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Reklamní a inzer tní noviny pro mìsta Lysá nad Labem a Milovice

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

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

■ Prodám motor do zahradní frézy, nový, 6,5 hp.
T.: 721 851 039 odpoledne
■ Prodám zelinkavo šedý oblek s jemným proužkem – kalhoty + sako s jednořadým zapínáním, vel. 52, moc pěkný, cena
500 Kč. T.: 777 715 963

žaluzie
a rolety

sítě proti
hmyzu

centrální
vysavače

■ Prodám dětskou helmu na kolo, barva červená, vel. 48-54
cm, moc pěkná, cena 200 Kč. T.: 777 715 962
■ Koho již nebaví LP desky a DVD může je věnovat či za symbolickou částku přenechat. T.: 790 305 127
■ 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 dívčí botasky zn. Lotto, bez šněrování, barva šedo
oranžová, vel. 34, délka stélky 22 cm, moc pěkné, málo nošené, cena 150 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám stavební rozvaděč nový, s revizní zprávou a ates■ KOSMETIKA AVON. Pokud máte zájem o kosmetiku Avon tem, levně. T.: 606 862 133
a pravidelné kampaňové katalogy, neváhejte a ozvěte se.
Milovice, Lysá n.L. T.: 777 715 962, E-mail: minzert@seznam ■ Prodám různé elektromotory na 380 V. T.: 721 851 039
odpoledne
■ Hledám obyčejného normálního chlapa se vším, ■ Prodám barevná skla, síla 1 cm, rozměr 1,5x1 m, 3 ks.
co k němu patří na vážný vztah. Je mi 53 let/166 cm/65 kg. T.: 721 851 039 odpoledne
T.: 603 706 867
■ Prodám oblečení po holčičce, vel. 5-7 let, trička kr. rukáv,
■ Rozvedený nekuřák za pár 62/169/70 z Lysé n.L. hledá ženu trička dl. rukáv, mikiny, bundy podzim/zima, čepice, kalhoty,
přiměřeného věku na hezký a trvalý vztah. T.: 739 474 768 šaty, sukně, boty atd. Vše moc pěkné, zachovalé. Cena doho■ Prodám postel s úložným prostorem 90x200cm, cena 500 dou/LEVNĚ! Předání Milovice nebo Lysá n.L. T.: 777 715 962
Kč. T.: 731 180 471
■ Koupím 16 mm filmy, dokumenty, pohádky i naučné.
T.: 725 586 877
■ Prodám 4 zimní pneumatiky Polaris 3 185/65 R14, hloubka
dezénu 7 mm, bez disků. Vhodné pro Škoda Fabii. Cena 1000
Kč/ks. Osobní převzetí po domluvě. Email: lambertova.jana@
email.cz T.: 606 135 220
■ Prodám chůvičky zn. Philips, starší typ, ale plně funkční,
cena 300 Kč. Foto mohu zaslat. T.: 777 715 962
■ Prodám dámské cyklistické boty na zacvaknutí na šlapky,
černo vínové, úplně nové, nenošené, vel. 39, cena 300 Kč.
Foto mohu zaslat. T.: 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. Nutno vidět.
T.: 774 120 703
■ Prodám boudu pro psa, velmi pěkná, dřevěná, zateplená
vně i venku, palubky, střecha šípovitá, vlnitý laminát, šíře
stěn 7 cm, výška 65 cm, se střechou 96 cm, šíře 55 cm, výplň
stěn i střechy polystyrén, natřeno palisandrem, vlez výška 30
cm, šíře 22 cm, sklápěcí textilie před vlezem, pro menšího
psa. Cena dohodou. T.: 728 325 785
■ Prodám nové růžové tenisky na vysoké platformě, vel.
39/5, cena 550 Kč. T.: 792 206 258
■ Hledám pečlivou paní na výpomoc úklidu v domě a okolo
domu, Lysá n.L. T.: 792 206 258
■ Prodám el. tříkolku, nová, v záruce, původní cena 23 000 Kč,
nyní prodám za 16 000 Kč. T.: 732 556 113
■ Ozve se někdo, kdo daruje nebo levně prodá pejska hodné
povahy, střední velikosti, nejraději štěně. T.: 704 468 285
■ Prodám 4 morčata, samičky, všechny za 100 Kč.
T.: 704 468 285
■ Prodám dětské oblečení 0-3 roky, vč. zimního, botiček,
fusak aj, osobní odběr Lysá n. L., od 10Kč/ks. T.: 604 783 475
■ Prodám přebalovací pult vč. skříňky, buk, bytelný, Lysá n.L.,
foto zašlu. T.: 604 783 475
■ Koupím garáž, ideálně zděná s elektřinou v Lysé n.L., není
podmínkou. Děkuji za nabídku na T.: 604 783 475
■ Prodám les cca 0,5 ha, stoleté stromy, pěkné místo na kraji
lesa, směr Loučeň. T.: 731 082 693
■ Jaroslav 33/183/85 hnědé vlasy,modré oči. Rád poznám
ženu na vážný vztah. Nymburk, Milovice, Lysá n.L.
T.: 721 352 198
■ 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, 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. Tel.: 777 715 962
■ Pronajmu nemovitost v Lysé n.L. na hlavní třídě
Masarykovy ulice č. 1760, 300 m od VLL, k podnikatelským
účelům – prodejna, občerstvení, kavárna nebo služby.
T.: 603 830 366
■ Prodám elektronky do rádia. T.: 721 851 039 odpoledne

