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Časopis M-inzert vychází 10 x ročně a je distribuován měsíčně v nákladu 8 600 ks Lysá nad Labem,  
Milovice a přilehlých obcích. Distribuci časopisu zajišťuje Česká distribuční a.s. Podklady k inzerci můžete zasílat na e-mail: info@m-inzert.cz nebo 
objednávat přes tel.: 325 551 632, mob.: 777 715 962 a osobně na adrese: Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem. Bezplatnou textovou inzerci  
můžete podat přes stránky www.m-inzert.cz nebo posláním sms zprávy na tel.: 777 715 962 a na e-mail: info@m-inzert.cz. 

Uzávěrka do jarního vydání časopisu M-inzert / DUBEN je 21. března.

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

Technický projektový manažer do výstavářské firmy v Milovicích 
Do našeho týmu hledáme zkušeného Technického projektového manažera.

Požadujeme: 
• Technické kreslení v AutoCadu 
• Anglický jazyk (německý jazyk výhodou)
• Řidičský průkaz skupiny B 
• Dobré komunikativní schopnosti 
• Ochotu cestovat 

Nabízíme: 
• Mezinárodní tým
• Přátelské prostředí
• Firemní benefity (stravenky, Multisport kartu, 
    příspěvek na penzijní/životní pojištění, firemní akce)

Darina Malá 
Tel.: +420 722 628 779
www.beire.eu                                                                                                   
Beire s.r.o. Ostravská 777, Milovice     



■ 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 set – stropní světlo se 4 bodovkami + 2 stolní 
lampičky, sklo a kov, zánovní, cena 300 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám stropní světlo se 4 bodovkami, kov + dřevo, 
zánovní, cena 300 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám stropní světlo, kulaté, sklo + dřevo, průměr 30 cm, 
cena 200 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám dětskou cyklistickou přilbu, bílo růžová, vel. 48-54 
cm (XS/S), moc hezká, nezničená, cena 200 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám handsfee zn. Nokia, starší typ, bezdrátové, černé, 
plně funkční, funguje se všemi mobilními telefony, cena 200 
Kč. T.: 777 715 961
■ Prodám motorovou strunovou sekačku zn. Hecht 130, 
starší typ, plně funkční, cena 900 Kč. T.: 777 715 961
■ Prodám dětské kolo, vel. 24, bílo vínové, starší, běžné 
opotřebení, cena 500 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám autorádio zn. Pioneer KEH-1033, 4x40W, nové, 
nepoužité, v původním balení, cena 1 500 Kč. T.: 777 715 961
■ Prodám fotoaparát z. Canomatic DL 2000 + brašnu, úplně 
nový, nepoužitý, cena 1 000 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám dětskou cestovní postýlku, barva oranžovo – 
zelinkavá, skládací do velké tašky, TOP stav, cena 500 Kč.  
T.: 777 715 962
■ Prodám dětskou helmu na lyže, vel. 57-58/M, barva modrá, 
pěkná, cena 200 Kč. Foto mohu zaslat. T.: 777 715 962
■ Prodám dřevěnou postýlku v bílé barvě, rozměry 150x60 
cm, nová matrace, cena 500 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám dřevěné konzole na záclony v tmavé barvě - 
ořech, 1x160 cm, 1x220 cm, cena 150 Kč/ks. T.: 777 715 962
■ Prodám invalidní vozík, mechanický, zn. Wheelchair, úplně 
nový, nevyužitý, TOP stav, cena 4 500 Kč. Více informací na  
T.: 773 501 631
■ Prodám dětské holínky zn. Demar, vyteplené, vel. 34/35, 
motiv zebry, moc hezké, párkrát na noze, TOP stav, cena 200 
Kč. T.: 777 715 962
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, tuzexové 
poukázky, medaile a jiné. T.: 602 550 705
■ Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání i samotné 
dekrety k těmto. Též z období socialismu. Stačí SMS, zavo-
lám. T.: 608 420 808
■ Hledám přítele do 75 let se zájmy o cestování, přírodu, 
kulturu, zahrádku. Jsem žena 73 let, nekuřačka. Nymburk a 
okolí. T.: 737 365 970
■ Pronajmu byt 2+kk v RD v centru Nymburka. Byt má samo-
statný vchod, část bytu je vybavena. Pouze 1 osobě, pracují-
cí, nekuřák, bez dětí, bez zvířat. Cena 8 000 Kč, poplatky. Více 
informací na tel. T.: 737 365 970
■ Hledám milého seriózního muže do 65 let se zájmem o 
kulturu, přírodu, cestování. Žena, 165 cm, sportovní typ, 
společenská, se smyslem pro humor. Čas se lépe tráví ve 
dvou. T.: 704 729 518 pouze SMS, ozvu se.
■ Jaroslav 36/183/85 hnědé vlasy, modré oči, rád bych 
poznal ženu k trvalému vztahu. Nymburk, Lysá n.L., Milovice. 
T.: 721 352 198
■ Koupím harmoniky heligonky za vaši cenu, mohou být  
v horším stavu, vrak na náhradní díly. T.: 725 805 006
■ Koupím vysokozdvižný vozík za rozumnou cenu.  
T.: 725 805 006
■ Prodám heligonku zn. Josef Hlaváček, super stav, možná 
výměna za polámanou rozbitou heligonku + doplatek.  
T.: 725 805 006
■ Prodávám domácí a čerstvé pelmeně, (hovězí/vepřové), 
osobní předání Milovice, cena 130 Kč/kg, objednávky  
telefonicky nebo na Facebooku. T.: 739 773 381, FB: Domácí 
pelmeně – Milovice
■ Prodám benzínovou sekačku s el. zapalováním a pojez-
dem, nevyužitá, cena 4 000 Kč, Lysá n.L. T.: 605 322 019
■ Prodám stavební rozvaděč Antoníček, nový s revizní zprá-
vou a atestem. Levně. T.: 606 862 133
■ Prodám mrazák zn. GORENJE 240 l, 8 šuplíků, funkční, bez 
oprav, jsme už jen 2 osoby a je na nás velký. T.: 732 207 038
■ Koupím byt 3+1, 3+kk na Husově náměstí nebo na starém 
sídlišti u benzínky, Lysá nad Labem. T.: 774 997 566
■ Pioneer DDJ-FLX6 4kanálový DJ ovladač pro Rekordbox a 
Serato DJ Pro skladem na prodej. Zájemce může kontakto-
vat kupujícího E-mail: tarezmarves@gmail.com WhatsApp: 
+15627744946
■ Koupím garáž v Milovicích a okolí. Elektrická přípojka 
výhodou. Nabídku s cenou k jednání nabídněte pomocí SMS 
na T.: 603 158 443 
■ Příjem objednávek – 18 týd. kuřic 180 Kč, 12 týd. 130 Kč.
PRODEJ - 5.3., 19.3., 16.4., 14.5., 4.6., 13.8., 27.8., 24.9.
Objednávky T.: 723 587 785, Stoklasovi, 5. května 68/6, 
MILOVICE
■ Hledám pečlivou paní na úklid v domě a na zahradě, časo-
vě přizpůsobeno, Lysá n.L. T.: 792 206 258

