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Časopis M-inzert vychází 10 x ročně a je distribuován měsíčně v nákladu 8 000 ks do všech domácností, firem a obchodů v regionu Lysá nad Labem, Milovice
a přilehlých obcích - Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice a Jiřice. Distribuci zajišťuje Česká pošta. 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 zářijového vydání časopisu M-inzert je 26. srpna 2016.

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiřice

FIREMNÍ TISKOVINY
Vyrobíme firemní tiskoviny
dle Vašich požadavků
vizitky ■ letáky ■ plakáty ■ katalogy ■
poznámkové bloky ■ hlavičkové papíry ■ faktury ■ objednávky
■ dodací listy ■ formuláře ■ samopropisy ■ samolepky ■ výroční zprávy
■ pohlednice ■ potisk obálek ■ desky s chlopněmi ■ jídelní lístky
■ účtenky ■ vstupenky
TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

SHOP

DŮM NÁBYTKU
■
■
■
■

Veškerý nábytek
Kuchyňské linky
3D vizualizace
Ve 2 patrech!

®

značková
prodejna

Milovice, Spojovací – Komenského 583
Tel.: 777 889 976, 325 575 094,
e-mail: fcshop@email.cz, www.FCSHOP.cz

■ Nabídka min. 17 druhů sudového vína
■ Široký sortiment lahvových vín včetně speciálních
■ Vína rodinného vinařství Sýkora Čejkovice

a Morávia Prušánky
■ Nekuřácké posezení
■ Venkovní posezení a zmrzlina ANEX

Milovice - Mladá, Komenského 583 (v budově FC)
Tel.: 608 227 590, www.vinotekanavinici.webnode.cz

