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

R e k l a m n í  a  i n z e r t n í  n o v i n y  p r o  m ě s t a  L y s á  n a d  L a b e m  a  M i l o v i c e

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 listopadového vydání časopisu M-inzert je 24. října 2014.
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Měsíčník zdarma
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Váš osobní vůz přezujeme za:
456,- Kč – plechové disky

od 580,- Kč – hliníkové disky
Cena obsahuje kompletní přezutí včetně vyvážení a montáže na vůz, ceny bez DPH.

Adresa: Nádražní 498, Milovice, Tel.: 608 115 513
Provozní doba: po – pá 9.00 – 13.30 14.30 – 18.00



■ Koupím starší postel/válendu v dobrém stavu.
T.: 602 620 151
■ Hledám dlouhodobý pronájem nového nebo zrekon-
struovaného bytu v Lysé nad Labem 2+1 nebo 3+1.
Nejlépe zařízený. T.: 602 620 151
■ Prodám použité, ale velmi zachovalé hračky. Motorický
labyrint zahrádka – pro rozvoj jemné motoriky dětí, vláček
fisher price se zvukovými efekty a pohybem, velkou loko-
motivu se zvukem a pohybem, vše za 600 Kč. V Lysé nad
Labem možnost osobního předání. T.: 739 057 590
■ 100 procentní mošt 5 Kč/l z vašich jablek. Milovice
a okolí. T.: 775 252 310 
■ Hledám byt 1+kk nebo 1+1 v Lysé nad Labem k dlou-
hodobému pronájmu. T.: 775 176 732
■ Jmenuji se Leoš, chceš si se mnou psát? Hledám ženu,
která umí brát, ale také dávat lásku. Je mi 37 let, částečně
zajištěn, svobodný z MB. Důvěra a věrnost. T.: 722 301 501
■ Nabízím asi 10 videokazet v angličtině, originály.
T.: 790 305 127
■ Zakládáme v Lysé n. L. družstvo pro výstavbu řadových
garáží v lokalitě Čechova ul. Kontakt: info@energoeko.cz,
tel.: 777 189 923 nebo 604 949 944. Jen seriozní a přímí
budoucí uživatelé. Značka: Levně. 
■ Prodám novou speciální protipořezovou pracovní obuv
české výroby – Prabos s membránou Gore-Tex, vel. 44,
cena 3 000 Kč. T.: 723 704 608
■ Žena na MD hledá přivýdělek – administrativní
práce. T.: 777 715 962
■ Prodám přebalovací pult s vaničkou a dvěma patry na
odkládání kojeneckých potřeb na kolečkách, cena 1 400 Kč,
při rychlém jednání možnost slevy. T.: 723 704 608
■ Prodám dvě stejná odrážedla – motorky po dvojčátkách
ve velmi dobrém stavu, cena za obě 250 Kč.
T.: 723 704 608
■ Prodám dvě modré autosedačky – vajíčka 0–13kg znač-
ky Babypoint, kojenecká vložka, nánožník, polohovatelná
rukojeť, z nekuřácké rodiny, cena za obě 640 Kč.
T.: 723 704 608
■ Hledám úklid domácnosti, mytí oken atd. T.: 732 679 775
■ Prodám elektro kolo nové, záruka do dubna 2016.
Zdravotní problémy. T.: 604 167 648
■ Hledám parťačku ke sportovním aktivitám (kolo, brusle,
voda atd.) rekreačně. Přistěhoval jsem se k Lysé a nikoho
tu neznám. Já, 48/178/78, mladšího vzhledu a myšlení,
optimista. Jediná podmínka: bez tabáku. T.: 725 615 381
■ Levně prodám starší běžky klasické běhání délka
190 cm ARTIS DIAMANT s vázáním na tři kolíky + hůlky
vhodné pro lyž.výcvik, cena 500 Kč. T.: 732 626 532 
■ Levně prodám starší sjezdové lyže značky ELÁN RC
s vázáním MARKER M 26 s brzdou délky 160 cm vhodné
na lyžařský výcvik, cena 1 000 Kč. T.: 732 626 532 
■ Prodám 2 komorový obal na pruty, délka 130 cm, 4
postranní kapsy, 1 kapsa na vidličky, nepoužitý, nevhodný
dárek, cena dohodou. T.: 739 474 768
■ Vyměním obecní byt v Milovicích v cihlové novostavbě
1+kk, 38 m2, nájem 3 800 Kč včetně služeb za Čelákovi-
ce. T.: 721 144 969
■ Nabízím hlídání dětí po celý den, vyzvedávání ze škol-
ky, ze školy. Zkušenosti mám, pracovala jsem v soukromé
školce a mám 2 děti. T.: 732 679 775
■ Prodám lednici zn. ARDO, hloubka 60, šířka 55 a výška
175 cm za 2 000 Kč. T.: 722 908 100
■ Prodám křeslo, kdysi součást sedací soupravy, z červe-
né ekokůže, šířka 110, hloubka 90, výška sezení 67 cm za
500 Kč. T.: 722 908 100 
■ Prodám učebnice a knihy vhodné pro studenta Hotelové
školy Poděbrady, použité, zachovalé, seznam a ceny zašlu
na vyžádání emailem. e–mail: aneta.krejci1@gmail.com
■ Nabízím k pronájmu dům (v patře 3 pokoje + koupelna,
záchod; v přízemí kuchyň, koupelna, záchod + 2 velké
pokoje), nájem 10 000 Kč/měsíčně + elektrika, voda a další
poplatky. T.: 606 902 217
■ Prodám dětskou postýlku Hensvik (IKEA) s matrací
i zásuvkou ve výborném stavu, cena 1 200 Kč. V případě
zájmu pošlu emailem foto. T.: 737 901 469 
■ Prodej medu od včelaře: dle Vašeho požadavku ve skle
0,72 l – 110 Kč, ve kbelíčcích 2 l – 250 Kč, 3 l – 370 Kč, 
5 l – 610 Kč. Milovice, T.: 605 483 902 (večer)
■ Prodám levně palivové dřevo buk a dub, štípavé i vcel-
ku, s odvozem, možnost ceny dohodou. T.: 777 037 307
■ Pronajmu byt 1+1 v Milovicích ul. Spojovací, zařízený,
s balkonem, cena 5 500 Kč. T.: 777 037 307
■ Prodám AVENT první skutečný hrníček. PC 273 Kč,
nový, originálně zabalený za 199 Kč. Sešly se nám dva.
T.: 604 783 475 
■ Prodám dětské houpací křesílko s hrazdičkou s hračka-
mi – vhodné pro miminka od narození do chození,
299 Kč. T.: 604 783 475
■ Sháním sypek na péřovou postel, děkuji za nabídky. 
T.: 725 060 232

