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

■ 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
symbolickou částku prodat. T.: 790 305 127

■ Pronajmu parkovací stání v oploceném areálu za
nádražím v Lysé n.L. T.: 723 546 065

VYKUPUJEME

KNIHY

l na adrese Husovo nám. 24, Lysá nad Labem

■ Hledáme paní na hlídání a event. vyzvedávání ze
školky staršího syna. Jedná se především o hlídání 18.
měs. chlapečka. Může to být i maminka s dítětem.
T.: 732 510 333, p. Hamalová

sítě proti centrální ventilační
hmyzu vysavače turbíny

■ Prodám sportovní knihy Olympiády od roku 1952,
15 ks. T.: 790 305 127

l zasláním SMS zprávy na tel.: 777 715 962

■ Prodám náhradní díly pro Tatra 600 – Tatraplán, zadní
poloosy, brzdící bubny, řebínek řízení a další, cena
dohodou. T.: 325 561 235

žaluzie
a rolety

A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN

tel.: 286 891 400
spol. podnikatelů

■ Prodám videorekordér a kazety. T.: 790 305 127
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile.
T.: 602 550 705

Svoboda & syn

■ 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

Servis a instalace značek:

■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická
poradkyně Aneta Krejčí. 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

VŠEM NAŠIM KLIENTŮM DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ V LETOŠNÍM ROCE.
Naše CENTRUM ZÁJEZDŮ prodává kdekoliv uváděné zájezdy cca 340 CK.

■ Prodám - mám v dědictví cca 150 vinylových gramo
desek – vážná klasická hudba, pop 70, 80 léta anglicky,
neutříděné, ale kvalitní. Cena dohodou, odběr pouze
jako komplet. T.: 608 235 498

I na podzim pro Vás zařídíme veškeré na trhu uváděné lastminute a superlastminute k blízkým mořím
(Řecko, Tunisko, Turecko, Egypt, Kanáry, Kapverdy aj. ) i pobyty v tuzemsku, v lázních.
Rovněž prodej EXOTIKY a do tepla v zimním čase je u nás s využitím 2. vlny slev do 30. září
v plném proudu. Vytipované zájezdy i kdekoliv – REZERVUJTE PŘÍMO U NÁS!

Zahájili jsme prodej na LÉTO 2019 od CK FISCHER a CK EXIM

■ Muž 73 let, nekuřák se vážně seznámí se ženou 60-70
let do 165 cm, normální postava bez závazků s vyřešenou minulostí, přistěhování možné. T.: 605 080 083

Postupně zařadíme prodej léta 2019 i od dalších CK – Čedok, Bl. Style atd.
Po dlouholetých zkušenostech doporučujeme, hlavně rodinám s dětmi, pořídit si zájezd již v předstihu
se
a různými bonusy ( např. nízká záloha, dítě zdarma, parking zdarma aj.),
kdy jsou největší možnosti výběru především nejžádanějších a TOP kapacit.
V pozdějším čase na lastminute bývá výběr, jako např. letos, dost omezen.

■ Prodám vlašské ořechy, 1 kg/60 Kč. T.: 602 718 869

Neváhejte! U nás je nejvyšší jistota spokojené realizace Vašeho snu.

■ Prodám zánovní zimní pneumatiky i s diskem 165/70
R13. Celkem 5 ks za 700 Kč/ks. Možno i jednotlivě. Máteli zájem, volejte na T.: 601 563 107
■ Prodám televizi Samsung Smart 55, úhlopříčka 139
cm, těsně po záruce, jako nová, za poloviční cenu
– 10 000 Kč. T.: 604 330 197

2019

8

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

SMĚNÁRNA – transparentní VIP kurzy, transakce bez poplatků!

Doučím český jazyk a matematiku

Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle

■ Daruji do dobrých rukou krásná koťátka, odchovaná
na terase u zahrady, Lysá n.L. T.: 792 206 258

 žáky ZŠ, SŠ

■ Prodám autosedačku vajíčko Chico, v dobrém stavu,
cena 100 Kč. T.: 792 317 512

 připravím na přijímací
zkoušky na SŠ

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

■ Prodám použité klasické cihly, cca 600 ks, cena 3 Kč/
ks, Lysá n.L. T.: 720 365 050
■ 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
■ Prodám elektrický foukač/vysavač listí zn. Hecht 2400,
včetně návodu a náhradních uhlíků, používaný, plně
funkční, cena 500 Kč. T.: 777 715 961
■ 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

 zajišťuji korektury textů

739 301 430

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

777 715 962

Původní cena 1.730 Kč

Nyní 600 Kč

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

NATŘU TO I TOBĚ

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE
tel.: 731 538 617

e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

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

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.

EXTRA UKLÍZENÍ

Helena Blažková

Helena Blažková
www.extra-uklizeni.com

nb@extra-uklizeni.com

Slunéčkova 1984
289 22 Lysá nad Labem

EXTRA-STEHOVANI.COM

800 66 88 88

• PLOTY • PLETIVA • SVAŘOVANÉ SÍTĚ
• CHOVATELSKÁ PLETIVA • BRÁNY • BRANKY

Nově otevřeno út, pá 8-16 hod.

Ostatní dny volejte předem - klouzavá otevírací doba!

EXTRA-UKLIZENI.COM

775 66 55 93

FRANCHISOVÁ SÍŤ EXTRA UKLÍZENÍ®

STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ
NONSTOP

EXTRA-UKLIZENI.COM

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

UKLÍZENÍ
ČIŠTĚNÍ
MYTÍ
MYTÍ

UKLÍZENÍ
ČIŠTĚNÍ
MYTÍ

Tel.: 724 078 838

info@eploty.cz, www.eploty.cz

REHABILITACE FYZIOTERAPIE
Lysá nad Labem

TISKOV
INY pro Váš SVATEBNÍ DEN

Bolesti zad, chronická přetížení, akutní ústřely
Funkční poruchy (tenisový loket, karpální tunel)
Blokády krční, hrudní a bederní páteře
Bolesti kloubů
Výhřezy plotének
Poúrazových a pooperačních stavů
Neurologických nemocí
Úponových bolestí svalů

• Svatební oznámení
• Pozvánky ke stolu
• Svatební menu
• Jmenovky na stůl
• Svatební košíčky, taštičky
• Konfety
• Obálky

Clair’s Max Beauty

Poděbradova 2089, Lysá nad Labem

PODZIMNÍ NABÍDKA

Štípačky HECHT
ceny od 4 490,- Kč

Motorové pily HECHT
ceny od 1 999,- Kč

Fukary a vysavače HECHT
ceny od 899,- Kč

Motorové rotační
kartáče HECHT
ceny od 13 990,- Kč
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