Prodám

Bezplatná

dětské
lední
brusle

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
■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika
pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta
Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.nejedla1@gmail.com
■ KOSMETIKA AVON. Pokud máte zájem o kosmetiku Avon
a pravidelné kampaňové katalogy, neváhejte a ozvěte se.
Milovice, Lysá n.L. T.: 777 715 962, E-mail: minzert@seznam.cz
■ Prodám školní aktovku pro holčičku, obrázky z pohádky
Trollové, barevná, vhodná pro 1.-2. ročník. Velmi pěkná,
nezničená, v TOP stavu. Cena 500 Kč. T.: 777 715 962
■ Koho již nebaví LP a DVD může je věnovat nebo za symbolickou cenu přenechat na T.: 790 305 127
■ Dům na prodej v Lysé n.L. Československé armády 108/16,
vedle náměstí, po rekonstrukci vč. příslušenství, obytná plocha přízemí 140 m2, 6+1, cena 5 100 000 Kč. T.: 721 851 039
■ 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 – přezutí na celoročky. Cena 1 200 Kč/ks. T.: 605 943 520
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, tuzexové
poukázky, medaile a jiné. T.: 602 550 705
■ Nabízím doučování matematiky pro žáky ZŠ a SŠ.
T.: 721 851 039
■ 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
500 Kč. T.: 777 715 962
■ Nabízím pronájem prostoru 18m2 v Lysé nad Labem hned u silnice, vhodné pro kosmetiku, kadeřnici, nehtařku,
masáže aj. Cena pronájmu 7.000 Kč/měsíc. Možnost pronájmu např. kosmetika/pedikúra, tzn. pronájem 3 500 Kč/
měsíc/1 osoba. Nutno vidět. T.: 774 120 703
■ Koupím knoflíkové harmoniky heligonky, můžou být i v
horším stavu. T.: 725 805 006
■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, SŠ, připravím
na přijímací zkoušky na SŠ. Zajišťuji korektury textů.
T.: 739 301 430
■ Prodám stavební rozvaděč, nový s revizní zprávou a atestem. Levně. T. 606 862 133
■ Nabízím doučování matematiky, fyziky, angličtiny pro žáky
základních a středních škol. T.: 724 381 027
■ Prodám bezdrátová televizní sluchátka, původní cena
1490 Kč, nyní za 700 Kč. T.: 325 552 090, mobil 736 746 894

· velikost 31-34

cena 200 Kč

» MALBY
» NÁTĚRY
» ŠTUKOVÁNÍ
» ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
PAVLÍKOVI

Starší - Tel.: 602319 672
Mladší - Tel.: 603 431 044
- Tel.: 722 013 058

777 715 962

Prodám školní aktovku
pro holčičku

· obrázky z pohádky Trollové
· barevná
· vhodná pro 1.-2. ročník
· velmi pěkná, nezničená, v TOP stavu

cena 500 Kč

777 715 962

Prodám dětskou
helmu na lyže
vel. 57-58/M

barva modrá

cena 200 Kč

foto mohu zaslat

777 715 962

Prodám 4 letní zánovní

pneumatiky Continental 215/55R
· 17V (hloubka vzorku 99%)
· při rychlém jednání možnost slevy.

Vše pro Vaše dokonalé Vánoce
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· osobní převzetí po tel. dohodě.

Tradiční skleněné ozdoby

· důvod prodeje – přezutí na celoročky

cena 1.200 Kč/ks

605 943 520

VYKUPUJEME

KNIHY

(české ruční výroby)

Balící papíry, dárkové tašky
Přání, pohledy, jmenovky

A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN

tel.: 286 891 400

NATŘU TO I TOBĚ

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE
tel.: 731 538 617

e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

Vánoční dekorace
Náměstí Bedřicha Hrozného 727/3
Lysá nad Labem
V případě stálého uzavření prodejny pro Vás máme otevřeno
výdejní okénko PO – PÁ 9 - 17 hodin, SO 8.30 – 11.30 hodin.
Možnost objednání zboží na Tel.: 737 985 087.
Zboží Vám připravíme. Vy si jen vyzvednete.

