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
■ Nalezeny originál nože a řádkovací rameno ke kotoučové
sekačce v komf. s motorem Terra. T.: 728 325 197 večer
■ Prodám jídelní rozkládací stůl až pro 8 osob, leštěný mahagon – dub. T.: 724 588 258

■ Prodám šité roušky, velmi hezké, 50 Kč/ks. T.: 602 718 869
■ Prodám pozemek v chatové oblasti v Lysé n.L. – Litoli za
Labem o rozloze 3 252 m2, cena 1 000 Kč/m2. T.: 721 014 621
■ Prodám stroje po klempíři. T.: 704 468 285
■ Restaurace U Jelínků Milovice hledá servírku/číšníka.
Požadujeme vyučení/praxi v oboru, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a zájem o práci. Nabízíme dobré platové
podmínky, možnost ubytování, stravování a příjemné prostředí zavedené restaurace. Preferujeme osobní pohovor.
T.: 603 870 087

Provádíme fasády všech druhů,
včetně stále žádanějších strojních (možno je kdykoli opravit).

Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle

Použitý kvalitní materiál Tytan professional.
Možno obnovit i staré fasády např. březolitové.
Povolení i na památkové objekty!

 růžovo fialové obroučky
 obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit)
 pouzdro na brýle růžovo zelené
Brýle jsou rok používané, pěkné, neponičené,
stále v záruce!

TYP: samočistící, koloidní křemík,
silikonové (možno akrylátové, hybridní)
Reference jsou naší předností!!!

www.opravitelne-fasady.cz
pokornyzitetin@seznan.cz
736 208 410

777 715 962

Původní cena 1.730 Kč

Nyní 600 Kč

■ 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

■ Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle – obroučky, růžovo
fialové, obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit) + pouzdro
■ Prodám Renault Thalia, rok výroby 2006, po STK. na brýle růžovo zelené. Brýle jsou rok používané, pěkné,
T.: 736 243 083
neponičené, stále v záruce. Původní cena 1 730 Kč, nyní cena
600 Kč. Tel.: 777 715 962
■ Hledám natěrače dřevěných podhledů rodinného domu
v Lysé n.L., ihned. T.: 720 365 050
■ 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 kočárek tmavý, trojkombinace, foto zašlu emailem
či sms. Dovezu. T.: 725 060 232
■ Jarda 34/183/85 hnědé vlasy, modré oči. Hledám ženu
k vážnému seznámení, Lysá n.L., Milovice, Nymburk.
T.: 721 352 198
■ Za odvoz daruji použitý velký vlnitý eternit - 30 ks, 250x90
cm a 14 ks 125x90 cm. T.: 721 976 072

Prodám 4 letní zánovní

■ Ráda bych našla partnera na úterní kurzy tance v Lysé/L.
v Sokole - od září. Rozvedená, 170cm/45let, štíhlé postavy.
Ideálně nezadaného. T.: 732 557 418

· 17V (hloubka vzorku 99%)

pneumatiky Continental 215/55R
· při rychlém jednání možnost slevy.
· osobní převzetí po tel. dohodě.

■ Byt 2+kk v Lysé k pronájmu. Po celkové rekonstrukci,
kompletně vybaven. T.: 604783475

■ V Milovicích pronajmu zařízený nevybavený byt s balkonem, 47 m2 za 10 000 Kč + poplatky měsíčně. T.: 792 277 812
■ Prodám Škoda Felicia Kombi LXI rok výroby 1996, najeto
79.000 km, tmavě zelená metalíza, garážovaná, zimní a letní
pneu s ráfky, závěsné zařízení, střešní nosič a rádio. Technická
kontrola březen 2021. Ekologická daň není zaplacena,
majitelka je držitelkou průkazky ZTP. cena 23.000 Kč.
T.: 325 552 090, Mob. 736 746 894
■ Seniorka hledá pronájem malého bytu, domku nebo chaty.
T.: 737 801 914

cena 1.300 Kč/ks

NATŘU TO I TOBĚ

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE
e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

VYKUPUJEME

KNIHY

■ Prodám sedací soupravu – rozkládací gauč, 2 křesla,
2 taburety, cena 4 000 Kč. T.: 704 468 285

A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI

■ 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 5 600 000 Kč. T.: 721 851 039
■ Muž 41, který je už dlouho sám, hledá ženu.
T.: 720 348 962
■ 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 1 300 Kč/ks. T.: 605 943 520
■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika
pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta
Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.nejedla1@gmail.com
■ 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
■ Daruji 4 koťátka do dobrých rukou, 2 černá a 2 mourovatá.
T.: 602 718 869

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN

605 943 520

OBCHOD
K PRONAJMUTÍ
· v Lysé nad Labem
vedle výstaviště

tel.: 731 538 617

■ Prodám dívčí kolo vel. 24, top stav, odpružená přední vidlice, 18 rychlostí, vč. příslušenství, cena 3 999 Kč. Záhornice
okr. Nymburk. T.: 734 461 012

■ Prodám lednici zn. Calex, 270 l, cena 500 Kč. T.: 704 468 285

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891
tel.: 774 660 622

· důvod prodeje – přezutí na celoročky

■ Koupím palubkové vchodové dveře šíře 90 cm, pravé otevírání – 1 kus. T.: 721 773 028
■ Pronajmu 2+kk, 40,2 m2 v Milovicích, byt zařízený,
nevybavený, nájemné 9 000 Kč + poplatky. T.: 792 262 966

tlerevize s.r.o.

