


■ Prodám rotoped, invalidní vozík, fukar na sníh – vše levně.  
T.: 602 589 634

■ Prodám pračku, plnění shora + lednici 50 l. T.: 602 589 634

■ Prodám vlašské ořechy, 60 Kč/kg. T.: 602 718 869

■ Prodám dámský béžový kožich, koupený v ceně 15 000 Kč, 
přenechám za 5 000 Kč. T.: 325 546 351

■ Muž 60/169/70 nekuřák z Lysé n.L. hledá ženu, která touží po 
hezkém vztahu. Je smutné usínat a probouzet se sám.  
T.: 739 474 768

■ Seniorka hledá kamarádku, nekuřačka, Milovice a okolí.  
T.: 773 464 125

■ Jaroslav 32/183/85 hnědé vlasy, modré oči. Rád bych se sezná-
mil s dívkou na vážný vztah, Lysá n.L., Milovice. T.: 721 352 198
■ Koupím m3 měkkého dřeva, odvoz nemám, Lysá n.L. a okolí. 
T.: 720 365 050

■ Prodám televizi Samsung Smart 55, úhlopříčka 139 cm, těsně 
po záruce, jako nová, za poloviční cenu – 10 000 Kč. T.: 325 546 351

■ Koupím byt za 25-60% jeho tržní ceny, zaplatím hotově ihned, 
ale přenechám majiteli k dožití. Byt nebudu vůbec používat, 
nechám ošetřit notářem, jednou využiji jako bydlení pro děti.  
T.: 724 708 534

■ Prodám použité klasické pálené červené cihly, cca 600 ks, 
cena 2 Kč/ks, Lysá n.L. T.: 720 365 050

■ Prodám svářecí elektrody, větší množství, 1 balíček 50 Kč.  
T.: 721 284 347

■ Prodám televizi Samsung, úhl. 55 cm + settopbox, cena 300 
Kč. T.: 721 284 347

■ Daruji štěňata křížence Belgický ovčák + Staford, barva sv. 
hnědá, 5 měsíců, psi i fenky, vhodná do rodinného domku se 
zahradou. T.: 728 366 120

■ Vyměním mladého indického kačera za kačenu. Prodám 
vietnamská selátka i se svinkou. T.: 604 351 589

■ Prodám 4 ks pneu letní 175/65 R14 82T, GoodYear, najeto 
1600 km , cena celkem 2400 Kč, Lysá n.L. T.: 608 761 155

■ Půjčka pro všechny. Pro podnikatele, zaměstnance, důchodce 
(do 72 let), a ty, co mají příspěvek na pěstounskou péči. Možnost 
předčasného splacení. Vyplacení do 24 hodin od sepsání žádos-
ti. T.: 775 448 110, pujcky-ov@seznam.cz

■ Seniorka hledá přítele ke společným procházkám a výletům 
za kulturou. T.: 776 762 351

■ Koupím garáž v Lysé, ideálně zděná s el., není podmínkou. 
Děkuji za nabídku na T.: 604 783 475

■ Prodám dětskou autosedačku 0-15 kg, Romer, červenočerná, 
400 Kč. T.: 604 783 475

■ Prodám nařezané palivové dříví. T.: 703 181 097

■ Prodám dětský kočárek na panenky, barva sv. modrá,  
dvojkombinace, taška na kočárek, moc pěkný, cena 300 Kč.  
Tel.: 777 715 962

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

■ Prodám dětské lední brusle, vel. 31-34, posunovací, bílé  
s červenými přezkami, cena 300 Kč. T.: 777 715 962

■ 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

■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika 
pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta 
Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.krejci1@gmail.com

■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, SŠ, připravím na 
přijímací zkoušky na SŠ. Zajišťuji korektury textů. T.: 739 301 430

■ Prodám tmavě modrý oblek – kalhoty + sako s dvouřadým 
zapínáním, vel. 52, moc pěkný, cena 500 Kč.  T.: 777 715 963

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

■ Prodám ultrazvukový inhalátor zn. Pic Projet, vhodný pro 
domácí léčbu dýchacího onemocnění, s příslušenstvím, snadná 
obsluha, nový, nepoužívaný, původní cena 4 900 Kč, nyní 1 500 
Kč. T.: 777 715 962

