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Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiřice

Časopis M-inzert vychází 10 x ročně a je distribuován měsíčně v nákladu 8 000 ks do všech domácností, firem a obchodů v regionu Lysá nad Labem, Milovice
a přilehlých obcích - Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice a Jiřice. Distribuci zajišťuje Česká pošta. Podklady 
k inzerci můžete zasílat na e-mail: info@m-inzert.cz nebo objednávat přes tel.: 325 551 632, mob.: 777 715 962 a osobně na adrese: Husovo náměstí 24, 
289 22 Lysá nad Labem. Bezplatnou textovou inzerci můžete podat přes stránky www.m-inzert.cz nebo posláním sms zprávy na tel.: 777 715 962
a na e-mail: info@m-inzert.cz. Uzávěrka do červnového vydání časopisu M-inzert je 20. května 2016.

Měsíčník zdarma
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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 ě s t a  L y s á  n a d  L a b e m  a  M i l o v i c e

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

FIREMNÍ TISKOVINY
Vyrobíme firemní tiskoviny 
dle Vašich požadavků
vizitky ■ letáky ■ plakáty ■ katalogy ■
poznámkové bloky ■ hlavičkové papíry ■ faktury ■ objednávky 
■ dodací listy ■ formuláře ■ samopropisy ■ samolepky ■ výroční zprávy 
■ pohlednice ■ potisk obálek ■ desky s chlopněmi ■ jídelní lístky 
■ účtenky ■ vstupenky 

2+1 až 4+kk

45 až 75 m2

■ Veškerý nábytek
■ Kuchyňské linky
■ 3D vizualizace 
■ Ve 2 patrech!

■ Nabídka min. 17 druhů sudového vína
■ Široký sortiment lahvových vín včetně speciálních
■ Vína rodinného vinařství Sýkora Čejkovice 

a Morávia Průšánky
■ Nekuřácké posezení
■ Sezónně zahrádka, zmrzlina

Milovice - Mladá, Komenského 583 (v budově FC)
Tel.: 608 227 590, www.vinotekanavinici.webnode.cz

