
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 23. května 2014.
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Měsíčník zdarma
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TISKÁRNA
Husovo náměstí 24
(za Komerční bankou)
289 22 Lysá nad Labem
tel./fax: 325 551 632
gsm: 777 715 961
e-mail: info@m-inzert.cz

Otevřeno:
Po 8 – 12 13 – 16 
Út 8 – 12 13 – 16 
St 8 – 12 13 – 16
Čt 8 – 12 13 – 16 
Pá 8 – 14

■ Kopírování barevné + černé do formátu A3
■ Kroužková vazba
■ Laminace
■ Svatební oznámení – pozvánky ke stolu –

svatební menu – jmenovky 
– svatební košíčky

■ Vizitky
■ Letáky
■ Plakáty 
■ Samolepky
■ Firemní tiskoviny – faktury – dodací listy 

– hlavičkové papíry – bloky 
■ Prospekty
■ Pohledy
■ Noviny – časopisy – brožury
■ Jídelní lístky – nápojové lístky – účtenky
■ Grafika www.m-inzert.cz
AKCE NA KVĚTEN
KOPÍROVÁNÍ se slevou!
● barevná A4/5 Kč ● barevná A3/10 Kč
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■ Prodám motocykl CZ 250, r. 1974, typ 471, cena
dohodou. T.: 601 347 891
■ Prodám škoda Fabia activ, zelená metalíza, r. výro-
by 9/2012, najeto jen 2 080 km, nabyto dědictvím.
Cena: 175 000 Kč. Přidám zimní pneu, nové nepouži-
té autopotahy, uzamykání zpátečky. T.: 724 860 437 
■ Prodám dět. autosedačku CYBEX Solution X 2011,
Shadow, 15–36 kg, z nekuř. auta, jako nová, pův. 
3 900 Kč, nyní 1 300 Kč. T.: 602 703 168
■ Prodám knihu Bezpečný přístav, autor Nicholas
Sparks, úplně nová, původní cena 270 Kč, nyní
150 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám KOMPLET POČÍTAČ S LCD MONITOREM,
MYŠÍ, KLÁVESNICÍ, DVD, WINDOWS 7, OFFICE, HRY,
FUNKČNÍ, DOBRÝ NA INTERNET I FILMY, DOVEZU,
CENA 1 200 KČ, T.: 608 238 935, MILOVICE 
■ Prodám nový nepoužitý mobilní telefon EMPORIA
ESSENCE plus, klasický s klávesnicí, FM rádio,
Bluetooth, budík, kalkulačka, LED svítilna, nouzové
volání. Určeno pro seniory. T.: 605 483 902
■ Prodám těhotenské kalhoty – černé rifle, bavlněná
vsadka přes bříško, vel. 42, zn. HM, moc pěkné, poho-
dlné, nošené cca 4 měsíce, původní cena 900 Kč, nyní
250 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám sportovní kočár značky ABC Desing
(černo–červený). Kočár je po jednom dítěti, je velmi
zachovalý. Je vhodný do terénu. Lze jej velmi lehce slo-
žit do kufru auta. Polohovatelný je vrchní i spodní díl
kočárku. Pův. cena 7 000 Kč. Prodám jen za 
3 450 Kč (vč. tašky, pláštěnky, náhradní duše do
kola). T.: 724 164 348
■ Muž 56–169–70 rozvedený, nekuřák, ml. vzhledu
hledá ženu do 53 let Lysá n. L., Nymburk. Rád vymě-
