Bezplatná

Benátky nad Jizerou

textová inzerce

■ Prodám byt v Milovicích 1+1 v Mírové ul. Veškeré info na
T.: 775 181 661
■ Prodám Škoda Roomster 1,2 BZG, r.v. 2007, najeto 52 630 km,
STK 4/2021, motor benzín 1,2/1 198 cm, první majitel, garážované, barva modrá, základní výbava, tažné zařízení, 2x klíče,
garance najetých km, soukromý prodej, dohoda možná,
cena 75 000 Kč. T.: 606 328 507 Mochov
■ Koupím garáž, ideálně zděná s elektřinou v Lysé, není podmínkou. Děkuji za nabídky. T.: 604 783 475
■ Daruji pejsky, 11 měsíců, světle hnědá barva, kříženci – belgický ovčák + staford. Do rodinného domku se zahradou.
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 zachovalý
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 montážích.
Možnost stravování. T.: 603 870 087
■ Prodám krbová kamna na dřevo, prosklená dvířka a bočnice,
málo využívané, cena 4 000 Kč. T.: 739 066 609
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile.
T.: 602 550 705
■ Prodám sadu letních pneu na alu discích 185/60 R14 82H,
4 šrouby, 95% vzorku, cena 200 Kč/ks. T.: 606 103 213
■ Hledám paní na výpomoc s úklidem v Milovicích.
T.: 603 870 087
■ Prodám zánovní elektrický mandl zn. Miele elektronic Typ
B866D, šíře válce 800 mm, cena 500 Kč. T.: 606 103 213
■ 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
■ Prodám 3 tabule skla, 2 ks síla 10 mm – 120x120 cm, 1 ks síla
5 mm – 120x120 cm, skla jsou barevná. T.: 721 851 039
■ Nabízím občasnou výpomoc s hlídáním malého dítěte. Vitální
seniorka se zkušenostmi a praxí s hlídáním dětí. T.: 776 762 351
■ Štír 61/169 rozvedený, nekuřák z Lysé n.L. hledá přítelkyni do 58
let. Rád vyměním samotu za hezké chvíle ve dvou. T.: 739 474 768
■ Prodám 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
■ Daruji hodným lidem pětiměsíční mourovatou kočičku milé
povahy. Jsme z Lysé n.L. T.: 792 206 258
■ 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 postavy
cca 180 cm, barva modro bílá, moc pěkné, cena 10 000 Kč,
Milovice. Foto mohu zaslat. T.: 605 943 520
■ Ráda se seznámím s pohodovým mužem do 70 let. Příroda,
kultura, výlety. Středočeský kraj. T.: 728 278 468 večer
■ Prodám bronzový obraz a bronzovou bistu, cena dle dohody.
T.: 721 851 039
■ Prodám zelinkavo šedý oblek s jemným proužkem – kalhoty +
sako s jednořadým zapínáním, vel. 52, moc pěkný, cena 500 Kč.
T.: 777 715 963
■ Prodám Fabii 2004, modrá barva, najeto 57 000 km, cena
30 000 Kč. Více info na T.: 604 351 589
■ Hledám vitálního vysokého sympaťáka do pohody i nepohody. Jsem vitální, společenská šedesátnice. Mám ráda výlety, kino,
divadlo, kolo, lázně, dovolené, procházky. Jaro mě láká do přírody, přidáš se ke mně? T.: 732 325 593
■ Prodám ultrazvukový inhalátor zn. Pic Projet, vhodný pro
domácí léčbu dýchacího onemocnění, s příslušenstvím, snadná
obsluha, nový, nepoužívaný, původní cena 4 900 Kč, nyní 1 000
Kč. T.: 777 715 963
■ Koho již nebaví LP desky a DVD může je věnovat či za symbolickou částku přenechat. T.: 790 305 127
■ Pronajmu vybavené nebytové prostory pro provoz Cukrárny
v Milovicích – Mladé. Informace na T.: 603 870 087
■ Muž 66 let nekuřák prý sympatický se rád vážně seznámí se
ženou 60-71 let, 150-160 cm, bez závazků, štíhlejší postavy.
T.: 603 418 649
■ Prodám dětský koberec s motivem Pat a Mat, d.158 x š.80 cm,
moc pěkný, nový, cena 200 Kč. Foto mohu zaslat. T.: 777 715 962
■ Provádím malířské a lakýrnické práce včetně úklidu po sobě.
Levně, rychle. T.: 607 775 718, 728 698 912
■ 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 podmínkou,
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 – přezutí na
celoročky. Cena 1 800 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 1 500 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

VYKUPUJEME

tel.: 724 294 220
602 646 270
www.venezia tour.cz

KNIHY

8-denní zájezdy s autobusovou dopravou a programem

MAĎARSKO – termální lázně HARKÁNY

3.5. - 12.5. a 10.05. - 19.05.
hotel s polopenzí - 7.290 Kč/os
apt. bez stravy- 5.290 Kč/os
odjezdy: 3.5. - pouze Praha,
10.5. - MB - Benátky - St. Boleslav - PHA

