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videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování 
- střih, obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování 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 kval-
itní  kompatibilní  cartridge a  tonery ji 
naučí tisknout levně!  Internetové ceny,   
výkup   prázdných  náplní a dokonce i 
provize pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, 
tel.: 604 911 211 (OC Amos – Komen-
ského nám. 1045/18 – u přechodu 
naproti Septiku :-)  

Kosmetické studio Alena Toufarová,
Hotel ATOM Třebíč,3. patro.
Kosmetické ošetření nejvyšší kvality.
Čištění pleti ultrazvukem, masáže, 
spec.masky, barvení řas a obočí, depi-
lace, líčení.
Laserterapie: akné, kuperose-červené 
žilky, opar, alergická dermatitida, 
vyrážka, jizvy, strie, padání vlasů, 
regenerace pleti a vyhlazení vrásek.
IPL: trvalé odstranění chloupků, 
pigmentových skvrn, omlazení a 
zpevnění pleti.
Dárkové poukazy, možnost zaslání na 
e-mail. 
Prodej kosmetiky Etre Belle a dárk-
ových balíčků.
Tel: 604 177 752, 
kosmetika.toufarova@seznam.cz

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

Manžel na hodinku - správa a údržba 
bytů, domů, kanceláří, opravy, montáže 
a demontáže, zahradní práce atd.  
www.manzel-na-hodinku.cz, 
tel. 721 426 339.

Překlady a tlumočení 

Hodinový manžel

Náplně do tiskáren

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

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

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

Krásné nožičky během chviličky.
Profesionální pedikúra, bez nebezpečí 
poranění, vhodné pro diabetiky, těhotné 
ženy a všechny.... 
Řešení problémů se zarůstajícími nehty
Bezbolestné odstranění kuřích ok
Lakování klasickým lakem a Shellac, vydrží 
na nohou 3-4 týdny
Nové studio - dlouholetá praxe, snadné 
parkování před vchodem, v blízkosti 
bazénu Laguna Třebíč, Jelínkova 171/15 
Objednávky na tel.: 773 560 061. 
M. Pařilová, www.pedikura-trebic.cz

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

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, 
myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. 
Tel.: 724 468 171

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let Tel: 608 700 515 
www.renovacevany.eu

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Doučování z ČJ. Tel.:732 655 355

L E K T O R K A angličtiny HLEDÁ 
urychleně P O D N Á J E M pokoje. 
Dohoda. T: 775 111 450, 
9yyy9@email.cz

Služby
Autopříslušenství
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 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž 
( autorizovaná - bez nutnosti STK ) na 
počkání. Detaily na www.taznekoule.cz   
Tel.: 604 871 030. 

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

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

Výklad karet

Koupím starý nábytek i 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

Práce z domu 10-25 tis.měs. Info na 
www.prijemextra.cz/flexibilne

Hledáme řidiče pro chladírenský nebo 
plachtový návěs. Pro vnitro nebo EU, C+E 
podmínkou. Možnost každého dne doma. 
Velmi dobré platové podmínky. 
ROB TRANS s.r.o. T: 604 860 686

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 1+1. 
Tel.: 606 262 668

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

33%
KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní jsme pro Vás zlevnili všechny dámské a pánské
kabáty Móda Prostějov o skvělých 33%! Stále nabízíme
velký výběr obleků a košil ve všech velikostech! A pozor!
Akce navíc! Všechna dámská trička likvidujeme s 50 %
slevou. Přijďte! Určitě si vyberete! Těšíme se na Vás!

MÍNUS
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