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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 2016.

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiřice

KUCHYŇSKÉ POTŘEBY
česká kvalita
do českých kuchyní

široký výběr za
výhodné ceny
Tescoma, Bohemia Crystal, Jihokov, KDS Sedlčany,
Kolimax, Český porcelán, Simax, Belis a další

Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 185 (pod kostelem)

www.elektroskuhrovec.cz, tel.: 325 552 925

SHOP

á vína
artinsk
Svatomod 11. 11.

DŮM NÁBYTKU
■
■
■
■

Veškerý nábytek
Kuchyňské linky
3D vizualizace
Ve 2 patrech!

®

značková
prodejna

Milovice, Spojovací – Komenského 583
Tel.: 777 889 976, 325 575 094,
e-mail: fcshop@email.cz, www.FCSHOP.cz

■ Nabídka min. 17 druhů sudového vína
■ Široký sortiment lahvových vín včetně speciálních
■ Vína rodinného vinařství Sýkora Čejkovice

a Morávia Prušánky
■ Nekuřácké posezení
■ Venkovní posezení a zmrzlina ANEX

Milovice - Mladá, Komenského 583 (v budově FC)
Tel.: 608 227 590, www.vinotekanavinici.webnode.cz

■ Přijmeme spolehlivého podlaháře, v případě zájmu
volejte T.: 774 120 707
■ Pronajmu rodinný domek s garáží a dvorkem
v Milovicích/Benátecké Vrutici, vzdálenost 50 m od
autobusové zastávky (směr Lysá, Milovice, Benátky
n. J., Praha). V domě jsou 3 místnosti, 2 koupelny + wc
a veranda se spíží, topení je plynové, dům je napojen
na kanalizaci. T.: 775 222 598
■ Prodám učebnice a knihy (výběr 1. – 4. ročník)
vhodné pro studenta Hotelové školy Poděbrady, použité, zachovalé, levně! Všechny byly koupeny úplně
nové. Seznam a ceny zašlu na vyžádání e-mailem.
E-mail: minzert@seznam.cz
■ Prodám díly na Renault Clio, Thalia 1400/16V,
výfuk střední díl, sponu výfuku, ABS kroužek na Nisan,
Renault, silenbloky výfuku a 2 ks brzdových destiček
na Peugeot 205–309, Renault. Vše nové, cena
1 000 Kč, možno i jednotlivě. T.: 777 715 963
■ Poskytování půjček ve vaší domácnosti od 4
000 Kč do 20 000 Kč. J. Bečková. T.: 606 766 546
Lysá n. L. – Milovice
■ Sháníme vyučeného opraváře zemědělských strojů s řidičským průkazem skupiny T, C a CE.
T.: 325 583 306
■ Prodám dětské kožené boty zn. Ciciban, vel. 28,
stélka 17,5 cm, kotníčkové, na suchý zip, velmi pěkné,
zachovalé, nošené pár týdnů, původní cena 1 200 Kč,
nyní 300 Kč, stále v záruce, včetně dokladu. Foto
pošlu na vyžádání na e-mail. T.: 777 715 962
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile. T.: 602 550 705
■ Do restaurace v Milovicích přijmeme servírku/číšníka, vyučení v oboru. Praxe není podmínkou, šikovné
a pracovité zaučíme. T.: 603 870 087
■ Prodám zimní pneu na plechových discích
zn. Barum, 95 %, 175/65/14, 4 ks, cena 600 Kč/ks.
Dále prodám zimní pneu na plechových discích
175/65/14, 5–6 mm, 4 ks, cena 100 Kč/ks.
T.: 777 715 963
