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Časopis M-inzert vychází 10 x ročně a je distribuován měsíčně v nákladu 8 600 ks 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 březnového vydání časopisu M-inzert je 21. února 2018.

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Pøerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšièky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiøice

únor 2018

Podrobnější informace najdete na www.pratele-milovic.cz
                       dotazy rádi zodpovíme na vedral@pratele-milovic.cz

Komunitní zahrada
Stará cihelna



■ Nabídka medu od včelaře: dle Vašeho požadavku ve skle 
0,72 l – 130 Kč, pastovaný 140 Kč, ve kbelíčcích 2,2 l – 300 Kč,  
3 l – 410 Kč, 5,7 l – 760 Kč. Milovice. T.: 605 483 902 (večer)

■ Prodám 50 ks porcelánových pivních tácků, bílé barvy,  
nepoužitých, cena 2 000 Kč. T.: 702 610 819

■ Prodám kuchyňská kamna na tuhá paliva - plotna + trouba 
(uhlí, dřevo), z padesátých let. Odkouření na levé straně, 
rozměr - 89cm x 57 cm. Zachovalá, výborně pečou, vhodná 
na chalupu. Cena dohodou. T.: 732 832 189 Lysá nad Labem

■ Prodám videorekordér. T.: 790 305 127

■ Prodám knihy sportovní „Olympiády od roku 1952“ asi 15 ks. 
T.: 790 305 127

■ Přenechám malou sbírku telefonních karet. T.: 790 305 127

■ Prodám 2 prošívané velké peřiny, náplň domácí peří.  
T.: 724 841 050

■ Do své začínající sbírky poptávám staré fotogra�e českých 
automobilů, vojenské tématiky a místní fotogra�e Lysé n/L a 
okolí. Nabízím slušnou odměnu a jednání. T.: 722 721 739

■ Rozvedený nekuřák 60/169/70 hledá přítelkyni z Lysé n.L., 
Nymburka a blízkého okolí. Rád vyměním samotu za hezký 
vztah. T.: 739 474 768

■ Prodám dámské elektrokolo HANSCRAFT CITY, 28“, poř. 
1/2015, najeto 1.311 km, baterie 36V umístěná v nosiči, 
dojezd 70 km s příšlapem, rychlost 30km/h, 5 rychlostí, akce-
lerátor. KING-METER ukazuje stav baterie, čas, km/h, ujeté km 
denní i celkové. Shimano brzdy a převodovka 7 pozic, odpru-
žení přední vidlice a sedlovky. Nosnost 125 kg. V 9/2017 
přezkoušeno v servisu výrobce. Cena 14.000 Kč při rychlém 
jednání možná sleva. T.: 720 623 463

■ Koupím dřevěnou hračku na tahání pro 2letého chlapce v 
Lysé nad Labem. T.: 737 362 540

■ Prodám zcela novou nepoužitou psí boudu, dřevěnou, 
dvojité stěny s polystyrénovou izolací, plechová odklopná 
střecha, hloubka 93 cm, délka 158 cm, výška 100 cm, cena  
2 000 Kč, k odběru ihned. T.: 720 365 050

■ Pronajmu byt 43m2 v Milovicích 2+1. Bytový dům se 
nachází v blízkosti nákupních center Penny, Tesco, vlakové a 
autobusové nádraží 5 min. chůze, parkování před domem. 
Přízemní patro, volný od 1.2. 2018, nájem 9 000 K č+ služby 
1 500 Kč/měsíčně. Kauce 8 000 Kč vratná. Byt je vhodný pro 
2 zaměstnané osoby. Kontakt, prosím, sms s příjmením na 
T.: 776 453 686

■ Jarda 32/183/85, mám hnědé vlasy, modré oči, svobodný 
romantik. Rád bych poznal dívku na vážný vztah, Lysá n.L., 
Milovice, Nymburk. T.: 721 352 198

■ Daruji promítačku diapozitivů, poloautomat a velké perlič-
kové plátno. Prodám fotoaparát Praktica LTL 3 a teleobjektiv 
35 – 500 mm. T.: 728 214 758

