
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 červnového čísla časopisu M-inzert je 25. května 2012.
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Měsíčník zdarma
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V Lysé nad Labem otevřena nová kancelář na Husově nám. 25 (vedle kina) pro tuto oblast 
a okolí, zde Vám bude k dispozici samostatný pojiš�ovací makléř pro tyto společnosti:

Česká pojiš�ovna, Allianz, Uniqa, ČSOB, Slavia pojiš�ovna, Maxima, ING, Kooperativa,
Generali, AXA, Česká podnikatelská pojiš�ovna, D.A.S, Aegon, Hasičská vzájemná 
pojiš�ovna, Triglav, pojiš�ovna České spořitelny, Komerční banka, Raiffeisen bank.

Jsme SERVISNÍ KANCELÁŘ a pomůžeme Vám provést veškeré změny na vašich smlouvách, 
také Vám vypracujeme návrh na jakékoliv pojištění a pomůžeme vybrat to nejlepší řešení co bude 
pro Vás výhodné. Likvidace pojistných událostí, kompletní servis. 

www.pojisteni-global.cz
tel.: 734 262 659

Otevírací doba:

PO - ST 8.00 - 16.00 
ÚT - ČT 8.00 - 13.00
PÁ po tel. domluvě

Nezávislý pojiš�ovací makléř 

S námi ušetříte až 50 % 

na pojistném nejen u aut, ale i majetku.      

Nám stačí jen zavolat :)

Tel.: 603 930 007, e-mail: mabistav@seznam.cz,

www.mabistav.cz

PROVÁDÍME VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
● základy ● zakládání staveb ● hrubé stavby ● příčky

● omítky, obklady ● fasády, ploty ● chodníky 

● zámkové a okrasné dlažby ● zateplení budov

● UNC terénní úpravy ● stavební dozor ● rekonstrukce ● stavby

na klíč ● interiéry ● Avie kontejner ● písky, sutě, odpady

REALIZACE DOMŮ NA KLÍČ

REALITNÍ ČINNOST
PŮJČOVNA LEŠENÍ

p r o d e j  -  p r o n á j e m  -  v ý k u p  n e m o v i t o s t í

s e r v i s  e l e k t r o n i k y

Kontakt:
Palackého 119
NYMBURK
e-mail: elektrocentrumskuhrovec@email.cz
tel.: 325 514 891
mob.: 606 044 906
www.lcd-servis.cz

nám. B. Hrozného 185
LYSÁ NAD LABEM
e-mail: lysa@elektroskuhrovec.cz
tel.: 325 551 051
mob.: 606 044 906
www.elektroskuhrovec.cz

