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Mìsíèník zdarma

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



■ 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 – pře-
zutí 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

■ 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. T.: 777 715 962

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

■ 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 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

■ Restaurace U Jelínků Milovice hledá servírku/číšníka. 
Požadujeme vyučení/praxi v oboru, samostatnost, spolehli-
vost, zodpovědnost a zájem o práci. Nabízíme dobré platové 
podmínky, možnost ubytování, stravování a příjemné pro-
středí zavedené restaurace. Preferujeme osobní pohovor.  
T.: 603 870 087

■ 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 proná-
jmu např. kosmetika/pedikúra, tzn. pronájem 3 500 Kč/
měsíc/1 osoba. Nutno vidět. T.: 774 120 703

■ Prodám - dřevěná masivní kolébka, vyrobená na zakázku. 
T.: 723 367 371

■ Prodám - krosna na dítě do 20 kg, Deuter, černá, použitá, 
funkční. T.: 723 367 371

■ Prodám - stojan na vánoční stromek, litinový, 1. republika. 
T.: 723 367 371

■ Prodám - vařič lihový, 2x, starožitný. T.: 723 367 371

■ Prodám - plynová maska - Wermacht,  rv. 1944. T.: 723 367 371

■ Prodám - maskovací síť 10x12 m, umělá. T.: 723 367 371

■ Prodám - vojenská polní nosítka skládací, 2x. T.: 723 367 371

■ Prodám - kladiva, sekery, palice. T.: 723 367 371

■ Prodám - hasičská sekera bourací. T.: 723 367 371

■ Prodám – porcelán, různé. T.: 723 367 371

■ Prodám - příbory sada - nerez, pro 12 osob, Solingen.  
T.: 723 367 371

■ Prodám - přilba hasičská, plast. T.: 723 367 371

■ Prodám - kameny žulové. T.: 723 367 371

■ Prodám - vana litinová, obložená dřevem, do zahrady.  
T.: 723 367 371

■ Prodám - postel, jednolůžko, masiv, se zásuvkou, 140 x 200 
cm, výška 50 cm. T.: 723 367 371

■ Prodám vysavač, r.v. před 1945, 2x. T.: 723 367 371

■ Prodám - dřevěná židlička 2 ks, borovice, pro děti 3 - 6 let, 
nízká. T.: 723 367 371

■ Prodám přenosnou klimatizaci Matsui MPA 7 KW4, výkon 
7000 BTU. Používaná 1 léto. Pořizovací cena 8,5 tis Kč. 
Prodám za 5,5 tis. nebo dle dohody. T.: 603 246 351

■ Zedník hledá práci - 30 let praxe. Obklady, dlažby, koupel-
ny, sádrokarton, zámková dlažba, atd. T.: 737 409 444

■ Hledám na sezónu pomoc na zahradě v Lysé n.L.  
T.: 607 348 161

■ Muž 62/169/70 rozvedený nekuřák, ml. vzhledu se rád 
seznámí se ženou do 60 let. Rád vyměním samotu za hezké 
chvíle ve dvou. T.: 739 474 768

■ Prodám zcela nový držák – stojan na dřevěné uhlí do 
zahradního krbu, zakoupený od firmy zabývající se prode-
jem zahradních krbů a doplňků, profi výrobek, cena 590 Kč, 
Lysá n.L. T.: 720 365 050

■ Prodám téměř novou žulovou desku v kovovém rámu na 
bezpečné grilování v zahradním krbu, profi výrobek od firmy 
zabývající se prodejem krbů a doplňků, pův. cena 3 500 Kč, nyní 
po slevě 2 900 Kč, rozměr s rámem 49x34x5 cm. T.: 720 365 050

■ Prodám soupravu 2 ratanových závěsných houpacích kře-
sel a 2 ratanových stolků v přírodní barvě. Křesla včetně 
čalounění, dovoz z Indie, originální ruční výroba, výborný 
stav, cena soupravy 3 500 Kč, Lysá n.L. T.: 720 365 050

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

■ Rekreační tenista z Lysé n.L. střední úrovně hledá tenistu na 
občasné hraní. T.: 724 294 786

■ Jarda 34/183/85 hnědé vlasy, modré oči. Rád poznám  
ženu k vážnému seznámení. Nymburk, Lysá n.L., Milovice.  
T.: 721 352 198

■ Koho již nebaví gramodesky a DVD, můžete je věnovat či za 
symbolickou cenu přenechat. T.: 790 305 127

■ Prodám Yamaha Neos Yn 50, najeto 16 000 km, původní 
cena 51 000 Kč, nyní 20 000 Kč + 2 helmy za 1 000 Kč.  
T.: 728 266 437

■ Zajišťuji korektury textů včetně bakalářských a magister-
ských prací. T.: 739 301 430

KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

     • Pravidelné kampaňové katalogy

     • Vzorky kosmetiky Avon

     • Dárečky při větších objednávkách

Prodám 4 letní zánovní 
pneumatiky Continental 215/55R

cena 1.300 Kč/ks 605 943 520

· 17V (hloubka vzorku 99%)

· při rychlém jednání možnost slevy. 

