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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



■ Prodám dívčí botasky zn. Lotto, tzv. nazouváky/bez šněro-
vání, barva šedo oranžová, vel. 34, délka stélky 22 cm, moc 
pěkné, málo nošené, cena 150 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám dětskou helmu na kolo, barva červená, vel. 48-54 
cm, moc pěkná, cena 200 Kč. T.: 777 715 962

■ 63/178/82 kg rozvedený, pohodář, pracující, s domkem a 
autem od Milovic hledá ženu na vážný vztah. T.: 774 662 973

■ Koupím paleťák nebo ještěrku, levně. T.: 725 805 006

■ Koupím harmoniky knoflíkové i polámané. T.: 725 805 006

■ Daruji osm velkých demižonů (10 - 20 l), Lysá nad Labem. 
T.: 608 761 155

■ Garáž koupím, ideálně zděná s elektřinou v Lysé, není 
podmínkou. Děkuji za nabídku na T.: 604 783 475

■ Garnýže prodám, 5 ks vč. koncovek + kroužků po 190 Kč  
(1 vč. druhého pojezdu). T.: 604 783 475

■ Prodám dětské oblečení 0-3 roky, osobní odběr Lysá, od 10 
Kč/ks. T.: 604 783 475

■ Pronajmu parkovací místo v oploceném areálu za nádra-
žím. T.: 723 546 065

■ Z důvodu dlouhodobé nemoci hledáme sestru na zástup 
do ordinace v Milovicích. T.: 731 025 192

■ Muž 40 let, instalatér/topenář hledá ženu… T.: 608 001 491

■ Prodám Škoda Octavia, rok výroby 2002, diesel, combi, 
velmi dobrý stav, garážovaná, cena 60 000 Kč. T.: 736 212 648

■ Rozvedený nekuřák 61/169 z Lysé n.L. hledá ženu přiměřené-
ho věku. Rád vyměním samotu za hezký vztah. T.: 739 474 768

■ Vyměním byt v privatizaci od Q-byt Čelákovice s.r.o. (jde 
do prodeje) v Průběžná 606, Milovice o velikosti 2+1 60,70m2 
za stejný nebo 3+1 městský od Milovic v Milovicích nebo 
městský od Lysé v Lysé. T.: 734 408 490

■ Stříhání psů všech plemen i kříženců, Straky. T.: 608 127 558

■ Prodám štěňátka knírač malý černý s PP, jen psi, odběr od 
17.6.2019. T.: 608 127 558

■ Nabízím zdarma nebo něco málo za symbolickou cenu – 
různé skříňky, stojánek dřevěný, žehličku, kolo. Fota zašlu. 
SMS na T.: 725 060 232 

■ Muž 66 let, nekuřák, sympatický, se rád vážně seznámí se 
ženou 60-71 let, 150-160 cm, bez závazků, štíhlejší postavy, 
babičky na plný úvazek, ať nevolají. T.: 603 418 649

■ Pronajmu vybavené nebytové prostory pro kadeřnictví  
(2 křesla), v centru Milovic, cca 30 m2. Součástí je také mani-
kúra/modeláž nehtů – v provozu. T.: 603 870 087

■ Prodám 4ks ALU KOLA 5,5x14 4x100ET. Obuté letní pneu 
185/60R1482H, přední 80%, zadní 40%. /Aveo, Dacia Dokker, 
Citigo, Peugeot 107 apod./ cena 6 000 Kč. T.: 792 214 724
Pedikúra Yvette nabízí péči o nohy v pohodlí vašeho domo-
va. T.: 792 350 457

■ Daruji pejsky, 13 měsíců, kříženci Belgický ovčák + Staford, 
sv. hnědá barva, vhodní do rodinného domku se zahradou, 
dobří hlídači. T.: 728 366 120

■ Ráda se seznámím s vitálním mužem do 71 let, který má rád 
kulturu a výlety. Jsem vitální seniorka 65 let. T.: 776 762 351

■ Prodám pánské horské kolo 4E – CONVEX, 1,5 roku staré, 
barva černo zelená, výška postavy cca 180 cm, velmi zacho-
valý stav, málo využívané, původní cena 14 000 Kč, nyní cena 
8 000 Kč, Milovice. Foto mohu zaslat. T.: 605 943 520

■ Nabízím ubytování v soukromí v Milovicích – Hostel. 
Krátkodobé i dlouhodobé, vhodné pro dělníky na montá-
žích. Možnost stravování. T.: 603 870 087