®

značková
prodejna

DŮM NÁBYTKU

SHOP

Milovice, Spojovací – Komenského 583

Tel.: 777 889 976, 325 575 094,

e-mail: fcshop@email.cz, www.FCSHOP.cz



■ Nabízíme pronájem nebytového prostoru – cuk-
rárny o celkové ploše 33 m2, s kapacitou 10 – 12
míst k sezení s možností využití venkovní předza-
hrádky. Svou polohou, v centru města Milovic
a v blízkosti radnice, představuje výbornou příležitost
pro obchodní činnost. V těsné blízkosti se nachází
restaurace, která je navštěvována místními obyvateli
a v sezoně také cyklisty. Cukrárna má bezbariérový
přístup, parkování je v těsné blízkosti, má kompletní
vybavení. Je možné využívat i venkovní posezení
a dětské hřiště, které je společné i pro hosty restau-
race. Pronájem je možný ihned. Prohlídka a bližší
informace při osobním schůzce. T.: 603 870 087
■ Koho již nebaví LP desky může je věnovat či za
symbolickou cenu přenechat na T.: 790 305 127
■ Přenechám asi 150 ks plastových obalů na
DVD. T.: 790 305 127
■ Přenechám asi 20 ks magnetofonových pásků.
T.: 790 305 127
■ Prodám učebnice a knihy (výběr 1. – 4. ročník)
vhodné pro studenta Hotelové školy Poděbrady, pou-
žité, zachovalé, levně! Všechny byly koupeny úplně
nové. Seznam a ceny zašlu na vyžádání e-mailem. 
E-mail: minzert@seznam.cz
■ Ubytování v soukromí – Hostel Milovice, noc 300
Kč/osoba, dlouhodobě 150 Kč/osoba. 
www.ujelinku.cz T.: 603 870 087
■ Prodám díly na Renault Clio, Thalia 1400/16V
výfuk střední díl, sponu výfuku, ABS kroužek, silenb-
loky výfuku a 2 ks brzdových destiček. Vše nové,
cena 1 000 Kč, možno i jednotlivě. T.: 777 715 963
■ Prodám 2 dětské cyklistické helmy, červenou
a modrou, vel. S/48–54 cm, cena 150 Kč/ks. 
Fota zašlu na vyžádání na e-mail. T.: 777 715 962, 
minzert@seznam.cz
■ Pronajmu garsonku v Milovicích. Více informací
na T.: 603 870 087
■ Poskytování půjček ve vaší domácnosti od 4 000 Kč
do 20 000 Kč. J. Bečková. T.: 606 766 546 Lysá n. L.
– Milovice
■ Sháníme vyučeného opraváře zemědělských
strojů s řidičským průkazem skupiny T, C a CE.
T.: 325 583 306
■ Prodám dětský nafukovací bazén ve tvaru houbič-
ky, vhodný pro malé děti cca 0–2 roky. K bazénu jsou
malé nafukovací houby jako hračky. Cena 150 Kč.
Foto zašlu na vyžádání na e-mail. T.: 777 715 962,
minzert@seznam.cz
■ Prodám karnevalový kostým na holčičku, oranžo-
vé šaty Halloween, vel. 2–3 roky, cena 100 Kč. Foto
zašlu na vyžádání na e-mail.
T.: 777 715 962, minzert@seznam.cz
■ Koupím rodinný dům v Lysé n. L. do 3 000 000 Kč.
T.: 608 904 598
■ Přenechám pronájem zahrádky v Lysé n. L.
v zahrádkářské kolonii směr Milovice. Pozemek 1,6
aru, 1/2 skleníku, podsklepená kůlna. Volná ihned.
Cena dohodou. T.: 724 548 664
■ Nabízím velký samostatný pokoj s balkonem
v Milovicích, vhodný pro ženu i muže, bez domácích
mazlíčků, nekuřáci. Cena 5 500 Kč/měsíčně.
T.: 776 453 686
■ Prodám nepoužívané (v záruce) zahradní čerpad-
lo GARDENA Classic 3000/4. Sleva 25 %.
T.: 720 166 519
■ Nabízíme pronájem nebytových prostor v Milovi-
cích, 400 m2, 200 Kč/m2. 
Pouze SMS na T.: 732 325 593
■ Prodám el. sekačku 230 V, 1600 W, 60 l koš,
záběr 41cm, ocelové šasi, asynchronní el. motor DGP
Itali za 4 500 Kč. T.: 607 882 433
■ Má někdo zájem chodit s trekovými holemi, příp.
jiný druh turistiky? 66letá z Lysé nad Labem.
T.: 737 362 540
■ Do čisté nekuřácké restaurace rodinného typu
v Milovicích přijmeme servírku na plný úvazek, po
dohodě lze i brigádně. Nástup možný ihned, zkušeb-
ní doba 3 měsíce. Vyučení v oboru není podmínkou,
rádi Vás zaškolíme, praxe výhodou. Požadujeme:
samostatnost, spolehlivost, časovou flexibilitu, sluš-
né vystupování, orientaci na zákazníka. Nabízíme:
dobré platové ohodnocení, příjemný kolektiv, mož-
nost ubytování. Bližší informace při osobním poho-
voru. T.: 603 870 087

Bezplatná 
textová inzerce

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

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 727 915 014, 732 712 669

e-mail: kafedada@seznam.cz, Benátky n. J.

■ Montáž polic, skříní, osvětlení, zavěšení obrázků, poliček,
dekorací, záclon či závěsů, televizních držáků a konzolí.

■ Odpady a čištění odpadů, výměna těsnění, oprava 
kapajících kohoutků, montáž dřezů a kuchyňských baterií,
opravy kuchyňských linek, výměna pracovní desky apod.

■ Různé úpravy v interiéru, malování, vyklízení prostor.
■ Zahradní práce všeho druhu.