Čechova 1488, Lysá n.L.

Prodám 4 letní zánovní

pneumatiky Continental 215/55R
· 17V (hloubka vzorku 99%)
· při rychlém jednání možnost slevy.
· osobní převzetí po tel. dohodě.
· důvod prodeje – přezutí na celoročky

cena 1.700 Kč/ks

605 943 520

tlerevize s.r.o.
servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891
tel.: 774 660 622

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem

NATŘU TO I TOBĚ

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE
tel.: 731 538 617

e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

Koupím

» staré mince
» bankovky
» pohlednice
» tuzexové poukázky
» medaile a jiné
Stačí prozvonit,
zavolám zpět.

602 550 705

Prodám nové nejeté
kolo AUTHOR – AGANG
» výška postavy cca 180 cm
» barva modro bílá
» moc pěkné
cena 10.000 Kč

605 943 520

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

cena 8.000 Kč

605 943 520

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN

tel.: 286 891 400

■ Prodám knihu - Jitro kouzelníků. T.: 721 851 039
■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.nejedla1@
gmail.com
■ 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
■ Prodám knihu - Jitro kouzelníků. 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 1 700 Kč/ks. T.: 605 943 520

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220
www.venezia tour.cz

MORAVA

víkendový zájezd do sklípků

15.11. – 17.11. - 3.990 Kč

V ceně: bus doprava, 2x ubytování s polopenzí,
pátek večerní degustace s hudbou a prohlídkou
sobota den otevřených sklepů, výlet.
Odjezd: 15.11. MB - 8.00, Benátky - 8.15, Brandýs - 8.30

KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

Obec Ostrá všechny srdečně zve na

• Pravidelné kampaňové katalogy

Posvícenskou zábavu

• Vzorky kosmetiky Avon
• Dárečky při větších objednávkách

16. listopadu 2019
v místním hostinci od 20 hodin
K tanci a poslechu hraje Pavel Stříbrný.
vstupné 100 Kč

PRODEJ:

∙ brambory
∙ cibule
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Léto 2020

PRODEJ ZÁJEZDŮ DO EXOTIKY a na zimu 2019/20 již v cenách LASTMUNUTE !
Nejširší výběr od všech oblíbených a osvědčených cestovních kanceláří EXIM, FISCHER, Čedok,
Blue Sky, Blu Style, aj. včetně německých CK. U nás výhodně pořídíte atraktivní dovolenou
např. v destinacích - Zanzibar, Mauricius, Seychely, Kuba, Mexiko, Panama, Dominikánská rep.,
Kapverdy, Kanáry, Madeira, Keňa, Senegal, Egypt, Emiráty, Omán, Katar, Thajsko, Bali,
Vietnam, Maledivy, Srí Lanka atd. Zájezdy můžete vyhledávat kdekoliv, rezervujte však
výhradně u nás - osobně, mailem, telefonicky. Vše ověříme, cenu, pojištění, podmínky
realizace, spolehlivě zajistíme. Právě teď je ten správný čas splnit si svůj exotický sen.

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

V režimu FIRSTMINUTE již prodáváme zájezdy na LÉTO 2020 – získáte zájezd z nejrozsáhlejší nabídky
za nejnižší ceny se slevami až cca 40% a řadou bonusů, dítě zdarma, 2 děti za letenku, pojištění gratis,
parkování u letiště zdarma či „za babku“, místo v letadle, změna destinace, občerstvení do letadla,
symbolicky nízké zálohy aj. Nyní je nejširší nabídka pro výběr rodinných pokojů a dětských hotelových klubů.
Nepromeškejte šanci výběru z největšího portfolia.

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

SMĚNÁRNA – transparentní kurzy, všechny výměny bez poplatků!

VÝROBA RAZÍTEK

COLOP PRINTER
Nabízíme rozsáhlý sortiment
samobarvících razítek různých
formátů v novém designu.
Dodání razítek do 2 pracovních dnů
od objednání.