žaluzie
a rolety

sítě proti
hmyzu

A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN

tel.: 286 891 400

Prodám 4 letní zánovní

centrální
vysavače

pneumatiky Continental 215/55R
· 17V (hloubka vzorku 99%)
· při rychlém jednání možnost slevy.
· osobní převzetí po tel. dohodě.
· důvod prodeje – přezutí na celoročky

cena 1.800 Kč/ks

VS – SANACE s.r.o.
Lysá nad Labem

Hledá dělníky na vrtací a injektážní
práce, které provádíme po celé ČR.

Prodám pánské horské
kolo 4E – CONVEX
» 1,5 roku staré, barva černo zelená
» výška postavy cca 180 cm
» velmi zachovalý stav, málo využívané
» původní cena 14.000 Kč

cena 8.000 Kč

Slepá 789, Milovice

605 943 520

jedná se o nárazovou práci dle zakázek
práce na dohodu nebo brigádně

KADEŘNICTVÍ MAXIM

Prodám ultrazvukový
inhalátor zn. Pic Projet

přivítáme trvalou spolupráci

» vhodný pro domácí léčbu

čistá hodinová mzda činí 130 Kč

» s příslušenstvím
» snadná obsluha
» nový, nepoužívaný

dýchacího onemocnění

724 004 171
va.sy@seznam.cz

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

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

cena 1.500 Kč

původní cena 4.900 Kč

777 715 963

cena nyní 1.000 Kč

• hledá kadeřnici, kadeřníka s ŽL
• nabízíme prostory k pronájmu
k účelu masáž, kosmetika,
pedikúra, modeláž nehtů
Bližší informace na:

777 715 961

605 943 520

728 651 094, 720 503 919

Prodám

dívčí sluneční brýle
s UV filtrem, cena 100 Kč/ks

• červeno černé
• sv. modré se třpytkami
• růžové

777 715 962

Prodám nové nejeté
kolo AUTHOR – AGANG
» výška postavy cca 180 cm
» barva modro bílá
» moc pěkné
cena 10.000 Kč

605 943 520

NATŘU TO I TOBĚ

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE
tel.: 731 538 617

e-mail: dusan.durcak@atlas.cz
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APRÍLOVÁ ZÁBAVA

Na superlastminute máme nyní v prodeji EXOTIKU – zájezdy na Kubu, Kapverdy, Kanáry,
Madeiru, Zanzibar, Mauricius, do Senegalu, Ománu, Emirátů, Egypta atd.

Ještě v dubnu jsou akce s výraznými slevami či firstminute. Pořídíte tak u nás letní dovolenou
v Řecku, Turecku, Egyptě, Tunisku, Maroku, Španělsku, Chorvatsku, Bulharsku, Itálii a dalších
zemích. Zájezdy zajišťujeme cca od 340 CK včetně nejoblíbenějších EXIM, FISCHER, Blue Style,
Čedok, FIROtour, Alexandria, Neckermann, aj. Reálnost nabídek, nejnižší cenu, pojištění a další
umíme ověřit a zajistit. Lze čerpat i další výhody CK: dítě zdarma, nízkou zálohu a pojištění,
místo do letadla, parking u letiště, atd. Firstminute doporučujeme hlavně rodinám s dětmi.
Zájezdy můžete vyhledávat kdekoliv, rezervujte však výhradně u nás,
kde je nejnižší cena a nejvyšší jistota spokojené realizace Vašeho snu.

sobota 27. dubna od 20 hodin
v místním hostinci v Ostré
k tanci a poslechu hraje

TRIODA

pořadatel obec Ostrá ve spolupráci
s firmou Botanicus spol. s r.o.
vstupné 100 Kč

Po celý rok máme pobyty v lázních ČR, Slovensku či Maďarsku ( Bük, Sarvár, Harkány, Eger, aj.)

Profesionalita. Seriózní přístup v každé fázi realizace zájezdů. KOMPLEXNÍ SERVIS.

SMĚNÁRNA – transparentní kurzy, všechny výměny bez poplatků!

TISKOV
INY pro Váš SVATEBNÍ DEN
• Svatební oznámení
• Pozvánky ke stolu
• Svatební menu
• Jmenovky na stůl
• Svatební košíčky, taštičky
• Konfety
• Obálky

VÝROBA RAZÍTEK

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

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

PRODEJ:

∙ brambory
∙ cibule

JARNÍ NABÍDKA
HECHT 1738 2 in 1
příkon 1700 W
záběr 38 cm
cena 2.790 Kč

HECHT 1427 2 in 1
příkon 1 500 W
záběr 32 cm
cena 1.999 Kč
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