
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 prosincového „vánočního“ vydání časopisu M-inzert je 20. listopadu 2012.
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Měsíčník zdarma
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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

POZOR

změna provozovny 

TOPOLOVÁ 915, M
ILO

VICE



Bezplatná 
textová inzerce Restaurace „U BÍLÉ LABUTĚ“ LYSÁ NAD LABEM

pro Vás v měsíci listopadu připravila

So 3. 11. živá hudba - skupina Ágnes hraje české pecky
Pá-Ne 9. - 11. 11. Svatomartinské posvícení - pečené husy 

a první mladé víno letošní sezóny

Také jsme pro Vás připravili nový stálý jídelní lístek, přijďte ochutnat.

Po předložení tohoto kupónu, ke každému hlavnímu jídlu
„horká 70% čokoláda s pistáciovou zmrzlinou, 
ořechy a špetkou chilli“ ZDARMA!

Těší se na Vás personál restaurace.
Rezervace na tel.: 325 551 434 KUPÓN

lis
topad

 2012

✁

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

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

● 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

● čištění kouřovodů
● povinné roční kontroly
● revize komínů
● opravy a realizace
● kamerové inspekce
●  doprava do 20 km ZDARMA 
●  výrazné slevy pro družstva a SVJ 

KOMINICTVÍ MILOVICE

 777 044 555� www.AZKOMIN.cz

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

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

www.prope-strechy.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

DÍLNA
Mistra Soptíka
Záležitosti požární 
ochrany a BOZP řeším 
na klíč !

www.bozpo.wgz.cz
mobil 603 158 443
e-mail: mistr.soptik@atlas.cz

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

Největší výběr zájezdů od 300 CK
Masarykova 209, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 595
Přímé spojení: ivana.sulcova@ca.invia.cz, eventour@tiscali.cz