· osobní převzetí po tel. dohodě. 

· důvod prodeje – přezutí na celoročky

PRODÁM MOBILNÍ TELEFON 
SENCOR PRO SENIORY

• Sencor Element P001S
• koupen v březnu 2020

• úplně nový

• nepoužívaný

• záruka 2 roky

• v originál balení 

• s nabíječkou 

• s návodem

Původní cena 800 Kč - nyní 600 Kč

777 715 963

Tel.:  608 127 558 (Straky)

STŘÍHÁNÍ PSŮ 
VŠECH PLEMEN

VÝSTAVNÍ ÚPRAVA

KOUPÁNÍ 

Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle 

 růžovo fialové obroučky
 obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit) 
  pouzdro na brýle růžovo zelené

777 715 962

Brýle jsou rok používané, pěkné, neponičené, 
stále v záruce!

Původní cena 1.730 Kč 

Nyní 600 Kč 

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

» MALBY 
» NÁTĚRY
» ŠTUKOVÁNÍ
» ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

Čechova 1488, Lysá n.L.

602 550 705

Koupím 
» staré mince 
» bankovky
» pohlednice 
» tuzexové poukázky
» medaile a jiné

Stačí prozvonit,
zavolám zpět. 

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem 

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

Krmiva - Velas
Lysá nad Labem, Hrabanov 535 / psí útulek

Otevírací doba: po-čt 8-15 hod., pá 8-12 hod.
tel.: 325 551 221, 602 410 566
Provoz nepřerušen, platba v hotovosti.

Výroba krmných směsí 
pro domácí a užitková zvířata



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

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

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.

Vážení přátelé, cestovatelé, 
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o dalším vývoji v cestovním ruchu především s ohledem na uzavřené smlouvy o zájezdu, které jste 
prostřednictvím naší agentury, jako obchodními zástupci, uzavřeli s cestovními kancelářemi. Momentální stav neumožňuje cestovat do zahraničí, 
v dalším čase se teprve ukáže, od kdy to bude možné. Informace z o�ciálních míst se značné různí, často byly protichůdné a zmatečné. Nikdo nic 
podobného v posledních letech dosud ani neprožil. V každé z cestovních kanceláří přistupují k vyřizování pořízených zájezdů různě, ale především 
se soustřeďují na agendu zájezdů plánovaných na květen, červen. Zákazníkům, kterým nemohli a nebudou moci zajistit zájezd, nabízí posuny 
termínů nástupu, vouchery na zaplacené částky aj. O dovolených v dalších měsících není zatím zcela rozhodnuto. Ve většině CK přistupovali ještě v 
dubnu k nim tak, že je naděje na jejich realizaci. Málokdo si též dovolí seriózně predikovat vývoj ve společnosti, včetně cestovního ruchu. 
Bezpochyby záleží též na dění v dalších zemích.  Řeč jde, že v letních ostrovních destinacích je pro návštěvu větší šance.

Řešením Vašich dovolených  se stále zabýváme.  Novinky sledujeme, vyhodnocujeme, podáváme informace.  Je-li třeba, jsme Vám schopni pomoci. 
Musíme mít ale z nařízení vlády z hygienických důvodů uzavřenu provozovnu. Zatímní kontakt s klienty se omezuje na maily a telefonáty. V případě 
potřeby nás prosím neváhejte kontaktovat. 
U nás v kanceláři jsme na Vaší straně. Přejeme Vám všem šťastnější časy. Pojďme si fandit, ať brzy přijdou.

HLAVNĚ 
PEVNÉ

ZDRAVÍ

 SMĚNÁRNA – transparentní kurzy, všechny výměny bez poplatků!
Ve zvláštním režimu směnárna již otevřena:  pondělí – pátek    9 – 12  *  14 – 17 hodin.
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Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku

na podporu svozu použitého šatstva  ze sbírek i sběrných kontejnerů.

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

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.

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!

Prosíme - pomozte nám, 
abychom se mohli i nadále věnovat prospěšné činnosti!

a přispějte �nanční 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!




