičů: lyží 4pár od 540,-, FaFelod 
800, OCT-FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 
1190,-, příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, 
nosiče na závěsné zařízení. Záruka, Servis Tel. 
724 555 204, www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž (autori-
zovaná - bez nutnosti STK) na počkání. 
Půjčování přívěsů od 200 Kč/den. K dispozici 
je i přívěs na náklady 4-5 m dlouhé. Detaily 
na  www.taznekoule.cz, Tel. 604 871 030.

Koupím

Prodám

Ostatní

Půjčovna, čištění peří

Hodinový manžel

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské linky, 
vestavěné skříně. Montáž a doprava zdarma. 
Tel.: 604 867 232

Výroba nábytku Kučera - kuchyňské linky, 
nábytek na zakázku  www.kkk.vyrobce.cz, 
mob.: 608 844 093

Truhlářství
Finance

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, parket, 
plovoucí podlahy, renovace parket, průmyslové 
lité podlahy, včetně dodání materiálu. www.pod-
lahyvysociny.cz. Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Kosmetika
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Koupím starý nábytek z půdy , hodiny, betlém, 
hud. nástroje, mince a bankovky, reklamní cedule, 
vyznamenání, nože, šperky, stříbrné předměty, 
příbory, hračky,  i celou pozůstalost. Dobře 
zaplatím. Tel. 603 146 473
STARÉ OBRAZY různých motivů, s podpisem i 
bez, platba v hotovosti, t. 704 093 428. 
Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 469 
234
TRÁMY, PRKNA z demolice, demontáž zajistím, 
t.: 777 196 200
Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím i celou 
pozůstalost. Nábytek , nádobí, příbory, sklo, por-
celán, knihy , fotografie, lustr, obrazy, náboženské 
předměty, mince, bankovky, odznaky, hodinky, 
staré zbraně, betlém a vánoční ozdoby. Vše vojen-
ské, myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171
Koupím staré hračky na baterku, klíček, bovden, 
auta, vlak, loď, pásák, dělo, vojáčky, stavebnice, 
hry, kostky, panenky, kočár aj. Dobře zaplatím. 
Tel.: 603 146 473

TAK UŽ NE!  TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí?
* nemáte žádné obočí?
* světlé a nevýrazné obočí?
* nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar vašeho obočí? Jak mít obo-
čí permanentně upravené, bez každodenního 
malování a omezování?
AMARYLLIS - kosmetický salon - expert na 
obočí má řešení 
* nová přirozená permanentní metoda 
- vláskování obočí
PROVÁDÍME TAKÉ MIKROPIGMENTACI 
OČNÍCH LINEK A RTŮ
* přirozený trvalý make-up bez bolesti a bez 
náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte bonus 200 Kč na 
mikropigmentaci do 31. 10. 2015
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 - Veškrnová Andrea

Půjčovna strojů na čištění koberců, čalounění a 
mytí oken. Čištění peří, šití a renovace péřových 
dek a polštářů, péřové bederní pásy. Opravy 
oděvů, šití ochranného prádla pro inkontinent-
ní. Jana Roubcová, Luční 989/4, 67401 Třebíč, 
tel,: 737 938 820, e-mail: aromax@seznam.cz, 
www.in-tex.cz

Úvěry se zástavou nemovitosti, ale i bez ní. 
Volejte:  704 792 616, www.uvery-vysocina.cz

Prodám nebo pronajmu klavír. T: 777 120 705
Prodám peřiny nepoužité levně, dohodou. T : 739 
153 575 ( volat po 18 hod. i SMS )

844 198 198

Rychlá půjčka
bez rizika
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568 843 112, slavice@agrogen.cz
www.agrogen.cz

Šlechtitelská stanice Slavice

TRAVNÍ SMĚSI PŘÍMO OD VÝROBCE
• luční směsi • okrasné směsi
• pastevní směsi • hřišťové směsi
• parkové směsi • účelové směsi

prodej ovocných stromků 
prodej osiv jetele, vojtěšky a krmné kapusty 


