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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 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

Koupím

Seznámení

Oznamovatel

Koupím STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel.: 
721 469 234. 

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

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 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

52letý VŠ hledá kamarádku nebo kama-

ráda na sportovní aktivity (badminton, ping-
pong, bazén, občasnou pěší turistiku apod.) 
z Třebíče a okolí.
T: 737 102 925, paolas@centrum.cz

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

Výklad karet

Služby

Kominictví - Revize a kontroly komínů, 
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty, 
nerezové komíny, vložkování. Poraden-

ství před stavbou komínů, krbů, kamen.
Možnost platby kartou. 
Pavel Miksche 721 911 119 

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 

www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví

Čištění koberců

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

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 na Budíkovické 
215.  Montáž ( autorizovaná - bez nutnosti 
STK ) na počkání. Detaily 
na www.taznekoule.cz  Tel.: 604 871 030. 

Je Vaše tiskárna nenažraná? 

Naše kvalitní  kompatibilní  cartridge a  
tonery ji naučí tisknout levně!  Interne-

tové 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. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

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

Podlahářské práce

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

Pedikúra, manikúra

Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Koso-
vo, Albánie, Černá Hora, Bosna a Her-
cegovina, Chorvatsko, Slovinsko a 
Rakousko - to je výčet zemí, kterými 
projela parta fotbalových nadšenců z 
Třebíče na dva zápasy fotbalové repre-
zentace s Kosovem a Černou Horou. 

Na čtyři tisíce kilometrů vzdálené 
cestě je čekaly běžné formality jako 
zakoupení dálničních známek, využití 
mýtného či elektronických dálničních 
systémů, zároveň důsledné kontro-
ly úložných prostorů i osobních zava-
zadel, zelených karet, mezinárodních 
řidičských průkazů i notářsky ověřené-
ho souhlasu se zapůjčením auta z půj-
čovny. 

Dejme slovo účastníkovi Karlu 
Ošmerovi: V Kosovu jsme viděli samé 
neomítnuté domy a na každém rohu 
autoservis, v sousední Albánii pak 
hodně hřbitovů (snad to nemělo sou-
vislost s těmi autoservisy). Běžně se 
parkovalo na chodnících mezi válející-
mi se odpadky. 

Na hraničních přechodech byl 
poměr počtu celníků k projíždějícím 
autům zhruba 30:2 ve prospěch prvně 
uvedených. Zápas v Kosovu se našim 
fotbalistům vůbec nevydařil, byli mdlí 

a bez jiskry. Jediné,co jiskřilo, bylo 
ostré odpolední slunce, které nám 
pálilo do očí, jelikož utkání se hrálo v 
nezvyklých 15 hodin. 

V Černé Hoře nám bylo doporuče-
no nechodit po městě v českých dre-
sech, jelikož by se to někomu mohlo 
znelíbit a jak známo na Balkáně není 
od rány daleko. Před zápasem na všech 
venkovních restauračních zahrádkách 
plály ohňostroje a vybuchovaly petar-

dy, což nikomu z místních absolutně 
nevadilo. 

Kdo z nás si v tu chvíli dal večeři, 
měl smůlu, jelikož veškerou chuť a 
vůni jídla přebil zápach dýmu a střel-
ného prachu. Stadion hlavního měs-
ta Podgoricy nás zklamal. Jednak byl 
celý zasíťovaný, z důvodu čehož neby-
lo pořádně vidět, a jednak tam byly tak 
špinavé sedačky, že bylo o zdraví si na 
ně sednout. 

Tady už zápas dopadl výsledkově 

mnohem lépe a my se mohli spolu s 
hercem Miroslavem Donutilem, který 
seděl hned za námi, radovat z vítězství 
3:0. Přítomnost tohoto známého her-
ce po zápase někdo komentoval: Dnes 
jsme viděli 3 + 0 s Donutilem (v naráž-
ce na jeho úspěšný televizní pořad). 

Jeden z našich kamarádů, který je i 
osobním lékařem fotbalisty Lukáše 
Masopusta, si dokonce s tímto střel-
cem jednoho z našich gólů bezpro-
středně po zápase dopisoval přes SMS. 
Seděli jsme hned u východu ze šaten, 
takže do třebíčského sektoru přilétnul 
i dres brankáře Tomáše Vaclíka, který 
ukořistil můj jmenovec Michal. 

V sektoru nás bylo z Česka asi 600 
fanoušků, kteří mě osobně tentokrát 
mile překvapili, jelikož doprováze-
li potleskem i domácí poražený tým, 
což z předchozích zkušeností nebýva-
lo rozhodně zvykem, to se spíš ozýval 
pískot a urážky. 

Nutno podotknout, že i samotní čer-
nohorští hráči byli z tohoto počinu 
mile překvapeni. Po celou osmiden-
ní výpravu jsme se kochali nádhernou 
téměř panenskou přírodou, kterou 
zdobily vysoké hory i čisté moře. Na 
Balkáně bylo krásně, levně, ale i divo-
ce.  -zt-

PARTA nadšenců vyrazila za fotbalem do exotických zemí bývalé Jugoslávie.
 Foto: archiv Karla Ošmery

Za fotbalem přes deset zemí Evropy


