


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

■ Prodám dětské lední brusle, vel. 31-34, posunovací, bílé  
s červenými přezkami, cena 300 Kč. Foto mohu zaslat.  
T.: 777 715 962

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

■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika 
pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta 
Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.krejci1@gmail.com

■ Koupím dříví, cca 1 m3, odvoz nemám, Lysá n.L. a okolí.  
T.: 720 365 050

■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, SŠ, připravím na 
přijímací zkoušky na SŠ. Zajišťuji korektury textů. T.: 739 301 430

■ Prodám tmavě modrý oblek – kalhoty + sako s dvouřadým 
zapínáním, vel. 52, moc pěkný, cena 500 Kč.  T.: 777 715 963

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

■ Prodám ultrazvukový inhalátor zn. Pic Projet, vhodný pro 
domácí léčbu dýchacího onemocnění, s příslušenstvím, snadná 
obsluha, nový, nepoužívaný, původní cena 4 900 Kč, nyní 1 500 Kč. 
T.: 777 715 962

■ Prodám dětskou dřevěnou tabuli – stojan, cena 200 Kč. Foto 
mohu zaslat. T.: 777 715 962

■ Hledám parťáka do 60-ti let do pohody i nepohody. Jsem 
vitální, společenská šedesátnice. Mám ráda výlety, kino, divadlo, 
kolo, lázně, dovolené, procházky… Každé roční období mě láká 
do přírody, přidáš se ke mně? T.: 732 325 593

■ Pronajmu vybavené nebytové prostory pro kadeřnictví  
(2 křesla), manikúra, pedikúra v centru Milovic, cca 30 m2. 
Pomohu s marketingovou podporou. T.: 603 870 087

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

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

■ Hledám paní na občasnou výpomoc v domácnosti v Milovicích. 
T.: 603 553 794

■ Hledám řidiče/řidičku, kteří by mne příležitostně odvezli  
z Milovic do Prahy a zpět, vše na dohodě, odměna jistá.  
T.: 603 553 794

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

■ Seniorka hledá přítele ke společným procházkám a výletům za 
kulturou. T.: 776 762 351

■ Hledám brigádu, úklid bytu, kanceláře, i dlouhodobě.  
T.: 724 841 050

■ Pronájem bytu nebo části domu hledá od ledna 2019 rodina 
se třemi dětmi. Budeme rekonstruovat dům v Lysé a po dobu 
rekonstrukce cca 12-18 měsíců je nutné bydlet jinde. Za nabídky 
děkujeme. Tel. 777 232 621

■  Prodám dámské přezkové lyžařské boty zn. Lange anatomic 
design komfort, černé barvy, vel. 39,5, téměř nové, velmi zacho-
valé, cena 800 Kč. T.: 720 365 050

■ Prodám dětské přezkové lyžařské boty zn. Botas, tmavě 
modré, vel. 33, použité, cena 350 Kč. T.: 720 365 050

■  Prodám Ford Focus combi 1.6 benzín + LPG, rok výroby 2004, 
cena 67 000 Kč. Prodám dále Ford Focus combi, 1.6 benzín, rok 
výroby 2007, cena 93 000 Kč. T.: 604 625 540

■  Prodám vlašské ořechy, 50 Kč/1 kg. T.: 602 718 869

■  Žena 58 let, spolehlivá, poctivá, nezávislá hledá práci, pokud 
možno jen na ranní směnu. Lysá n.L. a okolí. T.: 732 915 004

■  Prodám nový dámský velurový kožich s beránkem, kapuce, 
vel. 44, cena 500 Kč. T.: 602 589 634

■  Prodám novou pračku, plnění shora, cena 500 Kč. T.: 602 589 634

■  Prodám invalidní vozík, cena 100 Kč. T.: 602 589 634

■  Prodám dětský koberec s motivem Pata a Mata, d.158 x š.80 cm, 
moc pěkný, nový, cena 200 Kč. Foto mohu zaslat. T.: 777 715 962

■ Ahoj babi, jsme dva fajn kluci, Daník (4,5 roku) a Maxík (1,5). 
Hledáme k sobě hodnou babičku na hlídání nejlépe z Lysé nad 
Labem. Rádi si hrajeme, tancujeme a zpíváme. Těšíme se na 
Tebe! D + M T.: 732 510 333

■  Prodám novou a nepoužitou modrou, dětskou vaničku za 300 
Kč a dřevěnou postýlku s matrací, velmi málo používanou za 500 
Kč. T.: 606 694 117

