
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 21. listopadu 2014.
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Měsíčník zdarma
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Váš osobní vůz přezujeme za:
456,- Kč – plechové disky

od 580,- Kč – hliníkové disky
Cena obsahuje kompletní přezutí včetně vyvážení a montáže na vůz, ceny bez DPH.

Adresa: Nádražní 498, Milovice, Tel.: 608 115 513
Provozní doba: po – pá 9.00 – 13.30 14.30 – 18.00

DŮM NÁBYTKU
®

značková
prodejna

■ Veškerý nábytek
■ Kuchyňské linky
■ 3D vizualizace 
■ Ve 2 patrech!

Milovice, Spojovací - Komenského 583

Tel.: 777 889 976, 325 575 094, e-mail: fcshop@email.cz

www.FCSHOP.cz

■ Nabídka min. 16 druhů sudového vína
■ Široký sortiment lahvových vín včetně speciálních
■ Vína rodinného vinařství Sýkora Čejkovice 

a Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž
■ Nekuřácké posezení – v OD FC
■ Sezónně zahrádka, zmrzlina

Tel.: 608 227 590, www.vinotekanavinici.webnode.cz

VINOTÉKA 
Vinárna NA VINICI

Svatomartinská 

vína



■ Prodej medu od včelaře: dle Vašeho požadavku ve skle
0,72 l – 110,- Kč, ve kbelíčcích 2 l – 250,- Kč, 3 l – 370,- Kč,
5 l – 610,- Kč. Milovice. T.: 605 483 902 (večer) 
■ Prodám mobilní telefon Samsung Galaxy Ace LaFleur
(limitovaná edice), dotykový, barva bílá, v originální kra-
bici, s návodem, nabíječkou, datovým kabelem, sluchátky.
Plně funkční, bez závad, bez škrábanců, v perfektním
stavu. Přidám růžové pouzdro. Cena 1 500 Kč.
T.: 777 715 962
■ Daruji koťata. T.: 602 718 869 Stratov
■ Prodám dětské botičky vel. 15–23, 10 párů (některé min.
nošené či nové za celkem 299 Kč (vč. např. zcela nových
H&M střevíčků za PC 249 Kč), foto pošlu na mail, Lysá.
T.: 604 783 475 
■ Francouzština – doučování v Lysé, individuální přístup.
Obecný i obchodní jazyk. 
Více info na: ajfjlysa@gmail.com
■ Angličtina – doučování v Lysé, individuální přístup.
Obecný i obchodní jazyk. 
Více info na: ajfjlysa@gmail.com 
■ Prodám dětské zimní oblečení, věk 0–3 roky, kombiné-
zy, bundičky, overaly, čepice, rukavice aj. Foto zašlu na
mail, vše levně, Lysá. T.: 604 783 475 
■ Prodám navigaci Garmin Nüvi 250, v originálním bale-
ní, plně funkční. Součástí je držák do auta – lze připevnit
na čelní sklo nebo na palubní desku auta, nabíječka do
zapalování, pouzdro. Cena 700 Kč. T.: 777 715 961
■ Hledáme kuchaře/ku do restaurace v Milovicích, praxe
v oboru. Nástup ihned, jsme bez kuchaře, současný 
odešel z rodinných důvodů. T.: 603 870 087
■ Prodám dětské oblečení 0–3 roky, cena dle koupeného
množství od 9 Kč/ks. Vše – kalhoty, body, trika, svetry,
bundy, čepice, mikiny, kombinézy aj., Lysá. T.: 604 783 475 
■ Prodám monitor dechu Snuza Go – pro miminka, PC 
2 290 Kč, nyní 1 149 Kč, vč. nové baterie. T.: 604 783 475 
■ Prodám el. ohřívač lahví a dětské stravy Philips Avent,
v původním balení, s návodem, málo používaný, jako
nový, původní cena 1 200 Kč, nyní 300 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám kojící polštář, bílý, pratelný polštář i snímatel-
ný potah, po jednom dítěti, cena 200 Kč. T.: 777 715 962
■ Hledáme provozní/ho do restaurace v Milovicích.
T.: 603 870 087
■ Pronajmu 2 byty v Lysé nad Labem (3+1 a 2+1),
momentálně zařízené jako ubytovny pro 7 a 6 lidí. Možné
pronajmout i prázdné k bydlení. Volné od listopadu.
T.: 702 010 133
■ Koho nebaví gramodesky a může je věnovat či za sym-