Firma 
Vladimír Hrubý 
přijme

ŘIDIČE C+E
pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny z Jiren u Prahy

Mzda: 20.000 - 35.000,- Kč
Informace: 733 145 120 (Bc. Košťálek)

N Á S T U P  I H N E D  N E B O  D L E  D O H O D Y

HRADÍME UBY TOVÁNÍ

Zabezpečení vozidel
■ bezpečnostní značení skel - pískování
■ všechny druhy vozidel (osobní, nákladní, busy...) 
■ provádíme i u zákazníka (jsme plně mobilní 

a časově neomezení)

Odborné technické 
poradenství
■ prověření dostupné historie před koupí vozidla

(stav tachometru, poškození, servisní historie...)
■ zdokumentování stavu před prodejem vozidla

(dokumentace stavu, měření laku, historie, 
stanovení ceny...)

Bc. Petr Loula, Šafaříkova 810, Lysá nad Labem
Telefon: 724 621 090, e-mail: info@peloko.cz
více informací na: www.peloko.cz

DOUČUJI

MATEMATIKU 
ZŠ, SŠ, SOŠ, GYMNÁZIA  

přijímačky, závěrečky, maturita 

reparát, i celoročně

325 577 486   774 185 285

PRVNÍ POMOC
teoretická i praktická výuka
● Určeno pro firmy, školy atd.
● Splníte ustanovení Zákoníku práce 

č. 262/2006 Sb.

Marcela Špinková,DiS., Milovice, Tel.: 776 167 507
w w w . m a r c e l a s p i n k o v a . c z

+

MALBY
NÁTĚRY
ŠTUKOVÁNÍ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

PAVLÍKOVI

Starší - tel.: 602 319 672, 325 599 091
Mladší - tel.: 603 431 044

Bureš Radovan

Provádíme:

■ Zateplení budov
■ Fasády
■ Montáž sádrokartonu
■ Minerální podhledy
■ Podlahy
■ Další práce spojené se suchou stavbou
■ Zámkové dlažby
■ Instalatérské práce

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

Tel.: 603 926 826
e-mail: peterkapet@centrum.cz

www.prope-strechy.cz

SERVIS A PRODEJ
kotlů, topidel a ohřívačů
včetně  př ís lušenstv í  a  regu lace

Michal Svoboda
Lysá nad Labem
Tel.: 774 415 891
www.kotlerevize.cz

● kompletní záruční i pozáruční servis 
● návrhy a výměny spotřebičů 
● zajištění revizí 
● měření kvality spalování a úniků

spalin 
● měření malých podtlaků v objek-

tech, 4PaTest 
● kontroly plynových spotřebičů 

dle legislativy

Prodej na splátky

Stanislav Horčík
Letecká 418, 289 23 Milovice

tel.: 603 373 102   www.horcik.com

ŽALUZIE A ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE

VENTILAČNÍ TURBÍNY

zaměření

výroba

montáž

servis

AUTODOPRAVA
LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

● cena 10 Kč za kilometr, zkušení pracovníci, 
přijatelné ceny 

● pracujeme NONSTOP soboty i neděle bez příplat-
ku, také vyklízíme budovy, nebytové prostory,
kanceláře, byty, domy. Odvoz starého nábytku 
a elektroniky na separační dvůr a likvidace 