Bezplatná
textová inzerce
Možnosti podání bezplatné textové inzerce:
● přes internetové stránky www.m-inzert.cz
● na e-mailovou adresu: info@m-inzert.cz
● zasláním SMS zprávy na tel.: 777 715 962
● na adrese Husovo nám. 24, Lysá nad Labem
■ Prodám dřevěné dvoukřídlé vchodové dveře, výška
bez zárubně 207 cm, se zárubní 220 cm, šířka 123 cm
bez zárubně, se zárubní 139 cm. Foto možno zaslat
e-mailem. Cena dohodou. Lysá n. L. T.: 723 024 451
■ Prodám válendu s úložným prostorem, pěkná, rozměry: š. 87 cm x d. 190 cm, cena 500 Kč. Foto pošlu na
vyžádání na email. T.: 777 715 962
■ Prodám učebnice a knihy (výběr 1. – 4. ročník) vhodné pro studenta Hotelové školy Poděbrady, použité,
zachovalé, levně! Všechny byly koupeny úplně nové.
Seznam a ceny zašlu na vyžádání e-mailem.
E-mail: minzert@seznam.cz
■ Prodám díly na Renault Clio, Thalia 1400/16V výfuk
střední díl, sponu výfuku, ABS kroužek, silenbloky výfuku
a 2 ks brzdových destiček. Vše nové, cena 1 000 Kč,
možno i jednotlivě. T.: 777 715 963
■ Prodám dětskou cyklistickou helmu, červenou, vel.
S/48–54 cm, cena 150 Kč. Fota zašlu na vyžádání na
e-mail. T.: 777 715 962
■ Poskytování půjček ve vaší domácnosti od
4 000 Kč do 20 000 Kč. J. Bečková. T.: 606 766 546
Lysá n. L. – Milovice
■ Sháníme vyučeného opraváře zemědělských strojů
s řidičským průkazem skupiny T, C a CE. T.: 325 583 306
■ Prodám karnevalový kostým na holčičku, oranžové
šaty Halloween, vel. 2–3 roky, cena 100 Kč. Foto zašlu
na vyžádání na e-mail. T.: 777 715 962
■ Prodám dětské kožené boty zn. Ciciban, vel. 28, stélka 17,5 cm, kotníčkové, na suchý zip, velmi pěkné,
zachovalé, nošené pár týdnů, původní cena 1 200 Kč,
nyní 350 Kč, stále v záruce, včetně dokladu. Foto pošlu
na vyžádání na e-mail. T.: 777 715 962
■ Nabízím párek andulek i s klecí za symbolickou cenu
200 Kč. T.: 724 995 126
■ Vyměním městský byt Milovice 3+kk, 49 m2 za
menší v okolí Lysé n. L. T.: 725 060 232
■ Lev 50/166/65 vdova hledá obyčejného normálního
chlapa na vážný vztah. Nechci usínat sama.
T.: 603 706 867
■ Rozvedený 41/180 plnoštíhlý s menší zdravotní indispozicí hledá seznámení se ženou do 40 let. Samota už
leze na mozek. Milovice, Lysá n. L. a okolí.
T.: 777 147 936
■ Prodám urnový hrob na 6 uren, nový, leštěná žula,
sleva, v Milovicích. T.: 604 167 648
■ Prodám: dvoukolová kára, nové pláště. Pařák na
brambory, použitý. Cena dohodou. T.: 736 124 984
■ Nabízím různé drobné řemeslné práce u vás doma.
Nejsem podnikatel. Pokud potřebujete něco opravit atd.
kontaktujte mně prosím na T.: 731 442 118,
e-mail: 71kubrt@seznam.cz
■ Prodám pár indických běžců (kačer+kachna) za
400 Kč. Jsou výborné na slimáky. T.: 732 679 775
■ Prodám učebnice pro 1. ročník obor truhlář/TOS
Čelákovice, nové, nepoužité. A dále učebnice pro
1. ročník obor skladník/COP Nymburk, cena dohodou.
T.: 704 009 888
■ Prodám jízdní kolo tzv. tříkolka, vhodné pro seniora.
T.: 773 626 162
■ Prodám 3 dílné skříně s nástavbou (šatník + regály)
3 x 80 x 230 mm, 2 noční stolky mahagon, postele
200 x 90 mm. Vše zachovalé, cena 2 000 Kč i dohoda. T.: 736 124 984
■ Prodám pultový mrazák zn. Zanussi, 250 l, levně.
T.: 736 124 984
■ Prodám přírubový motor, 1,5 KW, 380/220, 1 410
otáček, cena 800 Kč. T.: 736 124 984
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile.
T.: 602 550 705
■ Prodej medu od včelaře: dle Vašeho požadavku ve
skle 0,72 l – 130 Kč, ve kbelíčcích 2 l – 280 Kč, 3 l –
410 Kč, 5 l – 670 Kč, pastový – omezené množství –
140 Kč. Milovice. T.: 605 483 902 (večer).
■ Pronajmu zděnou garáž v Milovicích, v ulici Smetanova. T.: 724 502 989
■ Prodám cestovní postýlku za 300 Kč. Vibrační lehátko
pro miminko, moc pěkné za 500 Kč. Novou přebalovací
podložku, pevná deska, možno dát i přes postýlku, použitá pouze 3 měsíce, cena 390 Kč. Odrážedlo – motorku za
150 Kč. Školní tašku, úplně nová, pro 1.–2. třídu za
100 Kč. T.: 725 352 719 Milovice
■ Prodám tlačítkový telefon zn. Samsung, černý, cena
200 Kč. Dotykový telefon zn. Samsung, žlutý, cena
300 Kč. Milovice. T.: 725 352 719
■ Pronájem bytu 2+1, 42 m2, Mírová ul. Milovice,
2. patro bez výtahu. Vhodný pro nejvíc 2 zaměstnané
lidi, bez dětí a domácích mazlíčků, nekuřáci. Vlakové
nádraží, MHD, Penny, Tesco, 5 min. chůze v centru obce.
Měsíční nájem 8 000 Kč + zálohy na el. 2 000 Kč, kauce
8 000 Kč. Parkování v okolí domu. Prohlídka možná
od 25. 7., volný od 1. 8. T.: 776 453 686, e-mail:
2015emailrasov@seznam.cz
■ Koupím rodinný domek nebo chalupu, platba v hotovosti, nejsem realitka! T.: 777 283 737

