
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 vydání časopisu M-inzert je 24. května 2013.
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BAROCH – okna s.r.o. • Sokolovská 1143/3, 289 22 Lysá nad Labem

Od 21.1. Vás rádi uvítáme v nové 
vzorkové prodejně oken a dveří na adrese: 

Sokolovská 1143/3 (pod nadjezdem směr Litol)

N E J Š I R Š Í  S O R T I M E N T  E L E K T R O

ELEKTRO, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY, SERVIS

nám. B. Hrozného 185

Lysá nad Labem

www.elektroskuhrovec.cz

e-mail: lysa@elektroskuhrovec.cz

tel.: 325 551 051, 724 776 104

KAŽDÝ MĚSÍC

AKČNÍ NABÍDKA

ISTANBUL KEBAB
Kebab - Dürüm - Salat

Vás zve na 

● Turecké speciality
● Kebab
● Dürüm
● Saláty s masem

náměstí Bedřicha Hrozného 18 
(vedle České spořitelny)
289 22 Lysá nad Labem



Vážení občané,
jménem Místní organizace České strany sociálně demokratické Lysá nad

Labem - Milovice si Vás dovoluji oslovit mimo jiné i touto formou, tedy for-
mou inzerátu. Důvodem je blížící se termín komunálních voleb, které se
budou konat na podzim příštího roku. Mnozí z vás si položí otázku proč již
teď. Odpověď je jednoduchá. Pro naši Místní organizaci nekončí kontakt
s občany v den voleb. My se snažíme, ať již formou Facebooku, webových
stránek či formou osobního styku být v kontaktu s občany neustále. Pro nás
je podstatné znát názor široké veřejnosti na společenské dění nejen v době předvolební, ale právě
v době mezi volbami, kdy se dá pracovat na pozitivních změnách, na přípravě ovlivnění situace
v místních podmínkách, tedy v našich městech a obcích.

Z toho důvodu si Vás dovoluji požádat o Vaše zapojení do věcí, které se týkají každodenního naše-
ho života. Přijďte mezi nás s vašimi názory, podněty, připomínkami. Přijďte diskutovat. Není totiž nic
horšího než být k věcem veřejným lhostejný a po volbách nadávat na ty ostatní. Vždyť jak praví citát:
„Politika je příliš vážná věc, aby jí dělali jen politici“.

Vzhledem k tomu, že již teď připravujeme volební programy a kandidátky do příštích komunál-
ních voleb tak neváhejte mne kontaktovat na e-mail cervinkamiroslav@seznam.cz a jsem přesvěd-
čen, že se na formě případné spolupráce domluvíme ke spokojenosti té poctivé části obyvatel naší
země. Více také na http://milovice.cssd-nymburk.cz/. 

Miroslav Červinka

Venezia Tour
Benátky nad Jizerou

tel. 326 362 775
tel. 724 294 220 

www.veneziatour.cz

C e s t o v n í  k a n c e l á ř

JARNÍ SLEVY 15%
CHORVATSKO

HOTELY děti až do 14 let - ZDARMA, APT na libovolný počet dní 
Bulharsko - Turecko - Itálie / Kalábrie 

zvýhodněný zájezd - Chorvatsko / Istrie - UMAG
s polopenzí a dopravou 28. 6. - 7. 7. – 7990 Kč 

1. dítě do 14 let platí pouze bus 2 tis.

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.

AKCE na železo
Roxor – O 12 – 10 Kč/bm

Roxor – O 14 – 14 Kč/bm

PŘEPRAVA OSOB
ZA SPORTEM 

A VOLNOČASOVÝMI AKTIVITAMI
(max. 8 osob)

Zdeněk Běloušek
Tel.: 606 169 998

e-mail: sportdoprava@email.cz
www.sportdoprava.cz

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

OKNA SLEZÁK s.r.o.
dodáváme a montujeme

plastová, hliníková a dřevěná
okna a dveře

Dále žaluzie, rolety,
sítě proti hmyzu a parapety.