■ Prodám rohovou sedací soupravu, levý roh + křeslo, oran-
žovo červené barvy, cena dohodou. T.: 608 220 416

■ Prodám levně 2 236 m2 stavebního pozemku v Milovicích 
a 1 309 m2 pozemku v areálu S.R.O. Tankodrom Milovice.  
T.: 605 774 352

■ Koupím nepoškozenou knihu Stephen M.R. Covey 
„Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše.“ Vydal 
Management Press Praha 2008. T.: 604 949 944

■ V jarních měsících koupím 2 ks jehňat, odstavených  
(i kůzlat) schopných se sami pást na stavební parcele s pří-
střeškem. Dovoz na parcelu u Kostomlat uvítám a zaplatím. 
Též koupím bazéní rybičky – červené, bílé, závojnatky a ty 
kdykoli. T.: 728 325 785

■ Koupím byt 3+1 v Lysé n.L. T.: 602 135 965

■ Hledám spolehlivou a čistotnou paní, nejlépe bezdětnou 
na úklid v domě a okolo domu v Lysé nad Labem, vše doho-
dou. T.: 704 531 830

■ Pronájem pozemku pro komerční účely v centru Lysé n.L.,  
585 m2, Masarykova ul. T.: 775 319 204

■ Prodej kuřic: 10. týdnů/100,-, 18. týdnů/150,-. Prodej: 3.3., 
14.4., 26.5., 16.6. 2018. Objednávky: Marie Stoklasová,  
5. května 68/6, Milovice. T.: 723 587 785

Bezplatná  
textová inzerce

Možnosti podání bezplatné textové inzerce:
l přes internetové stránky www.m-inzert.cz
l na e-mailovou adresu: info@m-inzert.cz
l zasláním SMS zprávy na tel.: 777 715 962
l na adrese Husovo nám. 24, Lysá nad Labem

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

centrální 
vysavače

ventilační 
turbíny

šikovné a spolehlivé pracovnice/pracovníky 
na úklid: • domácností • bytů a dalších prostor

požaduji: pracovitost,  spolehlivost

nabízím: dlouhodobou spolupráci, odpovídající         
                     pracovní ohodnocení

lokality: Lysá nad Labem, Přerov nad Labem, 
                    Kostomlaty nad Labem a okolí

tel.: 731 415 051
e-mail: eprachovka@seznam.cz

NABÍDKA 
DLOUHODOBÉ BRIGÁDY

H L E D Á M

NATŘU TO I TOBĚ

tel.: 731 538 617
e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

Servis a instalace značek:

spol. podnikatelů

Svoboda & syn

8-denní zájezdy s autobusovou dopravou                  

Maďarsko 
termální lázně HARKÁNY                                

 11.05. - 20.05.
hotel s polopenzí - 7.290 Kč 

apt. bez stravy - 5.290 Kč
 odjezdy: MB, Benátky , St.Boleslav, Praha

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220

602646270
       www.veneziatour.cz

• semínek zeleniny a květin (400 druhů) 

• výsevní substráty

 • hnojiva a další zahrádkářské potřeby 

OTEVÍRACÍ DOBA 
Po-Pá    8.00-17.00 hod. 

        So           8.00-12.00 hod.

 od ledna 2018 velký výběr: 

Tel.: 602 493 117
Masarykova 210, Lysá nad Labem

Vážení zákazníci,

Po        9-12     13-17
Út         -----      13-18
St         9-12     13-17
Čt         -----      13-18
Pá        9-12     13-17
So        -----
Ne        -----

V roce 2018 jsme tu již 20 let pro vás.

Děkujeme všem věrným zákazníkům!

■ Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 s balkonem. Pouze 
SMS na T.: 776 225 066, děkuji, zavolám.