■ Prodám dětskou válendu, světlá s úložným prostorem, rozměry d. 200 cm, š. 82 cm, h. 38 cm. Cena
dohodou. T.: 723 061 426
■ Pronajmu nebytové prostory v Milovicích, 200 m2,
cena 150 Kč/m2. T.: 603 870 087
■ Nabízím k pronájmu komerční prostory v Lysé n. L.,
blízko centra, 45 m2, vhodné pro kancelář nebo
obchod, cena dohodou. T.: 723 364 799
■ Prodám zděnou garáž v Milovicích na Balonce
v dobrém stavu. T.: 724 059 811,
email: symon@cmail.cz
■ Koupím zděnou garáž, Sídliště v Lysé na Labem.
T.: 724 059 811, e-mail: symon@cmail.cz
■ Koho nebaví LP desky může je věnovat či prodat za
symbolickou cenu. T.: 790 305 127
■ Nabízím plastové obaly na CD a DVD.
T.: 790 305 127
■ Muž 58/169 rozvedený, nekuřák ml. vzhledu se rád
seznámí se ženou přiměřeného věku z Lysé n. L.
a blízkého okolí. Rád vyměním samotu za hezký a trvalý vztah. T.: 739 474 768
■ Prodám 4 ks zimní pneu Škoda Octavia
195/60/R15 za 2 000 Kč. T.: 606 409 402
■ Daruji dobrým lidem tříměsíční krásná různobarevná koťátka, Lysá n. L. T.: 792 206 258
■ Prodám koberec/běhoun, tmavě vínový, vyčištěný,
pěkný, rozměry: délka 2 m x šířka 1,08 m, cena 250 Kč,
foto mohu poslat na email či MMS. T.: 777 715 962
■ Prodám komodu, světlé dřevo javor + hráškově
zelená kombinace, 2 šuplíky, rozměry d. 99 cm x h.
54 cm x v. 49 cm, cena 500 Kč. Foto mohu poslat na
e-mail či MMS. T.: 777 715 962
■ Hledám holku pro všechno! Nesmíš se bát pavouků, tmy, spaní u lesa pod širákem a hlavně hadů. Toho
a mnoho dalšího, co se mi sem nevešlo. Nejlepší by
bylo, kdybys byla tak napůl praštěná.
SMS 728 065 324
■ Prodám plechovou garáž s elektřinou za MŠ Pampeliška, Lysá n. L. Nová asfaltová silnice, betonový
vjezd. Cena dohodou T.:721 334 444
■ Prodám radlice sněhová traktorová zadní, typ RSTZ
3 000. T.: 733 562 865
■ Mám hnědé dlouhé vlasy, modré oči, 170 cm, je mi
39 let, bydlím v Milovicích a hledám pohodáře,
Petra. T.: 702 493 195
■ Pronajmu pracující ženě možno s dítětem samostatný pokoj v domě v Lysé n. L. o rozloze 22 m2
s přístupem na společné sociální zázemí, kuchyň, dvorek a s možností garážového stání, nájem 3 000 Kč/
měsíčně + kauce 3 000 Kč. T.: 603 870 087
■ Prodám templářský plášť a tuniku (tzv. varkoč), bílé
s červeným křížem, 100% bavlna, dovoz USA, na
výšku 175 cm a více, plnoštíhlá postava, za 2 500 Kč.
Fota mohu zaslat. T.: 722 908 100
■ Prodám rytířskou přilbu (novou), tzv. hrnec v perfektním stavu, pro obvod hlavy 60–68 cm, za 2 500
Kč. Foto mohu zaslat. T.: 722 908 100
■ Prosíme o pomoc při hledání ztraceného kocourka.
Je 8 let starý, zrzavý, plachý, má ohnutý pravý tesák.
Slyší na jméno Ťoma. Ztratil se v Lysé n. L. na Kačíně.
Volejte prosím na T.: 608 814 923
■ Hledám práci kuchařky. Dlouholetá praxe ve školním stravováni. Jsem z Nymburka, mohu dojíždět i do
Prahy nebo jinam. Díky za nabídky. Hanka.
T.: 722 072 210

