


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

■ 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 školní aktovku pro holčičku, obrázky z pohádky 
Trollové, barevná, vhodná pro 1.-2. ročník. Velmi pěkná, 
nezničená, v TOP stavu. Cena 500 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám jablka Golden Delicius, Glostr aj. Cena od 15 Kč do 
20 Kč. T.: 325 551 588

■ Pronajmu halu o výměře cca 370 m2, pro skladování nebo 
lehkou výrobu v uzavřeném a oploceném areálu v Lysé n.L., 
vjezd i pro nákladní automobily, volná ihned. T.: 602 315 
346

■ Pronajmu 2 parkovací míst pro nákladní automobily  
v uzavřeném oploceném areálu v Lysé n.L. T.: 602 315 346

■ Prodám vlašské ořechy papíráky, celkem 25 kg (i jednotli-
vě). T.: 721 820 910

■ Prodám kalhotový kostým vel. 38, výška cca 175 cm vínové 
barvy, materiál polyester – lze prát. Původní cena 3 000 Kč, 
nyní za 1 000 Kč. Nenošený! T.: 325 568 037, 722 086 566

■ Koupím Babetu ve slušném stavu za rozumnou cenu.  
T.: 776 688 092

■ Prodám na Škodu 120L nové ND, vše nové, soukolí rozvo-
dů s řetězem, olej. filtr. T.: 776 688 092

■ Nabízím výpomoc domácnosti – úklid, praní prádla,  
malování bytů. T.: 776 887 870

■ Prodám pilu cirkulárku, cena 500 Kč. T.: 721 782 878

■ Prodám cca 750 bílých cihel ve výborném stavu, cena 3 Kč/
ks, Lysá n.L. T.: 720 365 050

■ Prodám novou žulovou grilovací desku v kovovém rámu 
do zahradního krbu přímo od výrobce, rozměry 49x35x5,5 
cm, cena 1 900 Kč. T.: 720 365 050

■ Prodám originální ratanovou 4 dílnou zahradní soupravu 
– 2 závěsná houpací křesla vč. polstrování a 2 stolky. Krásný 
doplněk do zahrad, pergol, teras. Vyrobeno a dovezeno na 
zakázku z Indie, výborný stav, cena 3 500 Kč. T.: 720 365 050

■ Prodám nový držák na dřevěné uhlí do zahradního krbu 
od profi výrobce, nepoužitý, cena 500 Kč. T.: 720 365 050

■ Muž 63/169 rozvedený nekuřák z Lysé n.L. hledá ženu do 
60 let. Rád vyměním samotu za hezký vztah. T.: 739 474 768

■ Zedník 63 let hledá brigádu i mimo obor. T.: 739 474 768

■ Daruji koťata, pěkná. T.: 602 718 869

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

■ Prodám 4 celoroční pneu na discích zn. Good Year 185/60/
R15, vzorek téměř nejetý, cena 2 000 Kč. T.: 732 915 004

■ Koho již nebaví LP a DVD může je věnovat nebo za symbo-
lickou 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 plo-
cha přízemí 140 m2, 6+1, cena 5 100 000 Kč. T.: 721 851 039

■ 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 1 200 Kč/ks. T.: 605 943 520

■ 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

■ 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 
500 Kč. Tel.: 777 715 962

■ 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

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

■ Koupím knoflíkové harmoniky heligonky, můžou být  
i v horším stavu. T.: 725 805 006

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

■ Prodám stavební rozvaděč, nový s revizní zprávou a ates-
tem. Levně. T. 606 862 133

■ Nabízím doučování matematiky, fyziky, angličtiny pro žáky 
základních a středních škol. T.: 724 381 027

■ Prodám starší typ kuchyňského robota zn. ETA s velkým 
příslušenstvím, cena 1 000 Kč. T.: 721 782 878

Prodám 4 letní zánovní 
pneumatiky Continental 215/55R

cena 1.200 Kč/ks 605 943 520

· 17V (hloubka vzorku 99%)

· při rychlém jednání možnost slevy. 

· osobní převzetí po tel. dohodě. 

· důvod prodeje – přezutí na celoročky

Čechova 1488, Lysá n.L.

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

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

Prodám školní aktovku 
pro holčičku

cena 500 Kč 777 715 962

· obrázky z pohádky Trollové
· barevná 
· vhodná pro 1.-2. ročník 
· velmi pěkná, nezničená, v TOP stavu



KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

     • Pravidelné kampaňové katalogy

     • Vzorky kosmetiky Avon

     • Dárečky při větších objednávkách

VHS to DVD
Zachraňte vaše domácí video včas

Převod VHS a všech kazet z kamer na DVD

Telefon: 737 624 139 | Email: info@vhstodvd.cz
www.vhstodvd.cz

VHS DVD

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.

Letní sezónu v cestovním ruchu jsme hodnotili jako podivnou.  
Makalo se, brzy vstávalo a dopracovalo to tak, že nás nikde v cizině nechtějí. Jsme jedni z nejhorších, riziková země. Bez předložení 

negativních testů se skoro nikam nedostaneme. Mnozí vyslyšeli volání po trávení léta v tuzemsku. Jak se později ukázalo, docházelo zde 
statisticky právě k největšímu přenosu viru. Hlavně v zaměstnání, či při techtle na gardenparty, či mechtle v City. Statistické údaje jsou 
jasné. Naopak ze zahraničí činil přenos viru jen cca 2,5 %. A tak část zájemců, pro které je letní pobyt u moře neodmyslitelnou součástí 
životního stylu a kteří se k věci postavili bez zbytečné hysterie a normálně, jsme celkem správně a bez větších komplikací mohli odbavit
k pohodové rekreaci na skoro prázdných plážích aspoň v Řecku, Bulharsku, Tunisku i Madeiře. S novými administrativními formalitami 

jsme na požádání klientům pomáhali.  Děkujeme jim za jejich přízeň. 

Snad tento současný obtížný stav všichni překonáme. Podle aktuální situace v tuzemsku, v destinacích a rovněž s ohledem 
na leteckou přepravu jsme Vám pak schopni nabídnout ty nejlepší zájezdy, opět za nejlepší ceny. Vše sledujeme a vhodné 

nabízíme ve vývěskách, na webu. K novým zájezdům, můžete je však již vybírat kdekoliv, lze u nás uplatnit i Vouchery - Poukazy 
za neuskutečněný zájezd v létě 2020.  Informace podáváme především maily, telefonicky a i na facebooku: Evžen Šulc.

* Profesionalita, seriózní přístup ke klientům.
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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

SMĚNÁRNA Transparentní a výhodné kurzy * Komplexní servis 
Všechny výměny pro každého bez poplatků!