Venezia Tour
Benátky nad Jizerou

tel. 602 646 270
www.veneziatour.cz

C e s t o v n í  k a n c e l á ř

CHORVATSKO/Primošten – autobusem
3. 6. – 12. 6. – 10 490 Kč, hotel přímo u moře

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
20. 6. – 25. 6. – 7 690 Kč – autobusem

strava, procedúry, bazén, výlety 

odjezdy: MB, Benátky, Brandýs, Praha

OTEVŘENÍ AMBULANCE 
KLINICKÉ LOGOPEDIE

Mgr. Kristýna Žáková
opět poskytuje logopedickou péči 
pro dětské i dospělé pacienty, nyní 

v prostorách MěÚ v Milovicích.

Objednávat se lze telefonicky 
na tel. č.: 704 099 021.

ODBĚRY KRVE
Odběrové místo MILOVICE
5. května 71/54
Tel.: 325 533 131

Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek  
6.30 - 8.30 hodin

Stanislav Horčík
Šafaříkova 858, 289 22 Lysá nad Labem

tel.: 603 373 102   www.horcik.com

ŽALUZIE A ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE

VENTILAČNÍ TURBÍNY

zaměření

výroba

montáž

servis

- prohlídky, revize, kolaudace
- frézování a vložkování
- stavba a rekonstrukce komínů
- zděné, nerezové, plastové
- poradenství a rozpočet zdarma

AUTODOPRAVA
LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

● cena 10 Kč za kilometr, zkušení pracovníci, 
přijatelné ceny 

● pracujeme NONSTOP soboty i neděle bez příplat-
ku, také vyklízíme budovy, nebytové prostory,
kanceláře, byty, domy. Odvoz starého nábytku 
a elektroniky na separační dvůr a likvidace 

Tel.: 776 329 862
E-mail: 1levne-stehovani@seznam.cz

Technické poradenství 
■ prověřování motorových vozidel 

před jejich prodejem a koupí
■ odborné expertízy a posudky
■ prohlídky při vstupu do pojištění VINFOTO 

Samostatný likvidátor 
pojistných událostí
■ profesionální poradenství v likvidaci škod
■ pojištění motorových vozidel a majetku
■ posouzení nároků, výše škody, pojistné

ochrany, rozsahu opravy          

Zabezpečení vozidel 
■ bezpečnostní značení skel
■ nejefektivnější ochrana vozidel

Bc. Petr Loula
Šafaříkova 810, Lysá nad Labem

Telefon: 724 621 090, e-mail: info@peloko.cz
více informací na: www.peloko.cz

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel. 286 891 400

• Prodej kol AUTHOR, GIANT, 
LEADER FOX

• servis kol všech značek
• náhradní díly na staré typy kol
• tříkolky pro dospělé, elektrokola
• kemp & turistika
• poradna pro handicapované

Pražská 33, Benátky n. J.
tel. 739 679 376

www.cyklobenatky.cz • info@cyklobenatky.cz

SERVIS A PRODEJ
kotlů, topidel a ohřívačů
včetně  př ís lušenstv í  a  regu lace

Michal Svoboda
Provozovna:
Čechova 1488/61
Lysá nad Labem
Tel.: 774 415 891, 774 660 622
www.kotlerevize.cz

● kompletní záruční i pozáruční servis 
● návrhy a výměny spotřebičů 
● zajištění revizí 
● měření kvality spalování a úniků spalin 
● měření malých podtlaků 