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

■ Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kom-
pletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena
pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269 
■ Prodám telefon Nokia 6070, fotoaparát/kamera, FM stereo rádio, 
přehrávač MP3, diktafon, infraport, USB, internet, email, Java, hry, stříbrná,
ve 100% stavu, s nabíječkou, jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269
■ Hledám práci v Lysé n. L. a okolí. Administrativa, pomoc v domácnosti
a drobné zahradní práce. Jsem spolehlivá a pečlivá. Děkuji za nabídku na 
tel: 739 847 205
■ Přijmeme servírku, vyučenou v oboru přednostně. Tel.: 731 010 406
■ Prodám oblečky na miminko, velikost 50 - 68 (0-6 měsíců), vhodné pro
nadcházející sezónu podzim, zima. Vše zachovalé a pěkné. Levně! 
Tel.: 777 715 962, e-mail: minzert@seznam.cz
■ Prodám zachovalý přebalovací pult, světlé dřevo s bílou kombinací.
Zdarma: 2 bílé plastové boxy - na pleny, na kosmetiku + nafukovací bílé lehát-
ko do pultu. Původní cena 1 300 Kč, nyní 400 Kč. Tel.: 739 057 590
■ Prodám pionýr Java 20 + náhradní díly. Fotoaparát Kodak r.v. 1940.
Rádio Siemens r.v. 1940. Drhlík kukuřice se zásobníkem. Cena dohodou.
Tel.: 736 524 791
■ Daruji koťata, Stratov. Tel.: 602 718 869
■ Přijmeme pomocnou sílu na provoz restaurace, 7 hod pracovní doba,
možno i na zkrácený pracovní úvazek. Tel.: 603 870 087 (9-16 hod.)
■ Máte chuť pracovat a vybudovat si druhý příjem? Jste organizačně
schopní? Tel.: 731 783 252
■ Prodám byt 29 m2, 3. patro, s balkonem a ústř. topením. Dům i byt je po
celkové rekonstrukci a je k němu 1 parkovací místo oplocené. Nachází se
v Milovicích, Spojovací ul. Při rychlém jednání cena velmi nízká. 
Tel.: 731 783 252
■ Samoty už bylo dost, a proto hledám někoho, kdo má rád cestování, pří-
rodu a houbaření. Je mi 64 let, vdova, nekuřačka, 174 cm vysoká. Jezdím na
kole, ale nemám s kým a ráda plavu. Tel.: 731 783 252
■ Prodám 2+1 v cihle, částečně zrekonstruovaný - rozvody, el., plastová
okna, plovoucí podlahy. Přestavěno na 2+kk. K bytu patří 2 sklepy a balkon,
komora v bytě. Klidná lokalita, zeleň za domem, obchod s potravinami poblíž,
tiší sousedé. Tel.: 777 819 638
■ Nabízím nebytové prostory v Milovicích na nám. 30. června, 30 m2,
vchod z náměstí. Tel.: 603 870 087 (9-16 hod.)
■ Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
Windows XP Professional, jako nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku.
Tel.: 604 961 269
■ Velmi levně prodám oblečení po dětech (dívčí do vel. 134, chlapec do vel.
110). Přijďte si vybrat. Jsme z Litole. Tel.: 728 122 440
■ Nabízím pronájem bytu 2+kk s balkonem, 42 m2, Lysá n.L. Okružní ul. Byt
se nachází ve 2. patře panelového domu v klidné lokalitě. Byt je částečně
zařízen - kuch. linka, sporák. Cena 8 700 Kč měsíčně včetně poplatků. 
Tel.: 606 452 521, 723 608 223
■ Pronajmu v rozjetém Kadeřnickém studiu v Milovicích kadeřnické křeslo
a stůl pro modeláž nehtů, rozumná cena. Tel.: 603 870 087 (9-16 hod.)
■ Prodám přední cyklosedačku (červená) - připevnění na pánské kolo. Jako
nová. Cena 240,- Kč. Tel.: 728 122 440
■ Prodám krásnou chůvičku Philips - rodičovská část do nabíječky. Plně
funkční-možno vyzkoušet. V orig. krabici. Cena: 840,- Kč. Tel.: 728 122 440
■ Prodám hrací hrazdičku Chicco. Několik melodií. V bezvadném stavu
s orig. krabicí. Cena: 480,- Kč. Tel.: 728 122 440
■ Nabízím pronájem 2+kk, Milovice-B.V., zařízený, ihned k nastěhování, 
7 500 Kč měs. vč. poplatků. Tel.: 607 771 200
■ Mám zájem o koupi světlého bytu v Lysé n. L. 2+kk, 2+1, 3+kk, max. do
1.500.000 Kč. Tel.: 603 297 461, info@masazemichaela.cz M.Dvořáková 
■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, připravím na přijímací zkouš-
ky na SŠ. Zajišťuji jazykové korektury textů včetně bakalářských a magister-
ských prací. Tel.: 739 301 430
■ Prodám přední světlomety na AUDI A3 s LED svícením - označení 8P - jde