ZAMĚŘENÍ  ZDARMA
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

V Zahrádkách 100,
Čelákovice - Záluží
Tel.: 777 163 533

e-mail: info@oknaslezak.cz
www.oknaslezak.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

PODLAHY KUTIL
Milovice

Prodej a pokládka podlah

www.podlahykutil.cz
325 532 753
608 930 848

SERVIS KOTLŮ
topidel  a  ohř ívačů

Michal Svoboda
Čechova 1488
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 774 415 891
www.kotlerevize.cz
e-mail: svoboda@kotlerevize.cz

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

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

www.prope-strechy.cz

DOUČUJI

MATEMATIKU 
ZŠ, SŠ, SOŠ, GYMNÁZIA  

přijímačky, závěrečky, maturita 

reparát, i celoročně

325 577 486   606 111 111

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

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

Klientské centrum
Lysá nad Labem
Masarykova 209

Spolehlivě zajistíme i Váš zájezd
od více než 300 CK - tel.: 325 551 595 

ivana.sulcova@ca.invia.cz, eventour@tiscali.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

■ Nabízím výpomoc v domácnosti jako je oprava, údržba
bytu, domu, zahrady za kvalitně odvedenou práci a rozumnou
cenu. Tel.: 607 812 248
■ Prodám dřevěnou kolébku, starobylá, po celkové renovaci,
nová matrace šitá na míru, d. 108 cm, š. 56cm, v. 83 cm, cena
1 500 Kč, fota zašlu emailem. e-mail: minzert@seznam.cz
■ Žena 42 let hledá kamaráda, později i víc. Tel.: 723 739 043
■ Prodám telefon Nokia 6730 classic, černý, úplně nový kryt,
v původním balení, s návodem, instalačním CD, nabíječkou,
plně funkční, cena 1 300 Kč. Tel.: 777 715 961
■ Koupím staré mince, bankovky, vyznamenání, pohlednice
a tuzexové poukázky. Tel.: 602 550 705
■ Prodám Babymoov parní sterilizátor do mikrovlnky 2v1 –
299 Kč (PC 499 Kč). Jako nový, tel. 777 071 910 
■ Prodám ruskou harmoniku – Garmošku, cena 1 500 Kč.
Tel.: 604 700 692
■ Prodám morčata, různé barvy, samičky i samečky,
50 Kč/ks. Tel.: 604 700 692
■ Prodám králíky samce na chov nebo maso, roční. Tel.: 604
700 692
■ Koupím garáž v Lysé - pouze v dobrém stavu, ideálně s elek-
třinou a zděnou. Tel.: 604 783 475 
■ Prodám dětský hluboký kočárek, barva skořicovo béžová,
zn. Knorr, ve velmi dobrém stavu, cena 500 Kč. Tel.: 605 519 279
■ Prodám starší monitor k počítači, cena 300 Kč. Tel.: 605 519 279
■ Prodám pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm,
DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kč. I na
dobírku. Tel.: 604 961 269
■ Prodám hvězdářský dalekohled – teleskop pro začínající
astronomy, kompl. souprava vč. hledáčku, kompasu, stativu,
nový v orig. bal., jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269
■ Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. stol.,
pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. Tel.: 604 961 269
■ Pokud hledáte nové zaměstnání, anebo přivýdělek, tak Vám
naše firma splní Vaše očekávání. Výdělek až 150 Kč/hod. si
zajistíte, když se budete věnovat finančnímu poradenství. 
Tel.: 731 783 252
■ Prodám obývací pokoj. stěnu Kleopatra, mahagonové barvy
se zlatým lemováním, cena 1 800 Kč za vše nebo dohoda. 
Tel.: 723 293 784
■ Prodám motorovou hasičskou profi stříkačku + veškeré pří-
slušenství a vybavení s podvozkem, cena 5 000 Kč nebo doho-
da. Tel.: 723 293 784
■ Prodám motor s převodovkou na Opel Kadet, obsah 1,6
litrů, cena 2 000 Kč nebo dohoda. Tel.: 723 293 784
■ Prodám vibrační masážní el. stroj za 1 000 Kč. 
Tel.: 723 293 784
■ Prodám dětský kočárek hluboký + dětská sedačka, vše
nové, cenu nabídněte. Tel.: 723 293 784
■ Kdo daruje nebo příp. levně prodá sběratelce staré gumo-
vé pískací hračky vyráběné u nás tehdy v Československu? Za
Vaši nabídku předem děkuji. Tel.: 777 232 621 
■ Prodám kytaru, španělská, typ 543, s pouzdrem, náhradní
struny, jako nová, nepoužívaná, levně. Tel.: 720 348 962
■ Prodám vzduchovku Slávie S-20, levně – prosím nabídněte.
Tel.: 720 348 962
■ Nabízím pečovatelské služby pro vaše blízké (seniory).
Postarám se o osobní hygienu, nakoupím, uvařím. Cena doho-
dou. Tel.: 737 774 799, 325 577 7567
■ Prodám AVENT kojeneckou lahev – 2 ks za 179 Kč, nové,
nepoužité, PC 299 Kč, stačí dokoupit savičky. Tel. 604 783 475
■ Prodám Nokia 6300, moderní design, tloušťka pouze
12 mm, velmi odolný ocelový kryt, fotoaparát, MP3 přehrávač,
bluetooth, USB, internet, paměť. karta, jako nový včetně přísl.,
jen 1200 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719 454 
■ Prodám pěkný kovový model japonského tanku T90. Délka
cca 18 cm. Firma del Prada. Výborný stav, nepoškozený. Cena
200 Kč. Zašlu na dobírku. Tel.: 731 719 454 
■ Prodám úplně nový kvalitní dalekohled, 12-ti násobné zvět-
šení, optické sklo BK7. Vynikající dalekohled pro turistiku. Jen
590 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719 454 
■ Prodám dětskou postýlku 120 x 60 x 60 cm včetně matra-
ce. Je ve velmi dobrém stavu, má tři úrovně polohování, je dře-
věná v přírodní barvě. V blízkém okolí jsem ochotna postýlku
dovézt. Cena 600 Kč. Tel.: 739 057 590
■ Prodám málo používaný fritovací hrnec značky Eta, uvnitř
nerezový, vhodný pro 3–4 členou rodinu, cena 500 Kč. 
Tel.: 325 552 090, mob. 736 746 894
■ Nekontaminované výkopové zeminy a inertní stavební
sutě v omezené míře ULOŽÍM. Tel.: 604 949 944
■ Vysoký, štíhlý kluk hledá holku bez závazků do 29 let? Foto
potěší. Tel. 728 065 324 
■ Prodám kompletní počítač s Windows 7 LCD monitorem,
DVD, vhodný na internet, filmy, funkční, dovezu a zapojím, cena
2 000 Kč. Tel.: 608 238 935