■ Hledám parťáka do 60-ti let do pohody i nepohody. Jsem 
vitální, společenská šedesátnice. Mám ráda výlety, kino, divadlo, 
kolo, lázně, dovolené, procházky… Každé roční období mě láká 
do přírody, přidáš se ke mně? T.: 732 325 593

■ Pronajmu vybavené nebytové prostory pro kadeřnictví (2 
křesla), manikúra, pedikúra v centru Milovic, cca 30 m2. Pomohu 
s marketingovou podporou. T.: 603 870 087

■ Restaurace U Jelínků Milovice hledá číšníka/servírku od 15-ti 
let, vyučení v oboru kuchař/číšník podmínkou, samostatnost, 
spolehlivost. Pouze osobní setkání+pohovor. T.: 603 870 087

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

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 žaluzie

a rolety
sítě proti 

hmyzu
centrální 
vysavače

ventilační 
turbíny

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

STAVOKOMPLET, s. r. o.
Královická 251, Zápy, Brandýs n/L

PŘIJME: 
pracovníka 

odečtové služby v Lysé n/L

práce na dohodu
vhodné pro aktivní seniory, 

studenty nebo ženy na rod. dov. 

Kontakt:  326 905 698
vancurova@stavokomplet.cz

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

Ploty Lysá n. L.
• PLOTY • PLETIVA • SVAŘOVANÉ SÍTĚ 

• CHOVATELSKÁ PLETIVA • BRÁNY • BRANKY

Otevřeno út, pá 8-16 hod.
Ostatní dny volejte předem - klouzavá otevírací doba!

Čechova 67/52, Lysá nad Labem (býv. areál tech. služeb, VaK)

Tel.: 724 078 838
info@eploty.cz, www.eploty.cz

Servis a instalace značek:

spol. podnikatelů

Svoboda & syn

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

cena  300 Kč

P R O DÁ M  
dětský kočárek 
na panenky 

• barva světle modrá

• moc pěkný

Prodám ultrazvukový 
inhalátor zn. Pic Projet 

» vhodný pro domácí léčbu  
   dýchacího onemocnění

» s příslušenstvím

» snadná obsluha

» nový, nepoužívaný

 původní cena 4.900 Kč

cena nyní 1.500 Kč 777 715 962



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

Nabídky zasílejte prosím na e-mail: abdo4@seznam.cz

ZDRAVOTNICKÁ ORDINACE
v Lysé nad Labem

přijme

na částečný či plný úvazek
ZDRAVOTNÍ SESTRU

PRÁDELNA V BENÁTKÁCH 

• Pracovníky do provozu
    (praní, mandlování, balení prádla) 
• Účetní
• Řidiče
* Pozice jsou pro OZP

Kontaktní tel.: 777 052 128
E-mail: kopalova@pradelnabenatky.cz

pořadatel Obec Ostrá ve spolupráci 
s firmou Botanicus spol. s.r.o.

zve všechny na

Posvícenskou zábavu
v sobotu 10. listopadu 2018

v místním hostinci od 20 hodin
k tanci a poslechu hraje DUO Stříbrný

vstupné 100,- Kč 

Pěs�tel Stratov, a.s.

NA FARMĚ STRATOV
DATUM PRODEJE: 16.11. - 17.11. 2018
                                      23.11. - 24.11. 2018
                                      30.11. - 01.12. 2018
                                      07.12. - 08.12. 2018
                                      14.12. - 15.12. 2018

PRODEJNÍ DOBA:
PÁTEK 8:00 – 11:00 hod.   12:30 – 15:30 hod.
SOBOTA   8:00 – 11:00 hod.

VÁHA  NA POČÁTKU PRODEJE:
KROCANI – od 15 kg
KRŮTY – od 10 kg
cena za 1 kg živé váhy: 70 Kč

Telefon: 325 551 268
www.vanocnistromky-stratov.cz

INFORMACE PLATÍ 
DO VYPRODÁNÍ

PROBÍHÁ TAKÉ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH 

STROMKŮ