na modely roku 2003-2008. Cena 3500 Kč. Tel.: 734 370 209
■ Prodám garážová vrata s rámem. Rozměr vrat 197x235. Rozměr rámu
210x245x8. Vrata jsou v dobrém stavu. Je možnost k vratům přikoupit
motor s lyžinou na elektrické ovládání (2 000 Kč). Cena vrat 5 000 Kč. 
Tel.: 734 370 209
■ Prodám jednofázový DARLING 35-1 o obsahu 20 litrů - plně funkční.
Cena 1 000Kč. Tel.: 734 370 209
■ Prodám automatickou pračku ARISTON, plnění vrchem, hloubka 60, šířka
40 a výška 85 cm, na 5 kg prádla za 2 500,- Kč, dále lednici ARDO s mra-
zákem, hloubka 60, šířka 55 a výška 175 cm za 2 000,- Kč. Odvoz nutný,
Milovice, tel. 722 908 100
■ Nabízím soukromou výuku angličtiny v Lysé n. L., vhodné k přípravě
k maturitě, přijímacím a jazykovým zkouškám. Mám 7 let praxi, státní zkouš-
ku a FCE certifikát. Cena od 250 Kč/60 min. Tel.: 602 207 776
■ Prodám botník, rozměry 117,5 cm/ 45,5 cm/ 81 cm, zachovalý. 
Tel.: 604 365 518
■ Prodám mikrovlnnou troubu, rozměry 45 cm/30 cm/30 cm, zánovní.
Tel.: 604 365 518
■ Prodám parní čistič pro domácnost, provozovny, zimní zahrady. Výborný
pro alergiky. Nový za velmi výhodnou cenu. Tel.: 325 532 018
■ Soukromá výuka anglického jazyka v Milovicích, Lysé a okolí. Dojíždím
do domácností a firem. Příznivé ceny. Více na www.svasek.eu/english nebo
tel.: 608 261 237
■ Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou, ve
100 % stavu, jednoduché ovládání, velká písmena - vhodný pro seniory, jen
500 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 342 476
■ Prodám 2 nepromok. plachty 3 x 4m, odolné proti slunci i mrazu, ze sil-
nější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové
v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476
■ Prodám PC stůl s nástavbou, pojízdný, vykrojená pracovní deska, výsuvná
deska pro klávesnici, prostor pro tiskárnu. Rozměry: 140x145x60 cm (ŠxVxH).
Tmavě hnědá barva.Vlastní odvoz. Cena: 2.700,- Kč. Tel.: 773 242 707
■ Prodám pojízdný stůl k manželské posteli. Tmavě hnědý, velmi praktický,
použitelný např. na notebook atd. Délka stolu 192 cm, výška 73 cm, plocha
(hloubka) stolu 36 cm. Nutný vlastní odvoz. Cena:1.000,- Kč. Tel.: 773 242 707
■ Pronajmu byt 3 + 1 v Milovicích na Balonce, tel.: 606 472 891
■ Jsem nezadaný, vysoký a přesto mě holky jen míjejí. Proto jsem využil
těchto řádek, abych Tě tu zastihl. Tel.: 728 065 324 
■ Hledám práci v Lysé n. L. a okolí. Žena 45 roků, solidní jednání. Velmi
děkuji za nabídky na tel. 739 847 205
■ Z rodinných důvodů daruji fenku vlčáka, stará 2 roky, jen dobrým lidem.
Tel.: 732 376 432 Nbk
■ Prodám ihned a levně modročerný polohovatelný kočárek s korbičkou, slí-
dou, pláštěnkou a hrací hrazdu Chicco. Nutné vidět, Lysá n.L./Litol. 
Tel.: 606 111 097
■ Mladí manželé s malou dcerou shání pronájem bytu 2+1, Milovice, Lysá,
Čelákovice nejlépe do 9 000 Kč. Tel.: 775 413 003
■ Prodám zděnou garáž v Milovicích v části „Balonka“ (ul. Smetanova)
o výměře 22 m2. Garáž je okrajová, bez el. přípojky. Cena: 89 000,- Kč. 
Tel.: 728 215 704
■ Vyměním orig. cardtridge HP21XL a HP22XL za HP301 a nebo prodám
se slevou. Tel.: 602 195 639



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                           
Petržel                         
Celer                                     
Zelí bílé - hlávky           
Zelí bílé - krouhanka 
na nakládání 
Zelí červené - hlávky            
Česnek - balení  á 1/2 kg     
Kmín -  balení  á 100 g          
Mák -    balení  á  1 kg          
Med 
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



Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání jedenácté, listopad 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.

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

● multifokální skla 
 již od 1 700 Kč
● AKCE - sleva 
 na sluneční brýle 

 20 %

Od srpna zahájena 
ambulance Mudr. Pišlové
Ordinační hodiny: 
každá středa 14,30-18,30 hod.
pouze na objednání 
tel. 325 531 216, 723 751 235
Objednat se můžete již nyní.