pěstování - prodej
Rodinná farma

zeleniny a brambor, sadby zeleniny a květin

Jaroslav Kratochvíl
289 16, Přerov nad Labem 94

Rodinná farma
Jaroslav Kratochvíl

289 16 Přerov nad Labem 94
Tel.: 603 148 626
E-mail: zahradnictvi@rodinna-farma.cz
www.rodinna-farma.cz

D a l š í  n a b í d k a  a  i n t e r n e t o v ý  o b c h o d : o b c h o d . r o d in n a - f a r m a . c z

NABÍDKA NA KVĚTEN
Široký sortiment balkónových 

a záhonových 

květin, trvalek, skalniček.

Každý počítač 
potřebuje údržbu 

● Instalace operačních systémů 
● Záchrana a obnova dat 
● Síťová řešení 
● Webové stránky 
● Tvorba a údržba e-shopů 
● Programování aplikací 

Stanislav Kremeň, tel.: +420 739 363 618 
Višňová 571/A, 289 24 Milovice nad Labem 
e-mail: stkremen@gmail.com  
web: www.itzorg.cz 

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.

Brambory                     
Cibule                           
Mrkev                           
Celer                               
Jablka - balení á 5 kg

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

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
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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

JARNÍ NABÍDKA - ZAHRADA

Zahradní nábytek z tvrdého dřeva - Meranti, Cedr, Akát, Teak. 
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno pou-
žívat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou barvou dřeva.

Nabídka z 30-ti sestav v cenách 
od 1 599 Kč do 12 790 Kč za sestavu.

SUBSTRÁTY:
Substrát zahradní 75 l, 50 l
Substrát pelargonie 50 l
Rašelina 50 l, 70 l
Mulčovací kůra 70 l

HNOJIVA:
Ledek 27 % 10 kg, 25 kg
NPK 15,6 10 kg, 25 kg
Cererit 10 kg, 25 kg
Močovina 50 kg
Kravský hnůj 
- granule 3 kg, 10 kg
Trávníková 
hnojiva 10 kg, 25 kg, 50 kg
Mech Stop 8 kg

DALŠÍ: TEXTILIE, PLACHTY, 
PAŘENIŠTĚ A SKLENÍKY 
Z POLYKARBONÁTU, 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK, GRILY ATD.

● Potřebujete dvoje brýle pro sebe, 
 nebo jedny pro vás, druhé 
 pro manžela, přítele, kamaráda? 
 Vyberte si u nás 2 obruby, druhé 
 (levnější) máte ZDARMA!  
● velký výběr slunečních brýlí
 AKCE „1+druhé za PŮL“ 1+1 na brýlové obruby

AKCE  
MÁJOVÉ 

PÁROVÁNÍ 

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

Nov inka  -  ZAHRADNÍ  NÁBYTEK

Zahradní nábytek z hliníkových profilů 
a komaxitovou povrchovou úpravou.