■ Prodám settopbox, 2x scart, dva roky starý, cena
300 Kč. Dále prodám cosmodisk, zabalený v krabici za
150 Kč. Milovice. T.: 725 352 719
■ Muž 58/169 nekuřák z Lysé n. L. hledá přítelkyni přiměřeného věku. Rád vyměním samotu za hezký a trvalý
vztah. T.: 739 474 768
■ Prodám velmi pěknou sedací soupravu – gauč do „L“
a 2 křesla. Cena: 4 500 Kč. T.: 724 112 369
■ Koho již nebaví LP desky může je darovat či prodat
za symbolickou cenu. Děkuji předem. T.: 790 305 127
■ Nabízím menší množství plastových pouzder na CD
a DVD. T.: 790 305 127
■ Sběrateli nabízím Foto Zenit-E + blesk. T.: 790 305 127
■ Sháním magnetofon Sonet B3. T.: 790 305 127
■ Žena 36/175 hledá sportovně založeného muže
s úsměvem na tváři pro krásný vztah ve dvou.
T.: 737 802 401
■ Nabízím k pronájmu komerční prostory v Lysé nad
Labem, blízko centra, celková plocha 56,80 m2, měsíční
nájem 8 000 Kč + poplatky, vhodné pro kancelář nebo
obchod. T.: 723 364 799
■ Prodám domácí vodárnu AL-KO HW 4000 FCS
Comfort po záruční opravě + opravenou AL-KO 1300,
cena 3 000 Kč + dohoda. T.: 724 080 600
■ Koupím do sbírky radiomagnetofon TESLA CONDOR. T.: 727 931 429 nebo bak65@centrum.cz
■ Prodám nové elektrokolo Watson Catini, skládací,
nosnost do 90 kg, cena 6 500 Kč, nevhodný dárek.
T.: 607 904 165
■ Hledám někoho, kdo natře plot včetně opálení. Rychle,
spolehlivě. Prosím sms T.: 776 598 767, zavolám zpět
■ Koupím 16 mm filmy - pohádky, dokumenty, hrané
nebo výukové. T.: 725 586 877
■ Daruji dobrým lidem 4 letou fenku nordteriera s PP,
poslušná, čistotná, má ráda děti, dominantní ve vztahu
ke psům. T.: 739 047 781
■ Prodám rozkládací jídelní stůl z 50. let, dub, pěkný
stav i se 4 židlemi (čalounění je třeba renovovat), cena
1 500 Kč. T.: 739 047 781

Cestovní kancelář

Benátky nad Jizerou

Venezia Tour

www.veneziatour.cz

tel. 724 294 220

POBYTY U MOŘE – lasty až 40%
CHORVATSKO – DÍTĚ ZDARMA až do 14 let
TROGIR / Medena – polopenze, dětská školka, animace, tenis – 6 800 Kč
UMAG / hotel polopenze, neomezené nápoje – od 6 690 Kč
BULHARSKO – děti za cenu letenky až do 16 let
hotel 5* – all inclusive červenec / srpen 14 590 Kč
cenově zvýhodněno letecký zájezd Primorsko hotel all inclusive
30. 8. – 9. 9. – 10 nocí = 16 490 Kč (odjezd na letiště z Benátek)

Půjčovna společenských
a svatebních šatů

MARTINA
Půjčovné od 500 Kč do 4 500 Kč.
289 16 Starý Vestec 5
Tel.: 606 120 482
www.martina-salon.cz

PEDIKÚRA až do domu

AUTODOPRAVA

Základní pedikúra – 230 Kč
Senioři – 180 Kč
Masáž chodidel a lýtek – 45 Kč
P–Shine japonská metoda – 130 Kč
Peeling chodidel – 45 Kč
Parafínové zábaly – 80 Kč
Lakování nehtů / gel lakem – 35 Kč
Doprava – 40 Kč
289 16 Starý Vestec 5
Tel.: 702 429 238

● cena 10 Kč za kilometr, zkušení pracovníci,
přijatelné ceny
● pracujeme NONSTOP soboty i neděle bez příplatku, také vyklízíme budovy, nebytové prostory,
kanceláře, byty, domy. Odvoz starého nábytku
a elektroniky na separační dvůr a likvidace

ODBĚRY KRVE

LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

Tel.: 776 329 862
E-mail: 1levne-stehovani@seznam.cz

Odběrové místo MILOVICE
5. května 71/54
Tel.: 325 533 131
Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek
6.30 - 8.30 hodin

PRODÁM
dětskou cyklistickou
helmu, červenou,
vel. S/48–54 cm,
cena 150 Kč.

