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Mìsíèník zdarma

R e k l a m n í  a  i n z e r t n í  n o v i n y  p r o  m ì s t a  L y s á  n a d  L a b e m  a  M i l o v i c e

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Pøerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšièky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiøice



■ Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 s 
balkonem. SMS na T.: 776 225 066, děkuji, 
zavolám
■ Koho již nebaví LP desky, může je věnovat 
či za symbolickou cenu přenechat.  
T.: 790 305 127
■ Nabízím menší sbírku telefonních karet.  
T.: 790 305 127
■ Prodám kombinovanou lednici Gorenje 
125/95C, 5 let záruka, 1 rok v provozu, cena 6 
500 Kč. T.: 732 111 894
■ Koupím dětskou autosedačku II. (9-18kg), 
v dobrém stavu a s upevněním na Isofix. 
Děkuji. T.: 724 936 191
■ Pronajmu byt 1+1 v Nymburce, cena 
dohodou. T.: 737 365 970
■ Žena 68 let, nekuřačka hledá muže, který si 
umí vážit upřímného vztahu a vzájemné 
opory, Polabí. T.: 737 365 970
■ Prodám levně elektrickou sekačku trávy. 
T.: 603 779 666
■ Kdo z maminek mi v březnu vyčistí okna za 
peníze? Děkuji. T.: 602 718 869
■ Přivýdělek - úklid společných prostor 
bytového domu v Lysé nad Labem.  
T.: 777 588 771 
■ Jedinečné ubytování i pro Vaše toulky 
Českým rájem, Krkonošemi, Jizerskými hora-
mi v luxusní Chaloupce nad Českým rájem. 
Mrkněte na www.nadrajem.cz
■ Kdo přenechá husí vejce, neoplodněné, za 
poplatek, děkuji. T.: 602 718 869
■ Koupím staré mince, bankovky, pohledni-
ce, medaile. T.: 602 550 705
■ Prodám nový nevybalený mobil ZTE Blade 
A521, obalové pouzdro "kniha" a ochrannou 
čelní desku, původní cena 3 800 Kč, prodám 
za 2 600 Kč. T.: 606 955 570
■ Štěňata německý ovčák s pp., odběr  
2. polovina března, očkovaná. Straky.  
T.: 608 127 558
■ Ráda se seznámím s mužem do 50-ti let. 
Jsem čtyřicátnice, 170 cm, hnědé dlouhé 
vlasy, modré oči, z Milovic. T.: 702 813 997
■ Muž a žena v invalidním důchodu hledají 
podnájem v Milovicích a okolí. T.: 722 307 164
■ Mladá rodina hledá chatu ke koupi v okolí 
Lysé nad Labem, Praha-východ či Nymburk, 
ideálně na vlastním pozemku (event. na pro-
najatém). T.: 732 510 333
■ Prodám pěkný kočárek - golfky ABC 
Design, světlemodrý s tmavom. kostkou, 
nánožníkem. Dále prodám dětskou cestovní 
postýlku a polohovací autosedačku do 18 kg. 
Cena 400 Kč/kus, Lysá a okolí dovezu.  
T.: 732 264 212
■ Prodám mrazák zn. Liebherr, 5 šuplíků, 
cena 2 500 Kč. Dále plně vybavené akvárium, 
20 l, cena 2 000 Kč. Dále pánské sportovní 
boty zn. Adidas, vel. 9-10, nenošené, cena 
800 Kč. T.: 728 067 057
■ Koupím dřevěné lehátko na balkon.  
T.: 773 464 125
■ Jarda 32/183/86, mám hnědé vlasy, modré 
oči. Rád se seznámím s dívkou na vážný 

Bezplatná  
textová inzerce

Možnosti podání bezplatné textové inzerce:
l přes internetové stránky www.m-inzert.cz
l na e-mailovou adresu: info@m-inzert.cz
l zasláním SMS zprávy na tel.: 777 715 962
l na adrese Husovo nám. 24, Lysá nad Labem