AUTORIZOVANÝ SERVIS SONY - LCD - PLAZMOVÉ TV - DIGITÁLNÍ KAMERY

- SONY NAVIGACE - PS 2 - PS 3 - VIDEOREKORDÉRY - AUDIO - VIDEO - SAT

- HDD - DVD REKORDÉRY - DIGITÁLNÍ FOTO - A MNOHÉ DALŠÍ



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 monitor dechu Nanny, používaný v postýlce cca 
1 rok, po jednom dítěti, ještě v záruce. Původní cena
2.700 Kč, nová cena 1.200 Kč. Tel.: 739 057 590
■ Prodám elektrickou škrabku na brambory, oškrábe 1 kg
brambor za 2 min., velmi jednoduchá obsluha, nepoužitá,
v orig. balení, cena pouze 1.200 Kč. Lze případně zaslat i na
dobírku. Tel.:732 719 454
■ Dáme za odvoz nábytek 70.tých let, sekretář s barem, kni-
hovnu, šatní skříň, šicí stroj Lada, stolek se šuplíky pod televi-
zor. Lysá nad Labem, sídliště, Tel.: 777 592 244
■ Nabízím pronájem nebytových prostor v kadeřnickém
salonu na masáže, kosmetiku nebo modeláž nehtů. V případě
zájmů volejte tel.: 606 931 917
■ Hledáme vyučenou servírku do restaurace v Milovicích,
nástup možný ihned. Tel.: 603 870 087
■ Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající
astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu,
stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat
i na dobírku. Tel.: 604 961 269
■ Prodám Nokia 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát 
/ kamera, FM rádio, infraport, orgnizér, hry, s nabíječkou, jako
nový ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 604 961 269
■ Prodám pěkný kovový model německého tanku King
Tiger. Délka cca 18 cm. Firma la Prada. Výborný stav, nepo-
škozený. Cena 350 Kč. Zašlu na dobírku. Tel.: 731 719 454
■ Prodám nový kvalitní dalekohled zn. Rocktrail, 12-ti násob-
né zvětšení, optické sklo BK7, pouzdro, příslušenství, od
výrobce záruka 3 r., jen 590 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 731 719 454
■ Prodám akustickou westernovou kytaru JOHNSON s výře-
zem, černě barvy. Neporušená, s vys. leskem, téměř nová.
Struny kovové. Cena 1 700 Kč. Lysá nad Labem. 
Tel.: 732 732 505
■ Prodám alarm na dveře nebo okna, výstražný signál 
90 dB, velmi jednoduchá instalace, originální balení 3 ks čidel,
cena 390 Kč, mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 605 414 891
■ Prodám krásný model auta VW GOLF GTI na dálkové ovlá-
dání, červený, velmi pěkný, úplně nový v originální krabici,
vhodné jako velmi pěkný dárek, jen za 490 Kč, zašlu i na
dobírku. Tel.: 605 414 891
■ Prodám telefon Nokia 6230i, fotoaparát, kamera, blueto-
oth, infraport, diktafon, FM rádio, MP3 přehrávač, email,
internet, paměť. karta aj., perfektní stav, jen 990 Kč, i na
dobírku. Tel.: 605 414 891
■ Němčinu doučím i naučím. 15 let praxe. Konverzace, pří-
prava k mez. certifikátům. Úroveň A1-C1. Milovice a okolí.
Tel.: 777 885 869
■ Koupím lešenářské trubky, na množství nezáleží. Dále
poptávám elektromotor na 380V může být i nefunkční za
rozumnou cenu. Tel.: 774 081 253
■ Prodám nové autosedačky Chicco 0-13 kg a Genius 
9-18 kg, vše za 800 Kč. Tel.: 775 413 003
■ Prodám za 1 000 000 Kč byt v os. vlastnictví 2+1
v Milovicích na Balonce. Tel.: 737 940 437
■ Milovice u Prahy za Prahu. Vyměním garsonku 38 m2

v Milovicích v nově rekonstruovaném domě i bytě s výhledem
do zeleně za podobný v Praze, nájem včetně služeb 3 800 Kč.
Tel.: 721 144 969
■ Prodám 3 velké pytle chlapeckého oblečení od 0-24 měsí-
ců, 1 pytel za 500 Kč, možnost i kusového výběru. 
Tel.: 724 366 421
■ Prodám babetu jedno rychlostní nebo vyměním za křovi-
nořez. Tel.: 604 479 289
■ Prodám přebalovací skládací pult bleděmodrý s vaničkou
a úložným prostorem, po 1 dítěti v dobrém stavu, k vaničce je
i lehátko, pc 1 200 Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 724 366 421
■ Je mi 33 let, jmenuji se Pavel a tímto inzerátem hledám
ženu, která je též sama. Tel.: 720 348 962
■ Prodám Chicco postýlku, cestovní, zeleno oranžová, jako
nová, málo používaná, cena 500 Kč, Milovice. 
Tel.: 737 975 715
■ Prodám velmi levně hezkou novou parku vel. 50/52 vhod-
ná na jaro, pc 1 150 Kč, nyní 490 Kč. Tel.: 721 144 969
■ Prodám odlehčené 2 děrové betonové i škvárové kvádry
45/20/22, vhodné na založení stavby, sklep, garáž, plotovou
podezdívku. Luxfery 12 ks 25x25, různé tyče Roxor, nosníky
3,5 m L,T,I, kostru na skleník, skleněné tabule 60x150, kamna
starší Club a Petra, mrazák 7 šuplíků i menší, malotraktor,
pluh, rotavátor - fréza. Tel.: 721 436 169, 728 325 197 po
18 hod.
■ Prodám počítač s Windows 7, DVD, USB, síť internet,
monitor, klávesnice, myš, plně funkční, programy, hry, cena 
2 000 Kč, po okolí dovezu. Tel.: 608 238 935
■ Prodám domácí vodárnu GUDE HWW CAB 200,
230V/100l, v záruce, rok používaná, cena 6 000 Kč. 
Tel.: 728 245 035 po 16 hod.
■ Prodám zděný RD 3+1 v Lysé n. L., 4 min od ČD, částeč-
ně podsklepený. V domě je městská voda, kanalizace, plyn,
elektřina i motorová. Prostorná půda s možností půdní vestav-
by. U domu je cihlová garáž, dílna, kůlny, studna a zahrada. Po
shlédnutí domu cena dohodou. Tel.: 720 623 463
■ Pronajmu 3+1/B v Lysé nad Labem, Třešňová ul., 1. patro,
slunný středový byt, cihla, 3 sklepy, klidné místo, zeleň, vše
blízko. Již  volný. Tel. 606 843 606