Tel.: 777 715 962

Kontrola kotlů
vybraných značek

HODINOVÝ MANŽEL

VYKUPUJEME

Tel.: 727 915 014, 732 712 669
e-mail: kafedada@seznam.cz, Benátky n. J.

KNIHY

■ Montáž polic, skříní, osvětlení, zavěšení obrázků, poliček,
dekorací, záclon či závěsů, televizních držáků a konzolí.
■ Odpady a čištění odpadů, výměna těsnění, oprava
kapajících kohoutků, montáž dřezů a kuchyňských baterií,
opravy kuchyňských linek, výměna pracovní desky apod.
■ Různé úpravy v interiéru, malování, vyklízení prostor.
■ Zahradní práce všeho druhu.

A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel. 286 891 400

- prohlídky, revize, kolaudace
- frézování a vložkování
- stavba a rekonstrukce komínů
- zděné, nerezové, plastové
- poradenství a rozpočet zdarma

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ –
DLOUHODOBÉ BRIGÁDY

hledáme prodavače/prodavačku pro naši
prodejnu elektrospotřebičů, TV, IT atd.
v Lysé nad Labem, Nám. B. Hrozného 185
Požadujeme:
nejlépe SŠ vzdělání / praxe v oboru vítána
/ flexibilitu, dobré komunikační schopnosti,
příjemné vystupování, cit pro obchod / trestní
bezúhonnost / řidičský průkaz sk. B / motivaci pro
výsledek / PC: Internet, Office, MS Excel
Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení, osobní bonusy
za vykonanou práci / možnost firemního postupu
/ školení / práci ve výborném, mladém kolektivu
/ zázemí rodinné úspěšné firmy / zaměstnanecké
slevy a benefity
Datum nástupu: ihned / Pracovní úvazek: plný
e-mail pro zaslání životopisu:

katka@elektroskuhrovec.cz

hledám šikovné a spolehlivé
pomocnice na úklid domácností

PRODÁM
dětské kožené boty zn. Ciciban, vel. 28
(stélka 17,5 cm), stále v záruce,
včetně dokladu. Nošeny pár týdnů,
původní cena 1 200 Kč, nyní 350 Kč.

Tel.: 777 715 962

požaduji: pracovitost, spolehlivost
a trestní bezúhonnost
nabízím: dlouhodobou spolupráci,
odpovídající finanční ohodnocení
lokality: Lysá nad Labem,
Čelákovice a okolí
V případě Vašeho zájmu kontaktujte
eprachovka@seznam.cz
nebo 731 415 051.

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

PRODEJ ZELENINY
tiskárna a vydavatelství

Vše pro Váš SVATEBNÍ DEN
Nabízíme velký výběr svatebních oznámení.
Navrhneme a vytiskneme i atypické vzory
dle vašeho přání.

Sháníme vyučeného
opraváře zemědělských
strojů s řidičským
průkazem skupiny
T, C a CE.

Šťastný Josef

brambory

Straky – po silnici směr na Benátky n. J., před lesem doleva
letiště Boží Dar – tel. 325 583 306

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE,
INTERNISTY, DIABETOLOGA

MUDr. Kamil Kubelka
Masarykova 214, 289 22 Lysá nad Labem
Tel. 325 553 663; Mobil: 720 106 042
www.ordinacekubelka.cz
E-mail: ambly@seznam.cz

V nutných případech
možné ošetření
v Kovoně a.s. v Lysé n. L.
v pondělí 7,30 - 9,00
hodin a ve středu
8,00 - 9,00 hodin.

Ordinační hodiny:
Po 11,30 - 18,00
Út 8,00 - 12,30 13,00 - 18,00
St 11,30 - 17,00
Čt 8,00 - 12,30 13,00 - 16,30
16,30 - 18,00 (jen pro zvané)
Pá 8,00 - 11,00

■ svatební oznámení
■ pozvánky ke stolu
■ svatební menu
■ jmenovky na stůl
■ svatební košíčky, taštičky
■ papírové konfety

STAVEBNINY
LYSÁ NAD LABEM
Sokolovská 1143/3
(pod nadjezdem)
289 22 Lysá nad Labem
e-mail: stavebninybaroch@seznam.cz
tel.: 775 315 349

Nabízíme velký výběr
stavebního materiálu

HOMEOPATICKÁ – AUTOPATICKÁ

Chcete prodat
dům, byt, les či
zahradu?