■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile.  
T.: 602 550 705

■ Hledám paní na výpomoc s úklidem v Milovicích.  
T.: 603 870 087

■ Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle – obroučky, růžovo 
fialové, obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit) + pouzdro 
na brýle růžovo zelené. Brýle jsou rok používané, pěkné, 
neponičené, stále v záruce. Původní cena 1 730 Kč, nyní cena 
600 Kč. Tel.: 777 715 962

■ Nabízím občasnou výpomoc s hlídáním malého dítěte. 
Vitální seniorka se zkušenostmi a praxí s hlídáním dětí.  
T.: 776 762 351

■ Pronajmu nemovitost v Lysé n.L. na hlavní třídě 
Masarykovy ulice č. 1760, 300 m od VLL, k podnikatelským 
účelům – prodejna, občerstvení, kavárna nebo služby.  
T.: 603 830 366

■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika 
pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta 
Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.nejedla1@gmail.com

■ Prodám nové nejeté kolo AUTHOR – AGANG, výška posta-
vy cca 180 cm, barva modro bílá, moc pěkné, cena 10 000 Kč, 
Milovice. Foto mohu zaslat. T.: 605 943 520

■ Koho již nebaví LP desky a DVD může je věnovat či za 
symbolickou částku přenechat. T.: 790 305 127

■ Ráda se seznámím s pohodovým mužem do 70 let. Příroda, 
kultura, výlety. Středočeský kraj. T.: 728 278 468 večer

■ Prodám zelinkavo šedý oblek s jemným proužkem – kalho-
ty + sako s jednořadým zapínáním, vel. 52, moc pěkný, cena 
500 Kč. T.: 777 715 963

■ Pronajmu vybavené nebytové prostory pro provoz 
Cukrárny v Milovicích – Mladé. Informace na T.: 603 870 087

■ Prodám  nemovitost v Lysé n.L. na hlavní třídě Masarykovy 
ulice č. 220, 300 m od VLL, pro podnikání, byt, ubytovnu atd. 
T.: 603 830 366

■ Restaurace U Jelínků Milovice hledá brigádníky - číšníka/
servírku od 15-ti let, vyučení v oboru kuchař/číšník podmín-
kou, samostatnost, spolehlivost. Pouze osobní setkání + 
pohovor. T.: 603 870 087

■ Prodám 4 letní zánovní pneumatiky Continental 215/55R, 
17 V (hloubka vzorku 99%). Při rychlém jednání možnost 
slevy. Osobní převzetí po tel. dohodě. Důvod prodeje – přezu-
tí na celoročky. Cena 1 700 Kč/ks. T.: 605 943 520

■ Prodám telefon Samsung Galaxy XCover 3, nabíječka, USB 
kabel, pouzdro, návod, barva černá, neponičený, dobrý stav, 
stáří 2 roky, cena 1 200 Kč. T.: 777 715 961

■ Nabízím zemní práce minibagrem např. výkopy základů 
staveb, bazénů, inženýrských sítí a jiné. Vše po telefonické 
dohodě. T.: 602 721 863

■ Prodám stavební rozvaděč nový, s revizní zprávou a ates-
tem, levně. T.: 606 862 133

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

marcelpixa@seznam.cz  |  736 779 998  |  LYSÁ NAD LABEM

Marcel Pixa 
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

VODA - TOPENÍ - PLYN

VODA
• rozvody vody
• ohřev vody
• instalace sanity

• rozvody topení
• výměna a instalace radiátorů
• instalace kotle na tuhá paliva

TOPENÍ

• rozvody kanalizace

• drobné opravy v domě
• údržba objektů

KANALIZACE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

Čechova 1488, Lysá n.L.

cena 1.200 Kč 777 715 961

Prodám telefon 
Samsung Galaxy XCover 3
· nabíječka
· USB kabel 
· pouzdro
· návod

· barva černá
· neponičený
· dobrý stav
· stáří 2 roky

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

centrální 
vysavače

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem 

Prodám pánské horské
kolo 4E – CONVEX

cena 8.000 Kč 605 943 520

» 1,5 roku staré, barva černo zelená
» výška postavy cca 180 cm
» velmi zachovalý stav, málo využívané
» původní cena 14.000 Kč

Prodám dětskou 
helmu na kolo

cena 200 Kč 777 715 962

· barva červená   · vel. 48-54 cm

Prodám nové nejeté 
kolo AUTHOR – AGANG

cena 10.000 Kč 605 943 520

» výška postavy cca 180 cm
» barva modro bílá
» moc pěkné

Prodám 4 letní zánovní 
pneumatiky Continental 215/55R

cena 1.700 Kč/ks 605 943 520

· 17V (hloubka vzorku 99%)

· při rychlém jednání možnost slevy. 