» MALBY
» NÁTĚRY
» ŠTUKOVÁNÍ
» ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
PAVLÍKOVI

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

· 55 m2
· k 1.9. 2020
nebo dle dohody

tel.: 286 891 400

724 357 404

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

Čechova 1488, Lysá n.L.

PRODEJ:

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

Lysá nad Labem
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.
Vstupné na projekce je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely.
Mezi dosud obdarované nadace patří Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal,
Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar Života a Konto Bariéry.

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku
na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů.

Hledáme do našeho týmu v zavedeném salonu
s klientelou:

Při běžné činnosti odvezeme měsíčně více jak 450.000 kg použitého šatstva - umíte si
představit toto množství na skládkách? Za rok spolupracujeme s téměř 3 000 městy a
obcemi v ČR. Jsme velice rádi, že se občané celé republiky naučili textil třídit a recyklovat.

Kosmetičku (řasařku)
Manikérku
Pedikérku
Kadeřnici

Zaměstnáváme 10 řidičů, kteří zajišťují svozy darovaného materiálu téměř po celé České
republice. Každý řidič má své pravidelné trasy, které se mění pouze tím, že se další obec,
město či soukromá osoba přihlásí ke sbírce ošacení. Spojuje nás nejen láska k bližnímu, ale
i aktivity ve prospěch nás všech. Protože co si budeme povídat, ochrana životního prostředí
touto formou recyklace textilu pomáhá nám všem!

604 820 275

30

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím
spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek
finančních prostředků na svozovou činnost – má zavřená střediska a prodejny,
nedostatek zaměstnanců.

OPĚT
ZÁJEZDY
K MOŘI

Vážení přátelé, z mediálního prostoru jste poměrně informováni o dění v cestovním ruchu, ovšem někdy jsou zprávy a jejich výklad rozdílné. My
k Vám opět přicházíme s našim pohledem na tuto oblast. Předně Vám ovšem chceme poděkovat za trpělivost těch z Vás, u kterých jsme museli
společně řešit rušení zájezdů, změny, vystavení voucherů aj. I my jsme se ke každému případu snažili přistupovat seriózně a společnými silami
se dařilo problémy netradičního rázu zvládnout. V návaznosti na „vypnutí“ mezinárodní přepravy byly zrušeny všechny zájezdy do konce června.
CK Exim, Fischer a Alexandria pak zrušily všechny dříve plánované lety do 31. srpna. Po postupném rozvolňování nastal čas sestavování a
vypisování zájezdů zbrusu nových, a to především do kapacit, které mohou zaručit nejen kvalitu, ale i relativní bezpečnost. Od 1. července lze
opět do oblíbených přímořských destinací létat.

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
TO MOŘE, TO NÁM CHYBÍ! CK Exim, Fischer, aj. vypsaly na léto nové termíny odletů. Především nabízíme řecké hotely na Krétě, Kosu,
Rhodosu, Korfu, Lefkádě, Zakynthosu a hotely v Bulharsku s přílety do Burgasu i Varny. Postupně podle situace v destinacích, i pak s
ohledem na leteckou přepravu, jsou v přípravě a již realitou další možnosti – Mallorca, aj. Vše sledujeme a vhodné nabízíme k rekreaci.
Úplně nově máme připojištění EXTRA, které jen za 290,- Kč na osobu se vztahuje na širokou škálu možností problémů spojených s
nemocí Covid 19. Úspěšní jsme s nabídkami do Chorvatska autobusem či vlastní dopravou, i též s nabídkami lázeňských pobytů v ČR.
Těšíme se na Váš zájem a návštěvu. U nás v kanceláři jsme na Vaší straně.

Profesionalita * Seriózní přístup v každé fázi zájezdu * Komplexní servis

SMĚNÁRNA – transparentní kurzy, všechny výměny bez poplatků

Prosíme - pomozte nám,
abychom se mohli i nadále věnovat prospěšné činnosti!
a přispějte finanční částkou na každodenní výdaje - na svoz použitého šatstva, rozvoz
materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, na opravy a obnovu vozového parku,
opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo, a to na účet
České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800.
Věříme, že solidarita Vás všech nám dovolí i nadále provozovat naši činnost a že s Vaší
podporou dokážeme překlenout toto nelehké období.

Všem dárcům předem srdečně děkujeme za jakýkoliv finanční dar!

KOPÍROVÁNÍ černé/ barevné
do formátu A3
TISKY černé/ barevné
z flash disku, CD, e-mailu atd.
SCANY do formátu A3
TEPELNÁ LAMINACE
KROUŽKOVÁ VAZBA dokumentů,
absolventských prací, brožur atd.
SVATEBNÍ OZNÁMENÍ
VELKOFORMÁTOVÝ TISK
do formátu B1 - map, plakátů,
samolepek, fotografií atd.
VÝROBA RAZÍTEK Colop, Trodat
TISKY NA PLÁTNO
TISKY NA MAGNETKY
POTISK OBÁLEK různých formátů
i v malých nákladech
NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE ve formátu
A3, A4 z vašich fotografií
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