v objektech, 4PaTest 
● kontroly plynových spotřebičů 

dle legislativy

Prodej kotlů za internetové ceny + montáž

■ Do cukrárny v Milovicích přijmeme servírku na
brigádu, nástup možná ihned. Vyučení v oboru není
podmínkou, rádi Vás zaškolíme, praxe výhodou.
Náplň práce: příprava nápojů, zmrzliny a drobného
občerstvení, péče o kvalitu sortimentu a čistotu cuk-
rárny. Požadujeme: samostatnost, spolehlivost, sluš-
né vystupování, orientaci na zákazníka. Nabízíme:
dobré platové ohodnocení, příjemný kolektiv, mož-
nost ubytování. Bližší informace při osobním poho-
voru. T.: 603 870 087
■ Prožij zbytek života na venkově s kutilem. Jen
holky do 30 let. SMS na tel. 728 065 324
■ Nabízím tmavý jídelní rozkládací stůl pro 6 až 8
osob. Rozměry 75x110 /155/ cm. Cena 100 Kč. 
T.: 732 732 505 Lysá n. L.
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice,
medaile. T.: 602 550 705
■ Prodám dětské kožené boty zn. Ciciban, vel. 28,
stélka 17,5 cm, kotníčkové, na suchý zip, velmi
pěkné, zachovalé, nošené pár měsíců, původní cena
1 200 Kč, nyní 350 Kč, stále v záruce. Foto pošlu na
vyžádání na e-mail.
T.: 777 715 962, minzert@seznam.cz
■ Prodám stolek pod televizi 80/45 buk světlé
barvy, velmi pěkný stav, cena 500 Kč.
T.: 724 841 050 Lysá n. L.
■ Hledám pána, který nám vyčíslí hodnotu sbírek
pivních etiket, pohledů, starých naučných slovníků
a knih, okres Nbk, Kolín. T.: 732 915 004
■ Prodám 2 televize – Sony a Thomson za 300 Kč
obě. Set–top–box za 400 Kč, dohoda. WiFi router za
200 Kč. Postel s úložným prostorem za 250 Kč.
Dvoused rozkládací s úložným prostorem, mikroplyš,
oranžová barva za 700 Kč. Milovice. T.: 725 352 719
■ Koupím a velmi dobře zaplatím za staré obrazy od
českých i zahraničních autorů. Zajímají mě různé
motivy a žánry: Figurální, krajinomalby, moře – lodě,
myslivecké motivy – zvěř a jiné. T.: 704 787 323
■ Prodám brzdovou sadu, pakny, destičky na Daewoo
Matiz za 250 Kč. Kosmodisk nový za 150 Kč. Novou
školní aktovku za 100 Kč. Milovice.
T.: 725 352 719 
■ Prodám po synovi celoroční značkové boty
Superfit, goretex membrána (nepropustí vodu) vel.
29 – 250 Kč a sportovní botky Adidas, vel. 30 –
200 Kč. T.: 739 057 590
■ Prodám lednici Gorenje, bílá, vysoká, 1 rok stará,
velmi pěkná, cena 5 500 Kč. T.: 702 010 133
■ Spolubydlení v Milovicích 3+kk, samostatný, velký,
slunný pokoj s balkonem vhodný pro nekuřáky, popla-
tek 4 500 Kč/měsíčně (pár sleva). T.: 776 453 686
■ Prodám sedací soupravu (gauč do „L“ a 2 křesla),
velmi zachovalá, cena 7 000 Kč. T.: 724 112 369
■ Pronajmu neoplocený pozemek v Lysé n. L., 
5 000 m, určený pro komerční účely. T.: 732 517 855
■ Rozvedený nekuřák 58/169/70 se rád seznámí
se ženou do 56 let, která je také sama a chce to změ-
nit. Je smutné usínat a probouzet se sám. Lysá n. L.
a blízké okolí. T.: 739 474 768
■ Prodám mláďata želvy zelenavé (testudo herma-
ni). 3 vylíhlá 09/2015 a 2 vylíhlá 09/2014 (zimova-
ná). Cena 1500Kč za mládě. CITES doklady.
T.: 776 625 537
■ Absolvent rekvalifikačního kurzu účetnictví a da-
ňové evidence s využitím SW Pohoda hledá praxi/
stáž u účetní firmy na pár hodin týdně za symbolic-
kou odměnu. T.: 776 625 537
■ Prodám kompresor 380 V, svářečku 380 V, každý
za 100 Kč. T.: 728 266 437
■ Prodám nový vyklápěcí kotel na vaření brambor,
domácí porážka nebo zavařování ovoce, zeleniny.
Cena dohodou. T.: 723 293 784

Nabízím oceňování
nemovitostí 

–  stavby (budovy, byty, garáže, stodoly...) 
a pozemky (stavební i zemědělské) 

v Lysé n. L. a okolí.