Půjčovna společenských
a svatebních šatů

MARTINA
Půjčovné od 500 Kč do 4 500 Kč.
289 16 Starý Vestec 5
Tel.: 606 120 482
www.martina-salon.cz

PEDIKÚRA až do domu
Základní pedikúra – 230 Kč
Senioři – 180 Kč
Masáž chodidel a lýtek – 45 Kč
P–Shine japonská metoda – 130 Kč
Peeling chodidel – 45 Kč
Parafínové zábaly – 80 Kč
Lakování nehtů / gel lakem – 35 Kč
Doprava – 40 Kč
289 16 Starý Vestec 5
Tel.: 702 429 238

ČERTOVSKÉ SETKÁNÍ
MOTOR PRO DOSPĚLÉ
Luciferova sešlost je sejde 5. listopadu 2016 v restauraci U krále Václava
v Lysé nad Labem. Čertovská show se uskuteční ve všech prostorách
restaurace - vinárna, formanka, zahrádka na zchlazení čertovských kožichů.
Hodina setkání se uskuteční hodinu před západem slunce a to v 15.30 hodin.
■ ČERTOVSKÝ GULÁŠ a ZABIJAČKOVÉ HODY. Z čertovských kotlů se bude podávat guláš, ovar, jitrnice, tlačenka,
škvarky a jiné pochutiny, tak jak vám bude ve vašich žaludcích slehávat.
■ Bavit se budeme živou rockovou hudbou a soutěžit o ceny v hodnotné TOMBOLE.
Ve večerních hodinách ohnivá show.
■ Cena celovečerní show je 490 Kč. Veškerá konzumace jídla je v ceně
čertovského dekretu. Dekrety si můžete zakoupit v předprodeji
v restauraci U krále Václava. Dekrety jsou limitovány! Čísla dekretů budou
očíslována a budou slosovatelná. 1. cena – 10 kilová vepřová kýta
■ Majitelé jednostopých vozidel dodají na tomto setkání neopakovatelnou
atmosféru. Tito účastníci jsou vřele vítáni s motorem! V 16 hodin malá vyjížka po okolí Lysé n. L.
Pekelné show se mohou účastnit osoby s čertovskými symboly.

★

★

Organizátoři předem děkují za zakoupení dekretů a přejí hezkou nevšední zábavu.

Více informací na tel.: 775 639 804, 603 830 366

Jsme na trhu
od roku 1992

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel. 286 891 400

Nabízíme pro SVJ i nájemní byty:
■ EKONOMICKOU SPRÁVU
■ TECHNICKOU SPRÁVU
■ PRÁVNÍ OBLAST
Váš správce domu s.r.o.
Husovo nám. 1758
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 551 682
e-mail: ivana.crhova@tiscali.cz
e-mail: m.crha@volny.cz

Kontrola kotlů
vybraných značek

MOŽNÁ, ŽE BUDETE
POTŘEBOVAT ÚČETNÍHO!
DPH, KONTROLNÍ
HLÁŠENÍ, MZDY, FAKTURY
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
ZA ROK 2016
PŘIZNIVÉ CENY, PRAXE

OTTO@KAMM.CZ
TEL.: 734 282 567
ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY
Máte mnoho voleb, jak uklízet,
ale jen EVL Lysá, s.r.o., je ta správná!
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 dle Vašeho
přání a Vašich požadavků.
EVL Lysá, s.r.o., mob: 731 154 795
e-mail: evabarochova@seznam.cz
www.evl-lysa.cz

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

ELEKTROCENTRUM Skuhrovec, s.r.o., Lysá nad Labem

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
hledáme prodavače/prodavačku pro naši
prodejnu elektrospotřebičů, TV, IT atd.
v Lysé nad Labem, nám. B. Hrozného 185

AUTODOPRAVA
LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

Požadujeme:
nejlépe SŠ vzdělání / praxe v oboru vítána
/ flexibilitu, dobré komunikační schopnosti,
příjemné vystupování, cit pro obchod / trestní
bezúhonnost / řidičský průkaz sk. B / motivaci
pro výsledek / PC: Internet, Office, MS Excel
Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení, osobní bonusy
za vykonanou práci / možnost firemního postupu
/ školení / práci ve výborném, mladém kolektivu
/ zázemí rodinné úspěšné firmy / zaměstnanecké
slevy a benefity
Datum nástupu: ihned / Pracovní úvazek: plný

● cena 10 Kč za kilometr, zkušení pracovníci,
přijatelné ceny
● pracujeme NONSTOP soboty i neděle bez příplatku, také vyklízíme budovy, nebytové prostory,
kanceláře, byty, domy. Odvoz starého nábytku
a elektroniky na separační dvůr a likvidace

e-mail pro zaslání životopisu:

Tel.: 776 329 862

katka@elektroskuhrovec.cz

E-mail: 1levne-stehovani@seznam.cz

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, gsm: 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz

HOMEOPATICKÁ – AUTOPATICKÁ

PORADNA
- pro děti, dospělé a seniory
Bližší informace naleznete na adrese:

www.najdizdravi-cz.webnode.cz
tel.: 736 416 108

tiskárna a vydavatelství

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 2017

NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

Nabízíme Vám výběr novoročních přání
s možností potisku. PF dodáváme
zkompletované a
včetně obálek.

Vyrobíme Vám nástěnný kalendář
ve formátu A4, A3 přímo na míru,
tištěný z Vašich
fotografií.

e-mail: malachovova.katerina@email.cz
sídlo: Masarykova 1739 II. patro, Lysá nad Labem
IČO: 04756509

V případě zájmu o konzultaci a jakýchkoliv dotazů
mne neváhejte kontaktovat, těší se na Vás
Kateřina Malachovová, DiS.

