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

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Pøerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšièky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiøice



■ Hledáme paní z Lysé nad Labem na hlídání 2 letého  syna 3x 
týdně na pár hodin, ideálně u Vás doma. Volejte 732510333,  
p. Hamalová   

■ Prodám dívčí botasky zn. Lotto, tzv. nazouváky/bez šněrování, 
barva šedo oranžová, vel. 34, délka stélky 22 cm, moc pěkné, 
málo nošené, cena 150 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám dětskou helmu na kolo, barva červená, vel. 48-54 cm, 
moc pěkná, cena 200 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám 5 ks letní kola komplet z Fabie, disk: 6J x 15 ET43, 
pneu: 195/50 R15 vzorek 5mm. T.: 602 839 658

■ Jarda 33/183/85, hnědé vlasy, modré oči, svobodný romantik. 
Rád poznám dívku na trvalý vztah, Nymburk, Lysá n.L., Milovice. 
T.: 721 352 198

■ Hledám dlouhodobý pronájem bytu i v rodinném domě  
1+1 v Lysé nad Labem, 1osoba, muž,  nekonfliktní, nekuřák.  
T.: 728 322 216

■ Prodám skříňku na urnu s kamenem, levně, Milovice.  
T.: 723 876 032

■ Koupím harmoniky, mohou být i polámané, rozbité.  
T.: 725 805 006

■ Koupím paleťák nebo ještěrku, levně. T.: 725 805 006

■ Pronajmu vybavené nebytové prostory pro kadeřnictví  
(2 křesla), v centru Milovic, cca 30 m2. Součástí je také manikúra/
modeláž nehtů – v provozu. T.: 603 870 087

■ Prodám dámské kolo značky Author se sníženým rámem pro 
snadné nasedání. Kolo je v dokonalém technickém stavu. 
Možnost osobního zhlédnutí na sídlišti v Lysé n/L, cena dohodou. 
T.: 739 047 781

■ Prodám elegantní, plně funkční televizor zn. Philips, úhlopříčka 
80 cm, výška 60cm, cena 1 500Kč. T.: 739 047 781

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

■ Prodám krbová kamna na dřevo, prosklená dvířka a bočnice, 
málo využívaná, cena 4 000 Kč. T.: 739 066 609

■ Pedikúra Yvette nabízí péči o nohy v pohodlí vašeho domova. 
T.: 792 350 457

■ Ráda se seznámím s vitálním mužem do 71 let, který má rád 
kulturu a výlety. Jsem vitální seniorka 65 let. T.: 776 762 351

■ Rozvedený nekuřák 61/169 mladšího vzhledu z Lysé n.L. hledá 
přítelkyni do 58 let. Rád vyměním samotu za hezký vztah a život 
ve dvou. T.: 739 474 768

■ Za odvoz přenechám pevnou postel s dřevěným rámem, 
kovovýma nohama a zánovní matrací 190 x 85 cm, Stratov.  
T.: 606 952 906

■ Prodám lego Friends 41101 Grand hotel v městečku Heartlake. 
Lego je pouze jednou složené, je ve velmi dobrém stavu. 
Původní cena 5 490 Kč, nová cena 2 500 Kč. V Lysé n.L. možnost 
i osobního předání. T.: 739 057 590

■ Prodám chlapecké tenisky Nike air max, modrošedé, ve  
velmi dobrém stavu, vel. 33,5, délka stélky 21 cm, cena 400 Kč. 
T.: 739 057 590

■ Prodám nové nízké růžové tenisky na vyšší platformě, vel. 39, 
cena 550 Kč, Lysá n.L. T.: 704 531 830

■ Hledám zkušenou paní na výpomoc na zahradě, občas i v 
domě, Lysá n.L. T.: 704 531 830

■ 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

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

■ Hledám paní na výpomoc s úklidem v Milovicích. T.: 603 870 087

■ 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, nepo-
ničené, stále v záruce. Původní cena 1 730 Kč, nyní cena 600 Kč. 
Tel.: 777 715 962

■ Nabízím občasnou výpomoc s hlídáním malého dítěte. Vitální 
seniorka se zkušenostmi a praxí s hlídáním dětí. T.: 776 762 351

■ Pronajmu nemovitost v Lysé n.L. na hlavní třídě Masarykovy 
ulice č. 1760, 300 m od VLL, k podnikatelským účelům – prodej-
na, občerstvení, kavárna nebo služby. T.: 603 830 366

■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika 
pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta 
Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.nejedla1@gmail.com

■ 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

cena 1.700 Kč/ks 605 943 520

· 17V (hloubka vzorku 99%)

· při rychlém jednání možnost slevy. 

· osobní převzetí po tel. dohodě. 

· důvod prodeje – přezutí na celoročky

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

centrální 
vysavače

Slepá 789, Milovice

cena 1.500 Kč 777 715 961

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

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

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

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

Prodám pánské horské
kolo 4E – CONVEX

cena 8.000 Kč 605 943 520

» 1,5 roku staré, barva černo zelená
» výška postavy cca 180 cm
» velmi zachovalý stav, málo využívané
» původní cena 14.000 Kč

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem 

Prodám nové nejeté 
kolo AUTHOR – AGANG

cena 10.000 Kč 605 943 520

» výška postavy cca 180 cm
» barva modro bílá
» moc pěkné

Prodám 
dívčí sluneční brýle 
s UV �ltrem, cena 100 Kč/ks

• červeno černé
• sv. modré se třpytkami
• růžové

777 715 962

Prodám dětskou 
helmu na kolo

cena 200 Kč 777 715 962

· barva červená   · vel. 48-54 cm

CHORVATSKO                                        
DÍTĚ ZDARMA až do 14 let

polopenze + neomezeně  nápoje od 7.490 Kč
cenově zvýhodněné s dopravou a polopenzí  
UMAG  14.06. - 23.06. -  7.990 Kč 

BIOGRAD   21.06. -  30.06. -  9.590 Kč

BULHARSKO –  děti za cenu letenky až do 16 let
červenec / srpen s polopenzí 14.450 Kč, ALL 16.300 Kč

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220

www.venezia tour.cz

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

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

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

■ Pronajmu vybavené nebytové prostory pro provoz Cukrárny  
v Milovicích – Mladé. Informace na T.: 603 870 087

■ 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

■ 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 1 700 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 sta-
veb, bazénů, inženýrských sítí a jiné. Vše po telefonické dohodě. 
T.: 602 721 863

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