PORADNA
- pro děti, dospělé a seniory

Jsem tu zpátky mezi vámi.

Bližší informace naleznete na adrese:

www.najdizdravi-cz.webnode.cz
tel.: 736 416 108
e-mail: malachovova.katerina@email.cz
sídlo: Masarykova 1739 II. patro, Lysá nad Labem
IČO: 04756509

V případě zájmu o konzultaci a jakýchkoliv dotazů
mne neváhejte kontaktovat, těší se na Vás
Kateřina Malachovová, DiS.

SERIOZNÍ PŮJČKA
pro klienty s pravidelným příjmem
- zaměstnancům (do 150 tisíc)
- důchodcům (do 150 tis)
- podnikatelům (do 300 tis)
● měsíční splátky ● žádné poplatky
● neručíte směnkou ani nemovitostí
● seriozní jednání

tel. 732 170 454

25 let jsme se potkávali v Zahrádkářství u Výstaviště
v Šafaříkově ulici v Lysé nad Labem.
Chtěla bych se dnes představit jako realitní makléř.
Ráda bych se s Vámi, milí zákazníci, potkávala dále
v našem městě. Jsem tu opět pro vás.
Můžete mě kontaktovat na stávajícím tel.: 737 843 619,
kde vám budu plně k dispozici. Moc se na vás těším.
Olga Novotná

Profesionální PODLAHY KUTIL
Milovice
tým řemeslníků
■ podlahář ■ truhlář
■ tesař ■ zedník
■ malíř, lakýrník
■ a další (montáž oken, dveří,
zárubní, plotů, sádrokartony,
fasády, bourací a vyklízecí práce)

REKONSTRUKCE NA KLÍČ

Kontaktujte nás:
604 116 666, 325 532 753
www.aaaremesla-podlahykutil.cz
Zaměření ZDARMA – Milovice a okolí

Prodej a pokládka
podlahových krytin

■ Kompletní podlahářský servis
■ Záměr, měření vlhkosti a konzultace
v Milovicích a okolí ZDARMA !
■ Po tel. dohodě je pro Vás VZORKOVNA
vždy otevřena. Adresa:
Na Pahorku 84, Milovice. ■ VZORKOVNA
nabízí: vinylové podlahy, thermofix, PVC,
koberce, laminátové a dřevěné podlahy,
nivelační stěrky, OSB desky a další.

Tel.: 325 532 753,
608 930 848
w w w. p o d l a h y k u t i l . c z

HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY
Lysá n. L. – pod nadjezdem
Po – Pá: 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30

LETNÍ NABÍDKA
Elektrické sekačky
bez pojezdu
ceny od 1 299,- Kč

Motorové sekačky
ceny od 3 790,- Kč

tel.: 325 561 051, fax: 325 561 657, mob.: 602 813 214
●
●
●
●
●
●
●
●

hutní materiál
pletiva PVC + Zn
šrouby, vruty, kotvy, hřebíky
brusné a řezné kotouče (dřevo, kov, beton)
zámečnické nářadí na vše
zednické a tesařské potřeby
kompresory + příslušenství
potřeby pro sváření

KRMIVA PRO
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA skot, koně, drůbež, kozy, prasata…
Pšenice, ječmen, oves, kukuřice,
slunečnice, mák, všechny šroty

Motorové sekačky s el. startérem od 8 690,- Kč

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
Zahradní nábytek z tvrdého dřeva - Meranti, Cedr, Akát, Teak.
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno používat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou
přirozenou barvou dřeva.
Zahradní nábytek z hliníkových profilů
a komaxitovou povrchovou úpravou.

●
●
●
●
●
●
●

ZAHRADA

montérky, boty, rukavice
DROGERIE úklidová, pracovní
vozíky, káry, rudle, paleáky
elektrocentrály, míchačky, míchadla
žebříky, štafle – Al + dřevo
plachty, pytle, rašlové úplety
elektronářadí NAREX – PROTOOL
– MAKITA – METABO – HECHT
● sběrna oprav značkového elektronářadí
● kamna a krbová kamna

Nabídka z 30-ti sestav v cenách
od 1 999 Kč do 16 990 Kč za sestavu.
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