bolický obnos přenechat? T.: 790 305 127
■ Prodám učebnice a knihy vhodné pro studenta
Hotelové školy Poděbrady, použité, zachovalé, seznam
a ceny zašlu na vyžádání emailem. 
E-mail: aneta.krejci1@gmail.com
■ Pán z Ostré, který měl zájem případné výměny, může
se prosím ozvat na T.: 790 305 127
■ Ubytování v soukromí, noc 300 Kč/osoba, dlouhodobě
150 Kč/osoba, www.ujelinku.cz T.: 603 870 087
■ Hledám pronájem bytu 1+kk Milovice, Lysá, Litol,
Benátky. T.: 720 686 730
■ Pronajmu nebytové prostory v Milovicích vhodné pro
provoz kadeřnictví/modeláž nehtů, k dispozici 2 kadeřnic-
ká křesla a stůl na modeláž nehtů. T.: 603 870 087
■ Pronajmu dlouhodobě nový byt 2+kk a 3+kk v centru
Lysé nad Labem. T.: 602 109 467
■ Žena 44, rozvedená, ráda pozná sympatického muže
40–50 let, Lysá n. L. T.: 723 739 043
■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, SŠ, připra-
vím na přijímací zkoušky na SŠ. Zajišťuji korektury textů. 
T.: 739 301 430
■ Hledáme do svého týmu šikovnou servírku se zájmem
o obor a praxí, do restaurace v Milovicích. T.: 603 870 087
■ Prodám žaluzie stříbrné barvy, různé velikosti, vhodné na
chalupu, cena za 1 ks 50 Kč. T.: 325 552 090, 736 746 894
■ Pronajmu zděnou garáž v Milovicích v ulici Smetano-
va. T.: 724 502 989 
■ Prodám dětské bačkůrky, růžové, nošené jen při lezení
(ušpiněné špičky), vel. 18,5, cena 70 Kč. T.: 723 403 279 
■ Individuální výuku a doučování z Nj pro základní
a stření školy, včetně konverzace pro děti od 6 let a dospě-
lé (věkově neomezeno), nabízí středoškolský učitel s praxí
v Německu. Výuka probíhá přímo v domácnostech podle
navrhnutého individuálního plánu. V případě nezastižení
na telefonu mne kontaktujte na e-mail: divis.bpm@
seznam.cz, nebo SMS. T.: 734 542 734
■ Prodám dětské bačkůrky, růžové s obrázky zvířat, vel.
19, nové, cena 100 Kč. T.: 723 403 279 
■ Prodám TV stolek ze smrkového dřeva, na kolečkách,
rozměry 90 x 44 cm, cena 1 000 Kč. T.: 723 403 279
■ Prodám zimní overal, růžový, vel. 80, nový, cena
600 Kč. T.: 723 403 279 
■ Prodám hrací podložku Lamaze, po jednom dítěti, jako
nová, cena 200 Kč. T.: 723 403 279 
■ Prodám elektrický nůž Fagor, nevhodný dárek, cena
200 Kč. T.: 723 403 279 
■ Prodám dětské botičky Pegres, vel. 20, nové, cena
270 Kč. T.: 723 403 279 
■ Prodám podložku na cvičení, nová, cena 200 Kč.
T.: 723 403 279 
■ Prodám zimní botičky Playshoes, dostali jsme je jako
dárek, nenašla jsem velikost, změřeno pomocí špejle –
11,5 cm, nové, cena 200 Kč. T.: 723 403 279 
■ Prodám starší, zachovalé, nepoškozené, černě orámo-
vané akvárium (nelze použít pro rybičky) s výbavou pro
křečka (keramický domeček, piliny, zrní) Š 25 cm, V 30 cm,
D 50 cm za 300 Kč. T.: 603 297 461
■ Muž 31 let, vysoký 183cm, štíhlý, nekuřák, kutil z vesni-
ce hledá slušnou holku bez závazků. Nejlépe také
s autem. T.: 728 065 324 
■ Prodám levně šicí stroj LADA, Lysá n. L. T.: 723 347 578 
■ Prodám levně 2 válendy s matracemi, Lysá n. L.
T.: 723 347 578
■ Koupím plechové 4 zimní a 2 letní kola na Felicii se
vzorkem min. 70 %. Za rozumnou cenu. T.: 728 065 324 
■ Prodám mobilní telefon pro seniory, cena dohodou.
T.: 723 347 578 
■ Prodám kamna na pevná paliva zn. „CLUB“, cena
dohodou. T.: 723 347 578 
■ Nabízím cca 10 VHS kazet v anglickém jazyce.
T.: 790 305 127
■ Pro sběratele telefonních karet nabízím asi 200 ks.
T.: 790 305 127