* kopírování * laminace * kroužková vazba * vizitky * letáky * plakáty * grafika * samolepky *

PRODEJ ZELENINY

Brambory,
cibule,
kořenová
zelenina,
červená řepa,
zelí a ostatní

Šťastný Josef
Straky – po silnici směr na Benátky n. J., před lesem doleva
letiště Boží Dar – tel. 325 583 306

STAVEBNINY
LYSÁ NAD LABEM
Lysá nad Labem
Chcete být letos kreativní a vyrobit si vánoční dekorace sami? Zveme Vás do
našeho květinářství, kde najdete vše, co potřebujete na výzdobu Vašeho
domova v období adventu a Vánoc. Nabízíme velký sortiment přízdob na
věnce a svícny, širokou barevnou paletu stuh a adventních svíček, drobné
dárky, biokosmetiku, kvalitní čaje, sladkosti a další nezbytnosti ☺

Více na www.kvetiny-romantic.cz a

Květiny Romantic

Náš provoněný obchod plný vánoční pohody a atmosféry najdete na
Květiny Romantic, Masarykova 210, Lysá n. L., tel. 602 493 117, otevírací doba
Po–Pá 8–18 hod., so 8–12 hod., v prosinci so 8–15 hod., ne 9–15 hod.

KOVONA a.s. Švermova 782, Lysá nad Labem

HLEDÁME NOVÉ
SPOLUPRACOVNÍKY DO VÝROBY:
SVÁŘEČ CO2
Požadujeme: platný svářečský průkaz CO2
■ znalost výkresové dokumentace a práce
s měřidly ■ samostatné myšlení a zodpovědnost
OBSLUHA CNC STROJŮ
Požadujeme: SOU, SOŠ technického nebo
strojírenského zaměření ■ praxi na CNC
vysekávacích lisech, zkušenost s jejich
programováním VÝHODOU ■ znalost
výkresové dokumentace a práce s měřidly
■ samostatné myšlení a zodpovědnost
PRACOVNÍK MONTÁŽE
Požadujeme: manuální zručnost ■ rychlost
■ znalost výkresové dokumentace a práce
s měřidly ■ samostatné myšlení ■ pečlivost
a zodpovědnost

Nabízíme:
stabilní zázemí ryze české, více jak 100leté
společnosti ■ bez vlivu automotive ■ závodní
stravování ■ 5 týdnů dovolené ■ sick days
■ placená volna nad rámec zákonného
nároku ■ příspěvky na dovolenou
■ tábory dětí, volnočasové aktivity apod.

Sokolovská 1143/3
(pod nadjezdem)
289 22 Lysá nad Labem
e-mail: stavebninybaroch@seznam.cz
tel.: 775 315 349

Nabízíme velký výběr
stavebního materiálu
Profesionální PODLAHY KUTIL
Milovice
tým řemeslníků
■ podlahář ■ truhlář
■ tesař ■ zedník
■ malíř, lakýrník
■ a další (montáž oken, dveří,
zárubní, plotů, sádrokartony,
fasády, bourací a vyklízecí práce)

Více informací
na tel.: 325 559 318,
nebo na e-mailu:
brazdilova@kovona.com

REKONSTRUKCE NA KLÍČ

Budeme se těšit
na případnou spolupráci.

www.aaaremesla-podlahykutil.cz

Kontaktujte nás:
604 116 666, 325 532 753
Zaměření ZDARMA – Milovice a okolí

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.

PŘIJMEME SPOLEHLIVÉHO A ŠIKOVNÉHO
PODLAHÁŘE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE
608 930 848.

Tel.: 325 532 753,
608 930 848
w w w. p o d l a h y k u t i l . c z

HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY
Lysá n. L. - pod nadjezdem
Po - Pá: 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30

PODZIMNÍ NABÍDKA
Motorové pily HECHT
ceny od 2 390,- Kč

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

KRMIVA PRO
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA skot, koně, drůbež, kozy, prasata…
Pšenice, ječmen, oves, kukuřice,
slunečnice, mák, všechny šroty

Štípačky HECHT
ceny od 4 390,- Kč

Fukary a vysavače HECHT
ceny od 999,- Kč

Motorové rotační
kartáče HECHT
ceny od 14 990,- Kč

●
●
●
●
●
●
●

ZAHRADA

montérky, boty, rukavice
DROGERIE úklidová, pracovní
vozíky, káry, rudle, paleáky
elektrocentrály, míchačky, míchadla
žebříky, štafle - Al + dřevo
plachty, pytle, rašlové úplety
elektronářadí NAREX - PROTOOL
- MAKITA - METABO
● sběrna oprav značkového elektronářadí
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