Kontakt: Ing. Hukalová, tel.: 603 113 290
e-mail: hukalovai@seznam.cz

www.nemovitostizde.wz.cz



Inzerujte s časopisem
pravidelně i v roce 2016! 

CENÍK INZERCE 2016 (Ceny bez 21 % DPH)

ZADNÍ PŘEDNÍ 
FORMÁT (mm) VNITŘEK STRANA STRANA NÁVRH

1/32 – 56x38 400,- (+20%)
1/16 – 56x78 748,-
1/8 – 114x78 1 353,- 1 562,- 1 562,- 100,-
1/4 – 114x158 2 673,- 3 085,- 3 085,- 200,-
1/2 – 230x158 5 225,- 6 050,- 6 050,- 300,-
1/1 – 320x230 9 500,- 11 000,- 11 000,- 400,-

Slevy při opakované inzerci:
od 3 do 6 měsíců – 10 % SLEVA
od 7 do 10 měsíců – 20 % SLEVA

Tel.: 325 551 632, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

t i s k á r n a  a  v y d a v a t e l s t v í

Sháníme vyučeného
opraváře zemědělských
strojů s řidičským 
průkazem skupiny 
T, C  a CE.

brambory
Šťastný Josef 
Straky – po silnici směr na Benátky n. J., před lesem doleva   
letiště Boží Dar – tel. 325 583 306

P R O D E J  Z E L E N I N Y

PODLAHY KUTIL
Milovice

Prodej a pokládka 
podlahových krytin
■ Kompletní podlahářský servis 

■ Záměr, měření vlhkosti a konzultace 
v Milovicích a okolí ZDARMA ! 

■ Po tel. dohodě je pro Vás VZORKOVNA
vždy otevřena. Adresa: 

Na Pahorku 84, Milovice. ■ VZORKOVNA
nabízí: vinylové podlahy, thermofix, PVC,
koberce, laminátové a dřevěné podlahy,

nivelační stěrky, OSB desky a další.

Tel.: 325 532 753, 
608 930 848

www.pod lahyk u t i l . c z

■ podlahář ■ truhlář
■ tesař ■ zedník 
■ malíř, lakýrník

■ a další (montáž oken, dveří, 
zárubní, plotů, sádrokartony,

fasády, bourací a vyklízecí práce)

REKONSTRUKCE NA KLÍČ

Kontaktujte nás: 
604 116 666, 325 532 753
www.aaaremesla-podlahykutil.cz

Zaměření ZDARMA – Milovice a okolí

Profesionální 
tým řemeslníků

HOMEOPATICKÁ – AUTOPATICKÁ
PORADNA

- pro děti, dospělé a seniory

Bližší informace naleznete na adrese:

www.najdizdravi-cz.webnode.cz
tel.: 736 416 108

e-mail: malachovova.katerina@email.cz

sídlo: Masarykova 1739 II. patro, Lysá nad Labem

IČO: 04756509

V případě zájmu o konzultaci a jakýchkoliv dotazů 

mne neváhejte kontaktovat, těší se na Vás 

Kateřina Malachovová, DiS.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, 

INTERNISTY, DIABETOLOGA

MUDr. Kamil Kubelka

Masarykova 214, 289 22 Lysá nad Labem

Tel. 325 553 663;  Mobil: 720 106 042

www.ordinacekubelka.cz

E-mail: ambly@seznam.cz

Ordinační hodiny:

Po 11,30 - 18,00

Út 8,00 - 12,30 13,00 - 18,00

St 11,30 - 17,00

Čt 8,00 - 12,30 13,00 - 16,30

16,30 - 18,00 (jen pro zvané)

Pá 8,00 - 11,00

V nutných případech

možné ošetření 

v Kovoně a.s. v Lysé n. L. 

v pondělí 7,30 - 9,00

hodin a ve středu 

8,00 - 9,00 hodin.