■  Prodám kočárek DORJAN, dvojkombinace (korba+sporťák), 
natáčecí kolečka, kožená nastavitelná rukojeť, vč. Pláštěnky + 
tašky, šedá barva + vzor, 1 400 Kč. Po 2 dětech, zachovalý pro 
méně náročné. T.: 604 783 475

■  Prodám dětskou helmu na lyže, vel. 57-58/M, barva modrá, 
cena 400 Kč. Foto mohu zaslat. T.: 777 715 962

■  Koupím garáž v Lysé, ideálně zděná s el., není podmínkou. 
Děkuji za nabídku na T.: 604 783 475

■  Žena seniorka hledá kamaráda/přítele, který má rád kulturu, 
přírodu a nechce sedět doma. Středočeský kraj. T.: 728 278 460

■  Prodám fukar na sníh, cena 200 Kč. T.: 602 589 634 

■ Luboš 39 let hledá kamarádku, Milovice a okolí. T.: 607 861 901

Bezplatná  
textová inzerce

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

Servis a instalace značek:

spol. podnikatelů

Svoboda & syn

Prodám ultrazvukový 
inhalátor zn. Pic Projet 

» vhodný pro domácí léčbu  
   dýchacího onemocnění

» s příslušenstvím

» snadná obsluha

» nový, nepoužívaný

 původní cena 4.900 Kč

cena nyní 1.500 Kč 777 715 962

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

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

8-denní zájezdy s autobusovou dopravou 2019                  

MAĎARSKO – termální lázně HARKÁNY                                                                                                 
3.5. - 12.5. a 10.05. - 19.05. odjezd Benátky 

hotel s polopenzí - 6.990 Kč /apt bez stravy- 5.290 Kč 

VHODNÉ JAKO VÁNOČNÍ DÁREK 
záloha 1.000 Kč 

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220

602 646 270
www.venezia tour.cz

HYPOTÉKY
POJIŠTĚNÍ
PŮJČKY
INVESTICE

Trpělivě vysvětlíme.

Vhodné doporučíme.

Spolehlivě zařídíme.

Telefon: 608 178 599

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

Marcel Pixa 
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

VODA - TOPENÍ

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

■ Rozvedený nekuřák 61/169 z Lysé n.L. hledá přítelkyni do 57 let. 
Vánoce se blíží, samota mne tíží. T.: 739 474 768

■  Věnuji asi 15 knih Olympiády od roku 1952. T.: 790 305 127

■  Prodám železný pracovní stůl pro zámečníky. K Teře i Vary 
kotoučovou sekačku a adaptér na sázení brambor. Různý železný 
profilový materiál, roxory do sloupků oplocení. Betonové kvádry 
a škváráky 20/22/45 odlehčené. Drátěnou klec 70/60/100 křepel-
ky a jiné. Kotel Butar na vodu. Betonové sloupky aj. do základů. 
T.: 728 325 197 večer

■  Prodám Samsung Galaxy XCover 3, nabíječka, USB kabel, 
pouzdro, návod, vše v originál krabici, barva černá, používaný 2 
roky, neponičený, moc pěkný, cena 2 000 Kč. T.: 777 715 961

Park Mirakulum hledá 
elektrikáře s odbornou 

způsobilostí dle vyhlášky 
50/1978 na HPP.

(možnost doplnění kvalifikace)

V případě zájmu posílejte 
životopis na 

mirakulum@mirakulum.cz 
a volejte na tel.:  

730 510 985



9

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

Mgr. Jana Müllerová

Web: www.profemo.cz

Buďte ak�vní a přidejte se do našeho týmu! 

Společnost PROFEMO s.r.o. - zaměstnavatel zdravotně pos�žených osob hledá nové kolegy 
na pozice - OPERÁTOR VÝROBY
Nabízíme

 práce vhodná pro osoby ze zdravotním pos�žením
 práce dle možnos� jednotlivého uchazeče
 pracovní úvazek 5,5h jednosměnný
 práce v sedě
 zajímavé finanční ohodnocení

Provozovna: Kostomlátecká 210, NymburkTel: +420 604 509 422

Očekáváme

 pečlivost
 samostatnost
 zodpovědnost

E-mail: nymburk@profemo.cz
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777 450 666 Poděbradova 2089, 
Lysá nad Labem 289 22

KOSMETIKA Lysá nad Labem
CLAIR'S MAX BEAUTY

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

PRODLOUŽENÍ ŘAS

NEPEROXIDOVÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA A BARVENÍ 
OBOČÍ BIO HENNOU

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Nabídky zasílejte prosím na e-mail: abdo4@seznam.cz

ZDRAVOTNICKÁ ORDINACE
v Lysé nad Labem

přijme

na částečný či plný úvazek
ZDRAVOTNÍ SESTRU