přijmou pracovnici 
na dlouhodobou brigádu 

Upřednostňujeme uchazeče s praxí, 
požadujeme příjemné vystupování a aktivní 

přístup k práci. Bližší informace v prodejně nebo 
na tel.: 602 493 117

■ Koupím traktor Zetor 15 nebo 30. 
e-mail: josefkn@seznam.cz, tel.: 721 773 028
■ Hledám spolucestující z Milovic a okolí do ŠKODA AUTO
MB na tři směny. 6.5. - 10.5. noční, 14.5. - 18.5. odpolední,
21.5. - 25.5. ranní. Tel: 603 366 368
■ Provádím levné opravy oděvů všeho druhu. Tel.: 720 254 089
■ Sháním oblečky po dvojčátkách holčičkách od vel. 68
a větší. Tel.: 723 704 608
■ Prodám oblečky ve velmi dobrém stavu, málo nošené po
dvojčátkách holčičkách vel.50,56, později i větší (některé
neutrálních barev hodících se i pro chlapečky).
Tel.: 723 704 608
■ Prodám dvoje interiérové dveře 80P, 2/3 sklo, odstín slo-
novinová kost + troje hnědé plastové kování Zelinger. Osobní
odvoz, Lysá nad Labem, velmi levně. Tel.: 731 895 732
■ Prodám tříkolku-tyč pro regulaci směru jízdy rodičem,
možnost přidělat bezpečnostní opěrku před trup a pro nohy,
pokud dítě nechce šlapat samo, vše součástí. PC 1 200 Kč,
nyní 700 Kč. Možnost zaslat MMS nebo osobní prohlídka.
Tel.: 608 819 778 / Milovice
■ Prodám úplně novou ultrazvukovou čističku, dokonale
a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky a podob-
né drobné předměty. Velmi jednoduchá obsluha, český
návod, jen 490 Kč. Tel.: 604 961 269
■ Prodám dětské kolo Spurt za 300 Kč, dětské BMX za
300 Kč. Tel.: 728 266 437

ZÁMEČNICTVÍ 
KOVOVÝROBA

Martin Světlý, Čs. armády 1221, 289 22 Lysá nad Labem
Mob.: 603 448 426, Fax: 325 532 476, e-mail: martinsvetly@seznam.cz

www.vrata-svetly.cz

dveřní a vratové
systémy

■ zakázková kovovýroba
■ garážová vrata
■ vjezdové brány
■ pohony vrat
■ oficiální zastoupení 

společnosti HÖRMANN

Chorvatsko - Itálie - Turecko - Bulharsko
APARTMÁNY - HOTELY - PENZIONY 

!!! děti až do 14 let zdarma, letecky pouze za cenu letenky !!! 
8-denní pobyty s dopravou a programem / odjezdy z Benátek n. J.

dítě do 11,99 - platí pouze dopravu 2 200 Kč
Chorvatsko / Baška Voda - hotel all inclusive

15. 6. - 24. 6. - 10 590 Kč 

ITÁLIE / KALÁBRIE - LETECKY, hotel u moře, polopenze
19. 6. - 26. 6. - 12 990 Kč

Venezia Tour
Benátky nad Jizerou

tel. 326 362 775
tel. 602 646 270 

www.veneziatour.cz

C e s t o v n í  k a n c e l á ř

POKLÁDKA A PRODEJ
PODLAHOVÝCH KRYTIN

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE doma i na zahradě

Jiří Krpec
Na Vysoké mezi 517

289 22 Lysá nad Labem - Litol

Tel.: 604 816 686

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

MALBY
NÁTĚRY
ŠTUKOVÁNÍ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

PAVLÍKOVI

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

Největší výběr zájezdů od 300 CK
Masarykova 209, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 595

S M Ě N Á R N A  -  p r o d e j  e u r  a  d o l a r ů  b e z  p o p l a t k ů

KLIENTSKÉ
CENTRUM

Máte mnoho voleb, jak uklízet,       
ale jen EVL Lysá, s.r.o., je ta správná!

EVL Lysá, s.r.o., mob: 731 154 795
e-mail: evabarochova@seznam.cz

www.evl-lysa.cz

Provádíme tyto úklidové práce a služby:
čištění koberců a čalounění; 

úklid společných prostor domu; 
úklid domácností, úklid kanceláří; mytí oken
včetně rámů, mytí žaluzií; úklidové práce po
stavbě a rekonstrukci, předkolaudační úklid;

úklid půdních prostor a sklepů; úklid dle
Vašeho přání a Vašich požadavků.