■ Prodám sběrateli 5 elektrických holicích strojků od roku
1959 -1990, v původních obalech, levně. T.: 325 552 090,
mobil 736 746 894
■ Prodám campingový dvou hořákový vařič na propan-butan a dvou kilogramovou propan-butonovou lahev za celkovou cenu 800 Kč. T.: 325 552 090, 736 746 894
■ Prodám ruční elektrickou kotoučovou pilu –maflík - na
dřevo, značka NAREX 0-55 mm, průměr 160 x 20 mm, cena
dohodou. T.: 325 552 090, mobil 736 746 894
■ Prodám 30 tyček jekl profilů, rozměr 30x30x1400mm, cena
dohodou. Dotaz na T.: 608 665 085
■ Prodám bílé obkladačky 15x15 cm, 3 balíky tj. 3 m2.
T.: 608 665 085
■ Prodám dětskou dřevěnou postýlku, bílá, plná celá. Cena
600 Kč. T.: 731 082 693
■ Prodám vozík, vhodný za teru apod. šikovný, neskáče,
bytelná konstrukce, bez SPZ, cena 1 000 Kč. T.: 731 082 693

Čechova 1488, Lysá n.L.

KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:
• Pravidelné kampaňové katalogy
• Vzorky kosmetiky Avon
• Dárečky při větších objednávkách

PRODEJ:

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

PODLAHY KUTIL
Lysá nad Labem

Prodej a pokládka podlahových krytin
Kompletní podlahářský servis
Po tel. dohodě je pro Vás VZORKOVNA vždy otevřena
Adresa: Na Písku 74, Lysá nad Labem.
VZORKOVNA nabízí: vinylové podlahy, PVC, koberce, laminátové a dřevěné
podlahy, nivelační stěrky, OSB desky a další.

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

Tel.: 325 532 753, 608 930 848 • www.podlahykutil.cz
FIRST MINUTE

LÉTO 2021

30 let činnosti - bohaté zkušenosti - profesionalita - spolehlivost
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za přízeň v končícím roce a zároveň dovolte, abychom se Vám omluvili, že jsme Vám letos museli
tlumočit nepříznivá rozhodnutí CK, které zastupujeme, ohledně rušení zájezdů. Dílem, i když vina nebyla na jejich straně, zvolili
netaktní přístup. Jsme rádi, že jsme Vám aspoň z naší strany mohli pomoci se v problematice rušení zájezdů orientovat. Mnozí z Vás
místo vratky peněz za storno zájezdu obdrželi od CK Voucher na zaplacenou zálohu. Chceme Vás ubezpečit, že Vám s jeho „přeměnou“
na nový zájezd pomůžeme. Se svými požadavky se na nás obracejte včas. Jen menší část zájemců o dovolenou v zahraničí mohla své
zájezdy letos uskutečnit. Ti byli odměněni relaxací na poloprázdných plážích, čistým ovzduším. Můžeme si přát a věříme,
že realizace zájezdů v následujícím roce 2021 pro každého již dopadne bezproblémově a podle Vašich představ.
K tomu Vám všem přejeme radostné prožití svátků vánočních, štěstí a pevné zdraví v novém roce.

Ing. Evžen ŠULC – EVENtour, Masarykova 209, Lysá nad Labem

Tel.: 325 551 595, 603 463 676, E-mail: eventour@tiscali.cz, sulcova.zajezdy@gmail.com
Ty nejlepší CK - Exim, Fischer, Čedok již sestavily nabídky na léto 2021. Na firstminute je velký výběr, slevy, bonusy a velmi vstřícné
podmínky pro zákazníky. Např.: slevy až 42 %, popř. 1.dítě zdarma a 2.dítě pobyt zdarma, záloha jen 990,- Kč a doplatek až
30 dnů před odletem. Dále možnost zrušení zájezdu zákazníkem zdarma až do 30. dne před odletem, za storno se vrací
peníze, žádné Vouchery, připojištění proti Covidu zdarma při pořízení základního pojištění aj. Jsme Vám schopni opět
nabídnout nejlepší zájezdy a nejlepší ceny. Preferujeme osobní přístup. Nabídka zájezdů je ve vývěskách, na webu. Můžete vybírat
kdekoliv, ale rezervujte u nás. Informace podáváme maily a i na facebooku: Evžen Šulc.

SMĚNÁRNA

Transparentní a výhodné kurzy * Komplexní servis
Všechny výměny pro každého bez poplatků!