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

■ Hledám na sezónu pomoc na zahradě v Lysé n.L.  
T.: 607 348 161
■ Prodám heligonku zn. Hlaváček. T.: 725 805 006
■ Prodám dřevěné pelety, svele, cena dohodou. Prodám 
cihly a coklaky, cena dohodou. T.: 731 082 693
■ Prodám zánovní sedací soupravu, pořizovací cena 14 000 
Kč, nyní za 4 000 Kč. T.: 704 468 285
■ Prodám těhotenské šaty a šatovou sukni. T.: 704 468 285 
■ Prodám klempířské padací nůžky, ohýbačku a zakružovač-
ku. T.: 704 468 285
■ Prodám různé pánské obleky, na výšku postavy 173 cm.  
T.: 704 468 285
■ Solventní sběratel koupí větší sbírku poštovních známek.  
T.: 774 913 398

Reagujeme na aktuální situaci a zvýšenou potřebu testování.
Nově pro vás otevíráme 

ODBĚROVÉ CENTRUM PCR a ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ 
V LYSÉ NAD LABEM.

Adresa odběrového centra:
Masarykova 1727, Lysá nad Labem

Otevírací doba: 
PO – PÁ 12.00 – 18.00 hodin

U antigenního testování je možnost zvolit si způsob výtěrem z nosu, 
z krku nebo plivací test ze slin.

U PCR je možnost si zvolit výtěr z krku nebo nosu.

Přijímáme všechny zájemce, včetně neregistrovaných.