ním samotu za hezké chvíle a život ve dvou.
T.: 739 474 768
■ Prodám el. ohřívač lahví a dětské stravy Philips
Avent, v původním balení, s návodem, málo používa-
ný, jako nový, původní cena 1 200 Kč, nyní 450 Kč.
T.: 777 715 962
■ Prodám plně funkční překapávač zn. Philips, cena
500 Kč. T.: 731 025 192
■ Hledám hodného kamaráda – přítele 50 až 56 let.
Já 50 let plnějších tvarů. Ve dvou se to lépe táhne.
T.: 728 638 828
■ Prodám dětské jízdní kolo, levně, na 4–6 leté dítě,
stříbrné, cena 900 Kč. T.: 720 365 050
■ Sháním set top box za rozumnou cenu.
T.: 725 060 232
■ Prodám Dacia Logan mpi, r.v. 2007, modrá mine-
ral met., stk 8/2015, najeto poctivých 34 000 km,
výměna náplní olej, svíčky, filtr, zimní letní pneu, abs,
imobilizér, rmg, cd, bez investic, servisní kniha, cena
65 000 Kč, dohoda. T.: 725 352 719
■ Prodám rotoped OLPRAN fitness program, černo
stříbrné barvy, málo používaný, cena 700 Kč, foto na
vyžádání zašlu. T.: 777 715 962
■ Provádím veškeré výkopové práce, hydroizolace
domů, realizace chodníků a vjezdů, opravy fasád
atp. T.: 722 418 988
■ Prodám kočárek Danny sport trojkombinaci, barva
černo–malinová, velmi dobrý stav, cena 4 000 Kč.
T.: 732 357 555
■ Prodám elektrokolo, velmi dobrý stav, barva vínová
a stříbrná, nosnost do 120 kg, vpředu a vzadu je kolo opat-
řeno 2 koši na tašku, cena dohodou. T.: 607 904 165
■ Sháním starší kamna Petry na stavbu do 500 Kč.
Nesmí být prohnilý popelník a šamot musí být v pořád-
ku. Pouze z okolí Nymburka – Roždalovsko nebo
Milovicko. SMS 728 065 324 ozvu se
■ Pronájem bytu 2 + 1 s balkonem, 2 parkovací
stání, moderně zařízený, ihned k nastěhování (lednice,
pračka, kuchyňská linka, jídelní stůl s židlemi, stěna,
vestavěná skříň, sedačka) Lysá nad Labem u nádraží,
nová výstavba, 9 300 Kč/měsíčně + poplatky asi 
1 500 Kč. T.: 604 867 838
■ Pronajmu polovinu kanceláře v centru Lysé nad
Labem na náměstí – vhodné pro administrativní 
činnost. Více informací na T.: 734 237 256
■ Prodám barevnou televizi SENCOR STV 2117FLAT,
úhl. 55 cm, klasická obrazovka + DVB–T, přijímač
v perfektním stavu, cena 1 000 Kč. T.: 725 586 877
■ Kdo chová Korely? Sháním mladou samičku pro
samečka a jako dárek pro vnoučka. T.: 732 915 004
■ Koupím pánský oblek, nejraději středně šedý, 
kalhoty v pase 120 cm. T.: 725 832 761
■ Prodám dětské botičky vel. 16-22 za od 39 Kč, 
celkem 10 párů, nové i nošené. Foto zašlu. 
T.: 604 783 475 
■ Angličtina – doučování v Lysé n. L., obecný i obchod-
ní jazyk. Individuální přístup. ajfjlysa@gmail.com