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

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

portrétní fotografie, umělecká,
produktová, svatby a jiné události

Tyršova 1525 | Milovice 289 23
Tel.: +420/774 365 366
E-mail: simonaphoto@email.cz

www.simonaphoto.webnode.cz

FOTO ATELIÉR Simona

MUDr. Dušková Jana
ordinace praktického zubního lékaře

ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem přijme

zdravotní sestru 
/ zubní instrumentářku 

na plný úvazek
Nástup dle dohody. Požaduji příjemné vystupování, 

spolehlivost, flexibilitu a zájem o obor. Praxe výhodou.
V případě zájmu, prosím, pošlete Váš životopis 

na e-mail: duskova1781@seznam.cz nebo na tel.: 325 553 738



PODLAHY KUTIL
Milovice

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

www.pod lahyk u t i l . c z

AAA Řemesla
■ podlahář
■ truhlář
■ tesař
■ zedník
■ malíř, lakýrník
■ a další (montáž oken, dveří, 
zárubní, plotů, sádrokartony, fasády,
bourací a vyklízecí práce)

Kontaktujte nás: 
604 116 666, 325 532 753
www.aaaremesla-podlahykutil.cz

Zaměření ZDARMA – Milovice a okolí

Profesionální 
tým řemeslníků

Kompletní účetní 
a makléřské služby
pro veškeré právní subjekty, zpracování účetnictví, mezd, zastupování
na úřadech, kontroly na FÚ, rekonstrukce účetnictví, poradenství 
v rámci optimalizací, vyřizování pojistných událostí, náhradní vozidla. 

Právní zastoupení
a poradenství

S námi se nového občanského zákoníku 
bát nemusíte. 15 let zkušeností.

www.finance-global.cz
www.pojisteni-global.cz

TEL: 734 237 256
734 262 659
608 347 313

Ordinace praktického lékaře, 
interní ambulance, EKG, 
diabetologická ambulance

MUDr. Kamil Kubelka
možná i registrace do ordinace 
praktického lékaře do naplnění 
volné kapacity

Ordinační hodiny:
Po 7.30 - 9.00 11.30 - 18.00
Út 8.00 - 12.30 13.00 - 18.00
St 8.00 - 9.00 11.30 - 17.00
Čt 8.00 - 12.30 13.00 - 16.30

16.30 - 18.00 (pro zvané)
Pá 8.00 - 11.00

Adresa: 
Masarykova 214 
289 22 Lysá n. L.
tel.: 325 553 663
e-mail: ambly@seznam.cz

Po 7.30 - 9.00 a ve St 8.00 - 9.00 ordinace v Kovoně v Lysé n. L.

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

e-mail: martinsvetly@seznam.cz ● www.vrata-svetly.cz

Martin 
Světlý
Čs. armády 1221
Lysá nad Labem
289 22 
Tel.: 603 448 426

brambory
cibule
mrkev
petržel
celer
hlávky zelí
zelí bílé - krouhanka
mák
kmín

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

P R O D E J  Z E L E N I N Y
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HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY
Lysá n. L. - pod nadjezdem
Po - Pá: 7.30 - 11.30  12.00 - 15.30

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

● montérky, boty, rukavice
● DROGERIE úklidová, pracovní
● vozíky, káry, rudle, pale�áky
● elektrocentrály, míchačky, míchadla
● žebříky, štafle - Al + dřevo
● plachty, pytle, rašlové úplety
● elektronářadí NAREX - PROTOOL 

- MAKITA - METABO
● sběrna oprav značkového elektronářadí

VŠE PRO ZAHRADU
travní směsi 2 kg, 10 kg, 25 kg, 

nářadí FISKARS, sekačky, křovinořezy, 
zavlažování, kompostery, zeminy, hnojiva,

postřiky a další

ZAHRADA

PODZ IMNÍ  NAB ÍDK A
Motorové pily HECHT
ceny od 1 999,- Kč

Štípačky HECHT
ceny od 5 990,- Kč

■ garance přivyknutí 
■ změření dioptrií zdarma
■ ve spolupráci s předním výrobcem 
 brýlových skel ESSILOR

JEDINEČNÁ

AKCE

Při zakoupení 1 páru multifokálních skel VARILUX 
druhý pár ZDARMA – tzn. sleva 50 %!!! 
(multifokální skla: dálka + střed. vzdálenost 
+ čtení v jednom „jedny brýle na vše“)

Ordinace 
Mudr. Pišlové
Ordinační hodiny: 
každá středa 14,30-18,30 hod.
pouze na objednání 
tel. 325 531 216, 723 751 235

Motorové rotační 
kartáče HECHT
ceny od 11 990,- Kč

Fukary a vysavače HECHT
ceny od 990,- Kč