Nabízíme pracovní příležitost v Lysé nad Labem. 
Rádi řídíte a komunikujete s lidmi? 
Staňte se součástí našeho kolektivu. 

Náplň práce: 
rozvoz zásilek lidem domů

Pracovní doba: 
dle individuální domluvy
 

Zavolejte si o bližší informace ve všední dny 8-17h. 
Kontaktní osoba: Lucie Jašková, tel.: 723 681 581.

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

Ke Křížku 101, Kostomlátky

Prodám dětské holínky 
značky Demar

777 715 962cena: 200 Kč/ks

% vyteplené
% vel. 34/35 
% motiv zebry

% moc hezké
% párkrát na noze
% TOP stav

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.

Prodám dětskou 
helmu na lyže

vel. 57-58/M        barva modrá  foto mohu zaslat

cena  200 Kč 777 715 962

PRODÁM DĚTSKOU 
CESTOVNÍ POSTÝLKU

cena 500 Kč 777 715 962

· oranžovo – zelená
· skládací do velké tašky
· TOP stav

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: 
Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem

 

Výměna vašeho kotle 
dle legislativy bez starostí.

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

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

» MALBY 
» NÁTĚRY
» ŠTUKOVÁNÍ
» ZATEPLOVÁNÍ FASÁD



Reagujeme na aktuální situaci a zvýšenou potřebu testování.
Nově pro vás otevíráme 

ODBĚROVÉ CENTRUM PCR a ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ 
V MILOVICÍCH.

Adresa odběrového centra:
Lékařský dům Balonka, Dukelská 347, Milovice

Otevírací doba: 
PO – PÁ 6.00 – 14.00 hodin

U antigenního testování je možnost zvolit si způsob výtěrem z nosu, 
z krku nebo plivací test ze slin.

U PCR je možnost si zvolit výtěr z krku nebo nosu.

Přijímáme všechny zájemce, včetně neregistrovaných.

KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

     • Pravidelné kampaňové katalogy

     • Vzorky kosmetiky Avon

     • Dárečky při větších objednávkách

 Do provozu ÚV, středisko Káraný přijmeme 
Roz vodného

   Požadavky na uchazeče:
∙  vzdělání v  oboru elektro,  vyhláška 50/78 – § 7, VN
∙  samostatnost a spolehlivost
∙  řidičský průkaz skupiny B
∙  znalost práce na PC (práce s řídícím systémem )
∙  ochota učit se novým věcem 
∙  dobrý zdravotní stav 
∙  praxe v oboru elektro VN výhodou 

  Nabízíme:
∙  odpovídající platové ohodnocení
∙  �remní bene�ty
∙  6 týdnů dovolené
∙  zázemí velké mezinárodní společnosti
∙  nástup možný IHNED

  Náplň práce:
∙  Provozování, kontrola a drobná údržba  elektro zařízení a rozvoden v ČS Káraný 
    a dalších objektech
∙  Obsluha zařízení pomocí řídícího systému na PC
∙  Další činnosti dle pokynů mistra provozu
∙  Směnný provoz

Vaše životopisy zasílejte laskavě na adresu 
e-mail: ladislav.hercik@pvk.cz



Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání třetí, březen 2022, 20. ročník. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky - MK ČR E 14032.  
Vydavatel: Monika Krejčí, Dukelská 316, 289 23 Milovice nad Labem, IČO: 726 81 471. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci v měsíčníku m-inzert.  

Tiskne a distribuci zajišťuje: m-inzert, vydavatelství a tiskárna, Husovo nám. 24, 289 22 Lysá nad Labem. Tel./fax: 325 551 632, e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

od pondělí 21.3.
do pondělí 28.3. 2022

M-inzert

KOPÍROVÁNÍ černé/ barevné
do formátu A3
TISKY černé/ barevné
z flash disku, CD, e-mailu atd.
SCANY do formátu A3
TEPELNÁ LAMINACE
KROUŽKOVÁ VAZBA dokumentů,
absolventských prací, brožur atd.
SVATEBNÍ OZNÁMENÍ
VELKOFORMÁTOVÝ TISK
do formátu B1 - map, plakátů,
samolepek, fotografií atd.
VÝROBA RAZÍTEK Colop, Trodat
TISKY NA PLÁTNO
TISKY NA MAGNETKY
POTISK OBÁLEK různých formátů 
i v malých nákladech
NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE ve formátu 
A3, A4 z vašich fotografií 


