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videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního 
plesu, firemní prezentace. Letecké 
video a foto z kvadrokoptéry. Stu-
diové zpracování - střih, obra-
zové 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

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše 
kvalitní  kompatibilní  cartridge a  
tonery ji naučí tisknout levně!  Inter-
netové ceny,   výkup   prázdných  
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 

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez 
nebo sekačka. Práce motoro-
vou pilou, vyřezávání náletových 
křovin. Stříhání živých plotů 
benz. plotostřihem, likvidace větví 
štěpkovačem. Mobil: 607 674 804 
nebo 737 881 944.

Služby domácnostem

Koupím

Zaměstnání

Ostatní

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

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

Podlahářské práce

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bank-
ovky, reklamní cedule, vyznamenání, 
nože, šperky, stříbrné předměty, 
příbory, hračky,  i celou pozůstalost. 
Dobře zaplatím. Tel. 603 146 473
Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, 
fotografie, lustr, obrazy, náboženské 
předměty, mince, bankovky, odznaky, 
hodinky, staré zbraně, betlém a 
vánoční ozdoby. Vše vojenské, mys-
livecké. 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
Koupím staré peřiny a nedrané peří. 
Tel.: 721 469 234  

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez 
bourání, bez nástřiku, montáž 3 hod-
iny, záruka 5 let. Tel: 608 700 515, 
www.renovacevany.eu  

Hledám paní na občasné hlídání 
dětí ve věku 10 a 6 let na 30 - 50 
hodin/měsíčně. Životopisy na mail: 
denyto@seznam.cz, nebo telefonicky 
na číslo: +420 724 991 920.

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

Výklad karet

Společnost zabývající se výrobou 
koberců hledá nové zaměstnance 
do výroby a to baliče, šičky, obsluhu 
řezacího stroje ovládaného PC a sklad-
níka. Požadujeme manuální zručnost, 
zodpovědnost, dobrý zdravotní stav, 
vhodné pro absolventy, nástup ihned. 
Po zaučení bonusy, prémie, zázemí 
stabilní firmy. Perfect Carpets s.r.o. 
Pavel Kočí tel.: 733 134 588

Potřebujete poradit 
při nákupu ojetého auta? 
Firma ATEMOPIA s.r.o. nabízí 
vyškolené mechaniky, kteří Vám 
kompletně prověří a osobně prohléd-
nou Vámi kupované vozidlo. Zjistíme 
skutečně najeté kilometry, odhalíme 
vozidla po haváriii, na místě prove-
deme osobní technickou kontrolu, 
zjistíme chyby v řídících jednot-
kách, vyčteme Readiness kódy - v 
případě chybových kódů, dle nově 
uzákoněné legislativy, vozidlo 
neprojde od 1. 7. 2016 emisemi a 
technickou kontrolou. Základní cena 
za kompletní prověrku a prohlídku 
je 1500,- Kč.  Více informací na tel.: 
731 919 206

Nabídka ČIŠTĚNÍ koberců, 
SEDACÍCH souprav, INTERIÉRU 
vozidel, TVRDÝCH podlah. Tel: 
608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Čištění koberců

Služby
Autopříslušenství

Letní tábory

SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-
BOXY BONA Voborný,  Prodejna 
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč 
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé 
ceny nosičů lyží, FAV-FEL od 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 

Přijeď za námi na tábor !
www.jkvikihorniujezd.wbs.cz
Tel.: 605 817 352
Pořádáme tábory pro děti 
již od 6 let v ceně od 3.199 Kč.
Jezdecký klub WIKI Újezd, 
Horní Újezd 21, okres Třebíč.
Ještě volné termíny !

Montáže tažných zařízení a 
půjčovna přívěsů na Budíkovické 
215. Montáž (autorizovaná - 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.

Kosmetika

Kosmetika Miloslava Cejnková hotel 
Zlatý kříž v Třebíči, nabízí v červnu 
kompletní pleťové ošetření – SAHAR-
SKÉ POHLAZENÍ s maskou z datlí za 
akční cenu 400,- Kč. 
25% slevu na drahokamová a  lift-
ingová séra. V nabídce je i oblíbené 
a osvědčené růstové sérum na řasy a 
obočí pro dlouhé a okouzlující řasy, 
aromaterapeutické koupelové soli s 
arganovým olejem. Více na www.
kosmetikacejnkovacz.goneo.cz, 
mobil 724 662 729.

TAK UŽ NE! TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí ?
* nemáte žádné obočí?
* máte světlé a nevýrazné obočí?
* máte nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar Vašeho obočí 
?Jak mít obočí permanentně uprave-
né , bez každodenního líčení a
omezováni?
SYMETRIO - expert na kontury 
obličeje
pro Vás má řešení
* nová přirozená permanentní me-
toda - VLÁSKOVÁNÍ OBOČÍ
Provádíme také
MIKROPIGMENTACI
OČNÍCH LlNEK A RTŮ
* přirozenýtrvalý make-up bez bo_
lesti a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte
slevu 200 Kč na jakýkoli zákrok 
do 30. 6. 2016
http://www.symetrio.cz,
Mob.t. 777 668 5O3
- Veškrnová Andrea

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – 
CZ …atd, v původním nálezovém stavu: koroze, 

nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto 
motocyklům.

Koupím moto československé výroby:

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723