· osobní převzetí po tel. dohodě. 

· důvod prodeje – přezutí na celoročky

PŘIJMEME 
PRACOVNÍKY 
NA POZICE: 

Operátor výroby

Řidič VZV

Práce s počítačem 
(skenování, štítkování výrobků)

Bližší informace na tel.: 

00420 730 893 294

CHORVATSKO  - DÍTĚ ZDARMA až do 16 let
UMAG/ busem, hotel, polopenze, neomezené  nápoje 

14.6. – 23.6. – 7.990 Kč 
  21.6. – 30.6. – 8.990 Kč 
 28.6. – 7.7. – 9.390 Kč 

Sv.Filip i Jakov / busem, hotel, polopenze 21.6. – 30.6. – 8.990 Kč 
PULA –  2 děti zdarma / busem, polopenze 

28.6. – 7.7. – 11.990 Kč dosp.os., dítě 2.000 Kč 

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220

www.venezia tour.cz

602 550 705

Koupím 
» staré mince 
» bankovky
» pohlednice 
» tuzexové poukázky
» medaile a jiné

Stačí prozvonit,
zavolám zpět. 

Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle 

 růžovo fialové obroučky
 obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit) 
  pouzdro na brýle růžovo zelené

777 715 962

Brýle jsou rok používané, pěkné, neponičené, 
stále v záruce!

Původní cena 1.730 Kč 

Nyní 600 Kč 792 350 457

Pedikúra Yvette 

nabízí péči o nohy 
v pohodlí vašeho 

domova. 



PRODEJ:
∙ brambory 

∙ cibule

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

Nabízíme lastminute a superlastminute od všech nejoblíbenějších ck - EXIM, FISCHER, 
Čedok, Blue Style, FIROtour, Alexandria, Neckermann, Monatour, Tip Travel, Holiday aj., cca 340 ck. 

Pořídíte tak u nás výhodně letní dovolenou ve všech možných destinacích - v  Řecku, Turecku, 
Egyptě, Tunisku, Španělsku, Chorvatsku, Bulharsku, Itálii, Portugalsku a dalších zemích. 

Zájezdy můžete vyhledávat kdekoliv, rezervujte však u nás osobně, mailem či jinak. 
Zde je pořízení zájezdu za nejnižší cenu a zajištění splnění Vašeho snu. 

Reálnost veškerých nabídek, nejnižší cenu, pojištění a další podmínky umíme porovnat a ověřit 
i na základě osobních znalostí z cest. Delegát a bazény jsou u hotelů samozřejmě zahrnuty v ceně.

V režimu Firstminute jsme již i zahájili prodej na zimní sezónu 2019/20 do EXOTIKY – postupně 
zařazujeme zájezdy na Kanáry, Madeiru, Zanzibar, Mauricius, do Ománu, Emirátů, Thajska aj. 

SNŮ

 Profesionalita. Seriózní přístup v každé fázi realizace zájezdů. KOMPLEXNÍ SERVIS.
SMĚNÁRNA – transparentní kurzy, všechny výměny bez poplatků!
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Celý rok prodej  lázeňských pobytů v ČR, Slovensku, Maďarsku ( Bük, Sarvár, Harkány, Eger, aj.) 

Nabízíme 
• Zajímavé finanční ohodnocení:

• Příjemné prostředí - přátelský kolek�v

• Stravenky v hodnotě 110Kč/ den

• Dovolená 5 týdnů

• Systém patronace 
(10.000 Kč za doporučení nového kolegy)

• Jazykové kurzy

Hledáme nové kolegy 
• Operátory výroby Milovice - 3 směnný provoz

• Parťáky výroby

• Mistry výroby  

• Inženýry kvality 

• Technology výroby ( lakování ) 

• Konstruktéry

VÝROBA RAZÍTEK 
COLOP PRINTER 
Nabízíme rozsáhlý sortiment 
samobarvících razítek různých 
formátů v novém designu. 
Dodání razítek do 2 pracovních dnů 
od objednání. 

TISKOVINY pro Váš SVATEBNÍ DEN

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