■ Prosím o opravu šicího stroje Veritas, který je osazen ve  
skříňce. Bydlím v Lysé nad Labem. Děkuji. T.: 737 362 540

■ Pronajmu dlouhodobě  byt 1 + 1 (43 m2 + balkon) v centru 
Lysé nad Labem. T.: 602 109 467

■ Nabízím k prodeji elektr. hrnec pro zdravé vaření v páře a 
elektr. pečenku TURBO 3000, nevyužité, cena dohodou. Dále 
silně zlacený jídelní servis, bez otluku - talíře mělké, hluboké, 
dezertní. T.: 737 146 948



Nově dodávka a montáž 
venkovních i vnitřních dveří 
včetně obložkových zárubní.

PRODEJ:
∙ brambory 
  (výběr z více odrůd)
∙ cibule
∙ kořenové zeleniny 
  (mrkev, petržel, celer)
∙ červená řepa
∙ zelí bílé
∙ zelí červené
∙ zelí bílé - krouhanka
∙ kmín 

Ploty Lysá n. L.
• PLOTY • PLETIVA • SVAŘOVANÉ SÍTĚ 

• CHOVATELSKÁ PLETIVA • BRÁNY • BRANKY

Nově otevřeno út, pá 8-16 hod.
Ostatní dny volejte předem - klouzavá otevírací doba!

Čechova 67/52, Lysá nad Labem (býv. areál tech. služeb, VaK)

Tel.: 724 078 838
info@eploty.cz, www.eploty.cz

PRÁDELNA V BENÁTKÁCH 

• Pracovníky do provozu
    (praní, mandlování, balení prádla) 

• Závozníka

• Řidiče
Pozice jsou pro OZP
Kontaktní tel.: 724 346 087
Email: kopalova@pradelnabenatky.cz

NOVÉ BYTY
776  005  511
NOVÉ BYTY
776  005  511

www.milovicebyty.czwww.milovicebyty.cz

AKČNÍ 
CENY

PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2018 JE V PLNÉM PROUDU. 
osvědčených CK - EXIMtours, FISCHER, Blue Style, Čedok, FIROtour, Neckermann, 

Alexandria, Tip travel aj. Vytipované zájezdy kdekoliv –  rezervujte přímo u nás! 
Nyní – velký výběr a stále vysoké slevy, děti zdarma či za cenu letenky, nízké zálohy 

již od 500,-Kč, různé bonusy ( parkování u letiště zdarma, pojištění v ceně atd.) 
U nás je nejvyšší jistota spokojené realizace Vašeho snu.

Zároveň ještě zajišťujeme doprodej zimní sezóny včetně lastminute do EXOTIKY, 
k MOŘI (např. Zanzibar, Keňa, Emiráty, Egypt, Kuba, Maledivy aj.), do LÁZNÍ i na LYŽE.

Naše CENTRUM ZÁJEZDŮ prodává kdekoliv uváděné zájezdy cca 340 CK. 

SNŮ

 Profesionalita. Serióznost. Komplexní servis.
SMĚNÁRNA – transparentní VIP kurzy, transakce bez poplatků!
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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, www.m-inzert.cz

KRMIVA  PRO
HOSPODÁŘSKÁ 

ZVÍŘATA
• skot • koně • drůbež 

• kozy • prasata...
Pšenice, ječmen, oves, kukuřice, 
slunečnice, mák, všechny šroty.

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

tel.:     325 561 051
mobil: 602 813 214

● kompresory + příslušenství
● potřeby pro sváření
● montérky, boty, rukavice
● DROGÉRIE úklidová, pracovní
● vozíky, káry, rudle, paleťáky
● elektrocentrály, míchačky, míchadla

● 
● plachty, pytle, rašlové úplety
● elektronářadí NAREX - DEWALT 
      - MAKITA - METABO
● sběrna oprav značkového nářadí

ZIMNÍ  NABÍDK A

NOVINKY POTISK OBÁLEK i v malých nákladechPOTISK NA OMYVATELNÉ MATERIÁLY, 
např. jídelní a nápojové lístkyPOTISK NA SAMOPROPISOVACÍ MATERIÁLY i v malých nákladech