Vedení daňové evidence, 

účetnictví, zpracování daňových

přiznání, DPH, mzdová agenda,

individuální přístup

Eva Žiaková | Konečná 487 | 289 23 Milovice
Tel.: 603 386 818 | e-mail: eva.ziakova@seznam.cz

NABÍZÍM
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU
NĚMECKÉHO JAZYKA
Kontakt: d.papackova@seznam.cz

tel. 702 010 133

Zabezpečení vozidel
■ bezpečnostní značení skel - pískování
■ všechny druhy vozidel (osobní, nákladní, busy...) 
■ provádíme i u zákazníka (jsme plně mobilní 

a časově neomezení)

Odborné technické 
poradenství
■ prověření dostupné historie před koupí vozidla

(stav tachometru, poškození, servisní historie...)
■ zdokumentování stavu před prodejem vozidla

(dokumentace stavu, měření laku, historie, 
stanovení ceny...)

Bc. Petr Loula, Šafaříkova 810, Lysá nad Labem
Telefon: 724 621 090, e-mail: info@peloko.cz
více informací na: www.peloko.cz

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

č. 262/2006 Sb.

Marcela Špinková,DiS., 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

+

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

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

portrétní fotografie, umělecká,
produktová, svatby a jiné události

Tyršova 1525 | Milovice 289 23
Tel.: +420/774 365 366
E-mail: simonaphoto@email.cz

www.simonaphoto.webnode.cz

FOTO ATELIÉR Simona

DOUČUJI

MATEMATIKU 
ZŠ, SŠ, SOŠ, GYMNÁZIA  

přijímačky, závěrečky, maturita 

reparát, i celoročně

325 577 486   774 185 285

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

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

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

www.prope-strechy.cz

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 objek-

tech, 4PaTest 
● kontroly plynových spotřebičů 

dle legislativy

Prodej na splátky

PRONAJMU
sklad v Lysé nad Labem 

cca 90 m2 a byt v Lysé nad

Labem cca 90 m2

info na tel.: 602 328 743

■ Nabízím poslechové CD, různé žánry. T.: 728 679 938
■ Prodám funkční tiskárnu k počítači, laserová, zn. Konica
Minolta, model Page Pro 1350 W, r. v. 2008, cena 500 Kč.
T.: 732 453 051
■ Prodám dětskou autosedačku, p. c. 6 500 Kč, n. c. 
2 500 Kč. Dřevěnou postýlku s matrací na kolečkách, cena
2 500 Kč. Oboje výborný stav. T.: 724 070 840
■ Muž 57/170/70 rozvedený, nekuřák z Lysé n. L. hledá
ženu přim. věku. Vánoce se blíží, samota mě tíží.
T.: 739 474 768
■ Koupím harmoniky. T.: 725 805 006
■ Prodám barevnou televizi Sencor STV 2117 FLAT, úhl.
55 cm, klasická obrazovka + DVB–T přijímač v perfektním
stavu, cena 1 000 Kč. T.: 725 586 877
■ Hledám parťačku ke sportovním aktivitám (kolo, brusle,
voda) rekreačně. Přistěhoval jsem se k Lysé a nikoho 
tu neznám. Já, 48/178/78, mladšího vzhledu a myšlení,
optimista. Jediná podmínka: bez tabáku. T.: 775 615 381
■ Prodám byt v Milovicích 1+1, 33 m2 + balkon, sklepní
koje, ul. Mírová, dům zateplen, plastová okna, nízké nákla-
dy, cena 690.000 Kč. T.: 603 726 132 
■ Pronajmu zděnou garáž v Milovicích na Balonce. K dis-
pozici od 1. 11. 2014. T.: 728 317 448 
■ Vyměním obecní byt 2+1 v Milovicích za menší byt
v Lysé n. L. nebo i koupím. T.: 776 195 563, e-mail: 
oribest@wo.cz
■ Koupím krmnou řepu. T.: 605 362 985
■ Žena 71 let hledá hodnou kamarádku nebo kamará-
da. T.: 725 832 761
■ Prodáme dubové parkety cca 60 m2. V současné době
položené, v případě zájmu možná i vlastní demontáž.
Cena dohodou. T.: 777 054 855
■ Prodám šlapací traktor, pro dítě od 3 let, zachovalý,
cena dohodou. T.: 721 118 704
■ Prodám náhradní díly VWLT55 nakladační vůz, r. v.
1994, motor 2,4 l, z rozebraného vozu (motor, převodovka
atd.). Prodám přední nárazník z P 605, přední nárazník
Ford Mondeo r. v. 1995, cena dohodou. T.: 608 642 855
■ Prodám 2 komorový obal na rybářské pruty, délka
130 cm, 4 postranní kapsy, 1 kapsa na vidličky, nepoužitý,
nevhodný dárek, cena dohodou, Lysá n. L. T.: 739 474 768
■ Prodám obuté zimní pneu 4 šrouby, rozměr pneu
185/65/R14, kola jsou z Fiata Bravo, půjdou i na Punto
apod., gumy cca na 2 sezóny, cena 1 200 Kč. 
T.: 725 352 719
■ Hledáme podnájem 1+1 v Milovicích do 7 000 Kč. 
T.: 606 260 105
■ Doučím v Lysé SŠ a bakalář VŠ matematiku. 
T.: 325 551 178
■ Pronajmu dlouhodobě řadovou zděnou garáž v Lysé
n. L. u fotbalového hřiště. El. proud 230 V v garáži. K dis-
pozici od 1/2015. T.: 723 334 444 
■ Prodám SKÚTR RHON LH 50 žlutý s tuningovou 
úpravou, poř. 6/2010, 2,5 roku nepoužívaný, cena 20.000,-
Kč. T.: 720 623 463 po 16.00 hod.
■ Prodám velmi zachovalý sedmi šuplíkový mrazák
Gorenje F 317 B. Vnitřní objem 274 litrů, hl. 60 x š. 60 x
v. 177 cm, energetická třída B, váha 72 kg. Cena 
3 300 Kč. T.: 605 306 981 Lysá n. L.