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

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

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

SLEVY – poslední volná místa 
Turecko/Avsalar 4.6. – 11.6. – 15 490 Kč all inclusive, letecky 

Řecko/Korfu 9.6. – 16.6. – 13 490 Kč polopenze, letecky
Chorvatsko/Drvenik – autobusem s polopenzí

13.6. – 22.6. – 7 990 Kč (1. dítě do 12 let – 2 500 Kč)

SLEVY až 10 %
Chorvatsko – Bulharsko – Turecko – Itálie – Řecko

děti až do 16 let ZDARMA

CHORVATSKO – APARTMÁNY – pobyt na jakýkoli počet nocí

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

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

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

www.prope-strechy.cz

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

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 objektech,

4PaTest 
● kontroly plynových spotřebičů 

dle legislativy

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

SBĚRNA OPRAV OBUVI, KABELEK A TAŠEK 
Husovo náměstí (vedle drogerie Teta)
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 605 259 654

Opravujeme: patníky, podrážky, lepení, 
šití, výměna zipů a držadel

Dodací lhůta oprav 1 týden.

OBUV - Eva Petrášová

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

č. 262/2006 Sb.

Marcela Špinková, 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

+SMĚNÁRN A -  EURA ,  DOLARY -  pr odej  bez  poplatků  

24 let činnosti  -  jistota, osobní přístup 
Komplexní servis, SUPERLASTMINUTE 

Masarykova 209
Lysá nad Labem

eventour@tiscali.cz
tel:  325 551 595

Spolehlivost – Váš zájezd neskončí na letišti 

■ Nabízím různé řemeslné práce u vás doma (vrtání
do zdi, výroba poliček, různé montáže, demontáže
a jiné řemeslné práce). Nejsem podnikatel. Pište nebo
volejte. T.: 731 442 118
■ Ráda  poznám přítele, kamaráda ke společným
návštěvám místních kulturních akcí a na příjemné
posezení u kávy. Je mi 58 let, Lysá nad Labem.
T.: 602 238 346
■ Prodám nábytek do dětského pokoje (peřiňák, 
3 skříňky s policemi a dvířky). Možnost zaslání fota.
Cena dohodou. T.: 605 437 707 
■ Jsem žena, 54 let a ráda bych našla v Lysé n. L. – Litoli
nějakou paní stejného věku, se kterou bych dala občas
kávu, povídala si atd. Děkuji za sms. T.: 732 915 004
■ Prodám – hrací dečka pro kojence/batole se
dvěma hrazdičkami, vč. praktického orig. obalu pro
možný převoz. PC 899 Kč, nyní 199 Kč. Použitý
stav. T.: 604 783 475
■ Prodám monitor dechu pro kojence Snuza Go vč.
nové baterie a orig. balení. PC 2 290 Kč, nyní 
1 190 Kč. T.: 604 783 475
■ Prodám kojící polštář, bavlněný pratelný povlak na
zip, velmi praktický. Cena 129 Kč. T.: 604 783 475
■ Prodám celoprosklenou lednici starou 3 měsíce,
lednici s mrazákem, velkou houpačku a venkovní seze-
ní. Ceny dohodou. T.: 739 739 313, 733 103 930
■ Prodám nepoužívaný slunečník s bočním stojanem
zn. HECHT SANDY I, průměr 2,5 m, barva krémová,
cena 1 400 Kč. Dovoz po Lysé a okolí zdarma. 
T.: 731 975 363
■ Prodám originální poklice Škoda Octavia 2, r. v.
2011, 15 palců, cena 650 Kč. T.: 724 601 001
■ Nabízím náhradní díly Trabant, dostupnost na
dotaz na macbet@seznam.cz 
■ Přijmeme ZEDNÍKA na různé stavební práce, 
nejlépe jako OSVČ. T.: 603 515 666
■ Prodám sedací soupravu Prag, 3 roky stará, pořizo-
vací cena 9 999 Kč, nyní 4 000 Kč. T.: 728 896 539

Práce  z  domu přes  in te rne t
Možnosti nejen pro obchodníky. 
Zajímáte se o nové unikátní příležitosti? Pokud ano,

určitě se máme o čem bavit. SPOLUPRÁCE NENÍ
NUTNÁ. Kdo chce pro sebe a své zdraví něco změ-

nit, má šanci. Jsme česká společnost, máme ještě

další exkluzivní produkty. Jaké? Velice zajímavé. 

Volejte nebo pište, vše vysvětlím.

Tel.: 607 904 165 
E-mail: pes113@email.cz



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

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

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

brambory 
cibule
kořenová zelenina

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

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
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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

L E T N Í  N A B Í D K A

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.

Z A H R A D N Í  N Á B Y T E K

Zahradní nábytek z hliníkových profilů 
a komaxitovou povrchovou úpravou.

Elektrické sekačky 
bez pojezdu
ceny od 1 299,- Kč

Motorové sekačky 
s pojezdem
ceny od 3 990,- Kč

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

Pronájem nebytových prostor se nachází 
v Lysé n. L. na hlavní třídě Masarykovy ul. 1760.
Lyské Výstaviště je pouze 200 m na hlavní třídě 
a 300 m od autobusového a vlakového nádraží.
Frekventované místo.
K pronájmu je prodejna o výměře 120 m2, je
schválena pro účel prodeje. Prodejna je plně
vybavena k okamžitému prodeji zboží, žádné
úpravy nejsou zapotřebí. V prodejně jsou 
instalovány prodejní chlazené prosklené vitríny,
police pro zboží, fritézy, nářezáky na uzeninu.
Nachází se zde dvě oddělené kuchyňky 
s myčkou, nerezové kuchyňské stoly, pulty, 
velkokapacitní kamna na zemní plyn, 
sporáková kamna (veškeré je schváleno 
hygienickými a veterinárními orgány).
Doporučujeme zde Cukrárnu, Bistra a produkty
živočišného původu, možno Čínské Bistro.
Možná změna užívání pronajatých prostor.

Tel.: 603 830 366

Pronájem 
nebytových 
prostor