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

centrální 
vysavače

ventilační 
turbíny

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

NATŘU TO I TOBĚ

tel.: 731 538 617
e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

Tel.: 724 812 100, 608 127 558 (Straky)

STŘÍHÁNÍ PSŮ 
VŠECH PLEMEN

VÝSTAVNÍ ÚPRAVA

KOUPÁNÍ 

8-denní zájezdy s autobusovou dopravou                  
MAĎARSKO - termální lázně HARKÁNY                                

 11.05. - 20.05.
hotel s polopenzí - 7.290 Kč / apt. bez stravy - 5.290 Kč

CHORVATSKO - Gradac - hotel s plp                                
  15.06. - 24.06.  a 22.06. - 01.07. - 9.490 Kč

 1. dítě do 12 let – 2.500Kč

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220

602646270
       www.veneziatour.cz

Servis a instalace značek:

spol. podnikatelů

Svoboda & syn

TISKOVINY pro Váš SVATEBNÍ DEN

• Svatební oznámení
• Pozvánky ke stolu
• Svatební menu
• Jmenovky na stůl
• Svatební košíčky, taštičky
• Konfety
• Obálky

vztah plný lásky. Nymburk, Lysá n.L.  
T.: 721 352 198
■ Muž 60/169 rozvedený, nekuřák z Lysé n.L. 
hledá ženu do 57 let. Jaro se blíží, samota mě 
tíží! T.: 739 474 768
■ Prodám flaušové kabáty, bundy, kostýmy, 
blůzy, boty. T.: 728 681 293
■ Prodám chovné samice a samce, mastné 
plemeno. T.: 731 726 695



PRODEJ:
∙ brambory 
  (výběr z více odrůd)
∙ cibule
∙ kořenové zeleniny 
  (mrkev, petržel, celer)
∙ červená řepa
∙ zelí bílé
∙ zelí červené
∙ zelí bílé - krouhanka
∙ kmín 

Nově dodávka a montáž 
venkovních i vnitřních dveří 
včetně obložkových zárubní.

PRÁDELNA V BENÁTKÁCH 

• Vedoucí směny
    (krátký/dlouhý týden, měsíční mzda + Q odměny) 

• Přípravářku na praní a balení prádla
    (pozice vhodná pro OZP, zkrácený úvazek 6,5 hod.)

• Řidiče, Závozníka

Kontaktní tel.: 724 346 087
E-mail: kopalova@pradelnabenatky.cz

PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2018 JE V PLNÉM PROUDU. 
Máte-li zájem cestovat, jsme Vám k dispozici s prodejem �rstminute od oblíbených,  

osvědčených CK - EXIMtours, FISCHER, Blue Style, Čedok, FIROtour, Neckermann, 
Alexandria, Tip travel aj. Vytipované zájezdy kdekoliv –  rezervujte přímo u nás! 

Nyní – velký výběr a stále zajímavé slevy, děti zdarma či za cenu letenky, nízké zálohy, 
bonusy (parkování u letiště zdarma či za paušál, pojištění v ceně atd.) 

U nás je nejvyšší jistota spokojené realizace Vašeho snu.
Zajišťujeme i doprodej zimní sezóny do EXOTIKY (např. Zanzibar, Keňa, Emiráty, Egypt, 

Maledivy, Srí Lanka, Kuba a Karibik aj.) a rovněž ozdravné pobyty v LÁZNÍCH.

Naše CENTRUM ZÁJEZDŮ prodává kdekoliv uváděné zájezdy cca 340 CK. 
Reálnost nabídky, cenu, pojištění, vše dovedeme aktuálně ověřit a zajistit.

SNŮ

 Profesionalita. Serióznost. Komplexní servis.
SMĚNÁRNA – transparentní VIP kurzy, transakce bez poplatků!
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VÝROBA RAZÍTEK 
COLOP PRINTER 
Nabízíme rozsáhlý sortiment 
samobarvících razítek různých 
formátů v novém designu. 
Dodání razítek do 2 pracovních dnů 
od objednání. 




