
PRODEJ 
VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ

PRODEJ KRŮT
5.12. a 12.12. 8.00–11.00 hod., 12.30–15.30 hod. 
6.12. a 13.12. 8.00–11.00 hod. 

cena 65 Kč/kg

Pěstitel Stratov, a.s. ● Stratov 185 ● Tel.: 325 551 268, 724 983 408
http://www.vanocnistromky-stratov.cz/

Jedle obrovská 330–430 Kč
Smrk pichlavý 250–290 Kč
Borovice černá 220–290 Kč

Prodej: pondělí až pátek 7.00–15.15 hod.
Sobota 8.00–11.00 hod.
20.12. a 21.12. 8.30–11.00 hod.

12
Měsíčník zdarma

2 0 1 4

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
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2015

Všem našim zákazníkům časopisu M-inzert děkujeme za jejich dlouholetou přízeň a stálý zájem inzerovat právě s tímto časopisem. 
Ale zároveň děkujeme i čtenářům, kteří pravidelně čtou tento „reklamní plátek“ a každý měsíc vyhlíží časopis ve své schránce. 
Bez Vás věrných inzerentů a čtenářů by časopis nebyl tím, čím dnes je. Přejeme Vám tímto pohodové prožití vánočních svátků 

a v novém roce mnoho dní prožitých ve zdraví, spokojenosti, toleranci a vzájemném porozumění.
Uzávěrka do dvojčísla leden+únor 2015 časopisu M-inzert je 23. ledna 2015. Informace o časopise M-inzert, 

ceník s formáty inzerce a náhledy jednotlivých čísel časopisu najdete na stránkách www.m-inzert.cz

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
■ Sezónně zahrádka, zmrzlina

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

VINOTÉKA 
Vinárna NA VINICIPF 2015



ODBĚRY KRVE
Odběrové místo MILOVICE
5. května 71/54
Tel.: 325 533 131

Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek  
6.30 - 8.30 hodin

■ Supertok je doporučován
do nových rozvodů jako
prevence

■ Ochrana potrubí 
před vodním kamenem

SUPERTOK®

Zařízení na úpravu
vody magnetickým
polem

CHRÁNÍ: potrubí, sanitární  techniku, pračky,
myčky, zásobníky a průtokové ohřívače, kotle 
a radiátory, průmyslové zařízení, bazény

www.supertok.cz

tel: 606 938 069

info@supertok.cz

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel. 286 891 400

Rychlá 
hotovostní půjčka
do 48 hodin

Krátkodobé půjčky 
se splatností až 56 týdnů.