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

ÚKLIDOVÉ

SLUŽBY

Provádíme: čištění koberců, sedaček, 
veškerého čalouněného nábytku
Myjeme: okna včetně rámů
Zajišťujeme: jednorázové i opakované 
úklidy bytů, kanceláří, bytových domů, 
úklidy po rekonstrukcích, předkolaudační
úklidy atd.
Provozujeme: čistírnu koberců 
a půjčovnu čistících strojů

Po - Ne 8.00 - 18.00 hodin

Tel.: 724 236 334
www.cisteni-kobercu-hejkal.cz

SERVIS KOTLŮ
topidel  a  ohř ívačů

Michal Svoboda

Dukelská 321
289 23 Milovice

Tel.: 774 415 891
www.kotlerevize.cz

ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÁ EVIDENCE

od června 2012 rozšiřujeme 
poskytování účetních

služeb i na Milovice a okolí.

Nabízíme komplexní účetní 
a daňové služby pro:
* drobné podnikatele 

a živnostníky
* neziskové organizace 

(sdružení, spolky, SVJ,...)
* menší s.r.o.

Kontaktujte nás na 
stanislav@tatoun.cz

nebo na tel. čísle 777 087 092



KLÁRA

N o v ě  o t e v ř e n

KADEŘNICKÝ SALON

Veškeré kadeřnické služby
● Střihy: Pánské, dámské, dětské
● Barvení, melírování, trvalá, vodová
● Svatební a společenské účesy
● Poradenství

Otevřeno:

Út-Pá: 9-20 hodin
So: 9-18 hodin
Ne: na objednání

Ve Višňovce 67 (vedle ZŠ)

Lysá nad Labem-Litol

Tel.: 606 931 917

Tel.: 603 930 007 ● e-mail: mabistav@seznam.cz

www.mabistav.cz

V Ý S T A V B A  S A M O S T A T N Ý C H  R D

Lokalita NOVÁ OSTRÁ
● Zahájení výstavby podzim 2012

● 5 RD dle Vašich představ

● Cena 1 RD od 2 300 000 Kč včetně pozemku

● Zajistíme financování

● Možnost koupě pozemku, výměra od 700 m2

MUDr. Kamil Kubelka
praktický lékař
přijímá do péče nové pacienty

Ve vyhrazené ordinační době možné i interní
vyšetření, včetně EKG, popřípadě 
diabetologické vyšetření. 
Návštěvy v ordinaci i na objednání.

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 - 18.00
Pá 8.00 - 11.00

Adresa ordinace:
Masarykova 214 
(Vichrova vila)
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 553 663

Ordinace v Po 7.30 - 9.00 hod +  St 8.00 - 9.00 hod v ordinaci v KOVONĚ.

PLOTY
Prodej a montáž oplocení

Čsl. armády 1221, Lysá nad Labem
Tel.: 604 517 622

masa.jaroslav@seznam.cz

www.plotymasa.cz

DOUČUJI

MATEMATIKU 
ZŠ, SŠ, SOŠ, GYMNÁZIA  

přijímačky, závěrečky, maturita 

reparát, i celoročně

325 577 486   725 824 265

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

Tel.: 603 926 826

e-mail: peterkapet@centrum.cz

● zateplení domů
● plovoucí podlahy - pokládka
● drobné instalatérské práce
● izolatérství
● stavební práce kolem domu

Radovan Bureš
U Nové hospody 1757

289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 728 306 807

e-mail: rada.bures@seznam.cz



Autoservis osobních a užitkových vozů 
všech značek do 3,5 t

Pneuservis

Prodej kvalitních náhradních dílů

Špičkové technologie

Provozní doba:
Po-Pá 8.00 – 18.00
So 9.00 – 12.00

Kontakt:
Axe Motors – Sekera Zbyněk 
5. května 38
289 23  Milovice

e-mail: zsekera@seznam.cz
mobil: 733 182 507
telefon: 325 533 441

JARNÍ PROHLÍDKA VOZU za 199 Kč

AKCE:

www.axe-motors.cz

Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání páté, květen 2012, ročník X. 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, http://www.m-inzert.cz.

● multifokální skla již od 1 700 Kč
● sluneční brýle - léto 2012 - 
 POLAROID, ADIDAS, RAY BAN atd.
● zhotovení dioptrických 
 slunečních brýlí
● nová kolekce sportovních 
 slunečních brýlí ADIDAS 
 s dioptr. klipem (tenis, kolo, golf)

AKCE 
na kontaktní čočky 

AIR OPTIX 
- při zakoupení 3 balení 

čtvrté zdarma

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

VÝROBA A PRODEJ 

PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ

Přívěsy skladem nebo na zakázku dle Vašich přání a požadavků.

● bržděné 
● nebržděné

● jednonápravové 
● dvounápravové

do 3,5 
tuny