Máte mnoho voleb, jak uklízet,       
ale jen EVL Lysá, s.r.o., je ta správná!

EVL Lysá, s.r.o., mob: 731 154 795
e-mail: evabarochova@seznam.cz

www.evl-lysa.cz

Provádíme tyto úklidové práce a služby:
čištění koberců a čalounění; 

úklid společných prostor domu; 
úklid domácností, úklid kanceláří; mytí oken
včetně rámů, mytí žaluzií; úklidové práce po
stavbě a rekonstrukci, předkolaudační úklid;

úklid půdních prostor a sklepů; úklid dle
Vašeho přání a Vašich požadavků.

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

STAVEBNINY
LYSÁ NAD LABEM
Sokolovská 1143/3 

(pod nadjezdem)

289 22 Lysá nad Labem

e-mail: stavebninybaroch@seznam.cz

tel.: 775 315 349

Nabízíme velký výběr 
stavebního materiálu
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TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

Vše pro Váš SVATEBNÍ DEN
Nabízíme velký výběr svatebních oznámení.
Navrhneme a vytiskneme i atypické vzory 
dle vašeho přání.

■ svatební oznámení
■ pozvánky ke stolu
■ svatební menu
■ jmenovky na stůl
■ svatební košíčky, taštičky
■ papírové konfety

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

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

HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY
Lysá n. L. – pod nadjezdem
Po – Pá: 7.30 – 11.30  12.00 – 15.30

● hutní materiál 
● pletiva PVC + Zn
● šrouby, vruty, kotvy, hřebíky 
● brusné a řezné kotouče (dřevo, kov, beton) 
● zámečnické nářadí na vše 
● zednické a tesařské potřeby 
● kompresory + příslušenství 
● potřeby pro sváření

● montérky, boty, rukavice
● DROGERIE úklidová, pracovní
● vozíky, káry, rudle, pale�áky
● elektrocentrály, míchačky, míchadla
● žebříky, štafle – Al + dřevo
● plachty, pytle, rašlové úplety
● elektronářadí NAREX – PROTOOL 

– MAKITA – METABO – HECHT
● sběrna oprav značkového elektronářadí
● kamna a krbová kamna

JARNÍ NABÍDKA - ZAHRADA

KRMIVA PRO
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA -

skot, koně, drůbež, kozy, prasata…
Pšenice, ječmen, oves, kukuřice, 
slunečnice, mák, všechny šroty

ZAHRADA

te l . :  325 561 051,  fax :  325 561 657,  mob. :  602 813 214

HECHT 1538 2 in 1
Příkon 1500 W
Záběr 38 cm
Cena 2 990 Kč             

P R O V Z D U Š Ň O VA Č E  T R Á V N Í K Ů

SUBSTRÁTY:
Substrát zahradní 75 l, 50 l
Substrát pelargonie 50 l
Rašelina 50 l, 70 l
Mulčovací kůra 70 l

HECHT 1421 COMBI 2 in 1
Příkon 1400 W
Záběr 32 cm
Cena 1 999 Kč 

...a další v nabídce – sekačky, křovinořezy, zavlažování...

HNOJIVA:
Ledek 27 % 10 kg, 25 kg
NPK 15,6 10 kg, 25 kg
Cererit 10 kg, 25 kg
Močovina 50 kg
Kravský hnůj – granule 3 kg, 10 kg
Trávníková hnojiva 10 kg, 25 kg, 50 kg
Mech Stop 8 kg
Travní směsi 
0,5 kg, 2 kg, 10 kg, 25 kg

DALŠÍ: TEXTILIE, PLACHTY, 
PAŘENIŠTĚ A SKLENÍKY 
Z POLYKARBONÁTU, ZAHRADNÍ
NÁBYTEK, GRILY ATD.