VOLEJTE: 
777 277 926

MILOVICE

HELP FINANCIAL

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

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

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

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

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

■ Hledám přivýdělek jako finanční či administrativní výpomoc
na částečný úvazek s prací z domova či občasnou docházkou.
Mohu nabídnout: znalost ÚČETNICTVÍ, DANÍ, reporting, control-
ling, analýzy a celou řadu administrativních činností jako je 
evidence smluv, obchodní korespondence, upomínky a další.
Ráda vypomůžu v nějaké firmě či živnostníkovi. E-mail: 
hhomeoffice@seznam.cz nebo T.: 732 862 753
■ Vyměním byt v Milovicích 2+1, blízko nádraží a obchodního
centra v osobním vlastnictví za podobný v Lysé nad Labem,
respektivě prodám, koupím. Doplatek možný. T.: 734 282 567 
■ Prodám nenošené kozačky Tamaris na klínku cca 6 cm, velur,
černé, vel. 38 za zlomkovou cenu. T.: 605 118 844
■ Prodám minimálně nošené kožené kozačky uvnitř kožich,
černé, vel. 37, podpatek cca 4 cm za zlomkovou cenu. 
T.: 605 118 844
■ Prodám letošní vlašské ořechy, cena 50 Kč/kg. T.: 602 718 869
■ Hledáme byt 2+1 v Milovicích a okolí. T.: 724 443 768
■ Prodám nové elektrokolo dámské, zdravotní důvody, cena
dohodou. T.: 604 167 648 
■ Pronajmu zděnou garáž v Milovicích na Balonce v ulici
Smetanova. T.: 724 502 989 
■ Prodám vážnému zájemci lednici zn. ARDO, hloubka 60, šířka
50, výška 175 cm za 2 000 Kč. T.: 722 908 100 Milovice
■ Prodám rohovou, nerozkládací sedačku z eko kuže. Rozměry
195 cm–140 cm. Cena 3 500 Kč. Foto zašlu na e-mail.
T.: 733 185 425
■ Prodám teplý kabátek značky Morgan, barva hnědá, vnitřní
kožíšek, velikost M, výrazný límec, délka do pasu, dlouhé ruká-
vy, cena 600,- Kč; módní černý kabátek do pasu, velikost M,
s límcem dlouhé srsti kombinované barvy hnědá – bílá – černá,
cena 700,- Kč; černý kabátek 7/8, značky Melich, z příjemného
hebkého kožíšku, velikost M, cena 800,- Kč. Lysá nad Labem
nebo Praha, T.: 606 955 570, e–mail: rudolfz@email.cz
■ Doučím v Lysé SŠ a Bc MATEMATIKU, SŠ DEG T.: 325 551 178
■ Prodám funkční počítač s Windows 7, LCD monitor, myš, 
klávesnice, možno dovézt. vyhnanovsky@centrum.cz
T.: 608 238 935 
■ Nabízím funkční notebook s Windows 7, dvd, zdroj, možnost
dovozu. vyhnanovsky@centrum.cz T.: 608 238 935
■ Prodám sádrokartonové desky, nové, 9 ks. PC 91,-/ks. Za odvoz
a výhodnou cenu – dohoda. T.: 724 936 191
■ Prodám 2 palety tvárnic HELUZ SI, rozměr 39 x 24 x 24, za
poloviční cenu z ceníku. Jsou na pozemku ve Stratově.
T.: 603 803 272
■ Prodám dámský velurový kožich tmavě hnědý, dlouhý, velmi
pěkný, na výšku 169 cm za 1 000 Kč.
T.: 325 552 090, 736 746 894
■ Vysoký kluk, kutil z vesnice, nekuřák a abstinent, který je zajiš-
těn a má na holky smůlu, hledá hodnou holku bez závazků
a dluhů, nejlépe také nekuřačku. Kontakt: miras1983@seznam.cz
■ Prodám dětské oblečení, velmi levně 0–3 roky kluk i holka,
zimní kombinézy a bundičky, čepice, kalhoty, mikiny, i celoroční
výbavička. Foto pošlu na email/osobně v Lysé. T.: 604 783 475
■ Prodám nebesa nad postýlku s mantinelem, pro kluka i holku
– univerzální motiv medvídka, 299 Kč. T.: 604 783 475 
■ Prodám monitor dechu pro miminka SNUZA GO, vč. baterie,
PC 2 400 Kč, nyní 849 Kč. T.: 604 783 475 
■ Elektrikář silnoproud, krátce po vyučení. T.: 725 771 645
■ Prodám zděnou garáž na sídlišti v Lysé nad Labem, cena 
160 000 Kč. T.: 720 538 800
■ Hledám zručného řemeslníka pro drobné stavební práce
o víkendech. Dlouhodobější spolupráce možná, kvalitní práce
a vlastní doprava podmínkou. T.: 604 687 753 (večer) 
■ Jsem 47 letý v ID bez viditelné vady a s vyřešenou minulostí.
Já z Lysé n. L., hledám spřízněnou duši, která by šla se mnou dál
životem. Ty z okolí do 50 let, v ID nevadí. T.: 731 323 691
■ Štír – rybář 57/170/70 rozvedený, nekuřák z Lysé n. L. hledá
přítelkyni na vážný vztah. Je smutné usínat a probouzet se sám.
T.: 739 474 768
■ 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. Foto zašlu na e–mail.
T.: 777 715 962
■ Prodám kojící polštář, bílý, pratelný polštář i snímatelný
potah, po jednom dítěti, cena 200 Kč. Foto zašlu na e–mail.
T.: 777 715 962
■ Prodám učebnice a knihy vhodné pro studenta Hotelové školy
Poděbrady, použité, zachovalé, levně! Všechny byly koupeny
úplně nové. Seznam a ceny zašlu na vyžádání emailem. E–mail:
minzert@seznam.cz
■ Ubytování v soukromí, noc 300 Kč/osoba, dlouhodobě
150 Kč/osoba. www.ujelinku.cz T.: 603 870 087
■ Prodám mobilní telefon LG KM900, dotykový, stříbrný, 
v originálním balení, s návodem, USB kabel, bez nabíječky (dá
se nabíjet přes USB kabel), plně funkční, cena 600 Kč.
T.: 777 715 962
■ Prodám Ford Mondeo kombi, rok výroby 2006, palivo nafta,
najeto 116 350 km, klimatizace. Cena 98 000 Kč. T.: 606 901 905 
■ Asistentka – manažerka: hledám asistentku – manažerku na
4 hodiny týdně, po dohodě možná delší spolupráce. Životopis
posílejte na email: iveta.stastna@centrum.cz
■ 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 kožich – hnědý, delší, stříhaný beránek lemovaný liš-
kou vel. 42–44, cena 800 Kč. Prodám kabát – flaušový, delší, oli-
vově zelený vel. 42–44, cena 400 Kč. T.: 739 223 060
■ Koupím bílou plyšovou kočičku Hello Kitty v růžovém tričku
a s růžovou mašlí. Ztratili jsme ji v Lysé na Masarykově třídě.
T.: 739 653 602 nebo e-mail: zanysek86@seznam.cz
■ Prodám ručně sklízenou krmnou řepu, cena dohodou.
T.: 602 255 106 
■ Koupím garáž v Lysé n.L., ideálně v OV, zděnou, v dobrém
stavu. T.: 604 783 475
■ Nabízím po dvojčatech miminkách výbavičku na 0 až 6 měsí-
ců, levně. T.: 776 134 971



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

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

www.m-inzert.cz

Aktuální nabídka
NOVOROČNÍCH PŘÁNÍ 2015
Nabízíme výběr z více jak 100 druhů novoročních
přání pro rok 2015. Na přání dotiskneme vánoční
texty, logo firmy i podpisy majitelů. Katalogové 
novoročenky dodáváme včetně obálek.
Nabídku novoročenek Vám můžeme na 
vyžádání zaslat formou elektronického 
katalogu nebo Vám zapůjčit katalog 
- vzorník v tištěné podobě.

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 materiálu

e-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 Y

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

PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY 
Nováková Věra

● PRODEJ TRADIČNÍCH ČESKÝCH

SKLENĚNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB

● VELKÝ VÝBĚR 
VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

● HRAČKY – STAVEBNICE – 
SPOLEČENSKÉ HRY

náměstí Bedřicha Hrozného 727/3, 289 22 Lysá nad Labem
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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

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

Adresa: Nádražní 498, Milovice, Tel.: 608 115 513

Provádíme tyto opravy:

■ Motorů a převodovek
■ Elektroinstalace
■ Brzdy
■ Řízení, seřizujeme 

geometrie náprav

■ Laky, karosářské práce
■ Zajišťujeme STK a ME
■ Výměny olejů
■ Pneuservis – přezutí 

od 89 Kč/kolo

Opravujeme veškeré osobní a dodávkové vozy