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

Advokátní kancelář Milovice
Mgr. Jana Šubrtová
tel. č.: 602 955 323
w w w . p r a v n i k - m i l o v i c e . c z

● úvodní konzultace zdarma ● rodinné právo,
právní servis pro firmy, vymáhání pohledávek,

nemovitosti, trestní právo, občanské právo

LESNICKÉ PORADENSTVÍ 
A SLUŽBY
● ocenění lesa (pro prodej nebo nákup) 
● žádosti o dotace a finanční příspěvky na les 
● analýza hospodaření ● odborná správa lesa a služby 
● tvorba lesních hospodářských plánů 

mobil: 730 942 599     
e-mail: lesnicke-rady@centrum.cz
http://lesnicke-rady.ic.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

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 materiálue-mail: martinsvetly@seznam.cz ● www.vrata-svetly.cz

Garážová vrata Hörmann 
od 19 990,- Kč včetně 
pohonu, dopravy, montáže 
a DPH !!!

Martin 
Světlý
Čs. armády 1221
Lysá nad Labem
289 22 
Tel.: 603 448 426

brambory
cibule
mrkev
petržel
celer
hlávky zelí
zelí bílé - krouhanka
mák
kmín

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 YPODLAHY 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

PNEUSERVIS

RYCHLOSERVIS ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
PLNĚNÍ KLIMATIZACE

PŮJČOVNA AUTOPŘEPRAVNÍKU 2t

Objednávky na 776 096 841
Přezutí i bez objednání

Najdete nás na nově otevřeném obchvatu

www.milocars.cz ■ V Břízách 800, Milovice
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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

PODZ IMNÍ  NAB ÍDK A
Motorové pily HECHT
ceny od 1 999,- Kč

Štípačky HECHT
ceny od 5 990,- Kč

■ garance přivyknutí 
■ změření dioptrií zdarma
■ ve spolupráci s předním výrobcem 
 brýlových skel ESSILOR

Při zakoupení 1 páru multifokálních skel VARILUX 
druhý pár ZDARMA – tzn. sleva 50 %!!! 
(multifokální skla: dálka + střed. vzdálenost 
+ čtení v jednom „jedny brýle na vše“)

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

Motorové rotační 
kartáče HECHT
ceny od 11 990,- Kč

Fukary a vysavače HECHT
ceny od 990,- Kč

Týdenní kalendář Milovice 2015 s fotografiemi obce z let 1900–1950

je možné zakoupit v městské knihovně Milovice. 

F o t o g r a f i e  r o v n ě ž  k  p r o h l é d n u t í  n a  w w w . p r a t e l e - m i l o v i c . c z

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

NOVĚ splátky

0% navýšení


