Měsíčník zdarma
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Reklamní a inzertní noviny pro města Lysá nad Labem a Milovice
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 2016 časopisu M-inzert je 22. ledna 2016. Informace o časopise M-inzert,
ceník s formáty inzerce a náhledy jednotlivých čísel časopisu najdete na stránkách www.m-inzert.cz
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2016

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiřice
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Veškerý nábytek
Kuchyňské linky
3D vizualizace
Ve 2 patrech!

PF 2016

®

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 Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž
■ Nekuřácké posezení
■ Sezónně zahrádka, zmrzlina
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Milovice - Mladá, Komenského 583 (v budově FC)
Tel.: 608 227 590, www.vinotekanavinici.webnode.cz

Bezplatná
textová inzerce
Možnosti podání bezplatné textové inzerce:
● přes internetové stránky www.m-inzert.cz
● na e-mailovou adresu: info@m-inzert.cz
● zasláním SMS zprávy na tel.: 777 715 962
● na adrese Husovo nám. 24, Lysá nad Labem
■ Když si báječnou ženskou najde báječný chlap, tak mají
báječný život… Najdu Tě? Milovičák, 47 let.
T.: 605 943 520
■ Prodám zimní pneu 175/65/R14 na plechových
discích, rozteč šroubů 100 mm, průměr středové díry
60 mm, 95% vzorek, cena 850 Kč/ks. A druhou sadu
pneu, jeté, cca na 1 zimu, cena 250 Kč/ks, je dobré vidět.
Více info na T.: 777 715 963
■ 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: minzert@seznam.cz
■ Ubytování v soukromí – Hostel Milovice, noc 300 Kč /
osoba, dlouhodobě 150 Kč/osoba. www.ujelinku.cz
T.: 603 870 087
■ Prodám díly na Renault Thalia, Clio 1400/16V výfuk
střední díl, sponu výfuku, ABS kroužek, silenbloky výfuku
a 2 ks brzdových destiček. Vše nové, cena 1 000 Kč.
T.: 777 715 963
■ Prodám 2 dětské cyklistické helmy, červenou a modrou,
vel. S/48–54 cm, cena 150 Kč/ks. Fota zašlu na e-mail.
T.: 777 715 962
■ Prodám byt v Lysé n. L. 2+1, garáž + pozemek, cena
1 630 000 Kč. T.: 732 889 623
■ Hledám pronájem bytu bez kauce, okolí Nymburka, spěchá. T.: 731 708 732
■ Koupím byt velikosti 2+kk, 2+1 cca 40–50 m2, nižší
patro nebo dům s výtahem. Lokalita Lysá nad Labem,
Milovice, Čelákovice. Pouze do OV. Rozumná cena.
Dotazy a nabídky na T.: 775 615 381 nebo e-mail:
msteam@ volny.cz
■ Hledám nezadaného muže vyšší postavy, přiměřeného
věku z Nymburska. Já 49/175, plnošt. postavy. Sms prosím na T.: 724 719 319
■ Sháním Gramo GZ 646. T.: 790 305 127
■ Prodám DVD přehrávač. T.: 790 305 127
■ Koho již nebaví gramodesky, může je věnovat či za symbolickou cenu přenechat. T.: 790 305 127
■ Prodám štěně drsnosrstého jezevčíka, fenka, PP, stáří 5
měsíců. T.: 325 532 018, 727 903 112
■ Nabízím hlídání dětí (od kojeneckého věku). Jsem 42letá
SŠ, české národnosti, maminka 3 dětí. Praxe (dlouhodobá)
převážně v rodinách, mohu doložit. ŘP + auto mám. Cena
dle dohody. T.: 724 056 466
■ Prodám velmi zachovalou mikrovlnou troubu vestavnou
Mora MT01.0000, nerez, výkon 900 W, gril 750 W, objem
23 l, talíř 31 cm, 6 st. výkonu + 2 na gril, časovač, dig. hodiny, (30,5 x 50,8 x 36). Cena 1 900 Kč. T.: 724 056 466
■ Prodám rádio Philips s CD přehrávačem, levně.
T.: 773 626 162 po 17 hod.
■ Prodám Bioptron lampu zn. Zepter, levně + dárek el.
ruční masážní přístroj, hlavice má 5 variant použití.
T.: 773 626 162 po 17 hod.
■ Doučím v Lysé SŠ a Bc MATEMATIKU, SŠ DEG.
T: 325 551 178
■ T.A.S. Praha s.r.o. Husova 53, Šestajovice přijme ihned
šikovnou švadlenu, více info po telefonu p. Trepera
T.: 603 164 565. Šití pracovních oděvů.
■ Pronajmu zděnou garáž u hřbitova v Lysé n. L. Volná od
1. 1. 2016. T.: 724 860 437
■ Pronajmu byt 2+1 v Lysé nad Labem na Sídlišti nedaleko restaurace (60 m2). Momentálně zařízen jako ubytovna pro 6–8 pracovníků. Volný od 1. 1. 2016. Cena dohodou. T.: 724 112 369
■ Prodám velurový kožich tmavě hnědé barvy, český výrobek, dlouhý, velikost 50, výška 168, cena 800 Kč. Dále
kožešinové paleto tmavě hnědé, králík, český výrobek, velikost 50, cena 400 Kč. T.: 325 552 090, 736 746 894
■ Muž 58 let, 169, rozvedený, nekuřák hledá ženu do 55
let na hezký a trvalý vztah, Lysá n. L. a blízké okolí.
T.: 739 474 768
■ Prodám pečící troubu, cena 800 Kč, sleva možná,
odběr Lysá n. L. T.: 725 060 232
■ Poptávám funkční pračku Mini Romo bez ždímačky,
nebo i jinou značku za nízkou cenu. T.: 723 024 451
■ Nabízím vzrostlé aloe. T.: 723 024 451
■ Prodám vchodové dveře 90 cm levé, původně palubkové s úzkým středním okénkem. Po renovaci fa Porta jsou
plné, potažené folií s dezénem dřeva (dub až ořech) s oboustrannou ozdobnou lištou u klikové strany. Cena dohodou.
T.: 603 418 526 Lysá n. L.
■ Hledám spolehlivého člověka na pravidelný úklid
domácnosti. Jedná se o rodinný domek na venkově v klidné lokalitě 7 km od Lysé n. L. Možnost autobusové dopravy. Finanční podmínky dohodou. T.: 728 448 756
■ Hledám empatického, flexibilního člověka na opatrování babičky a péči o domácnost. Babička prodělala mrtvici
a zlomeninu krčku. V současné době je částečně samostatná, ale potřebuje dopomoc. Nabízím dobré finanční
podmínky, případnou možnost bydlení v příjemném prostředí na venkově. Ostatní info na tel. 728 448 756
■ Potřebujete chůvu pro Vaše dítě? Nabízím krátkodobou
i dlouhodobou kompletní péči, u Vás či u mne. Jsem pohodová, flexibilní, s autem a zkušenosti s dětmi už 20 let.
Volejte 739 510 413, Helena.

MALBY
NÁTĚRY
ŠTUKOVÁNÍ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
PAVLÍKOVI
Starší - tel.: 602 319 672, 325 599 091
Mladší - tel.: 603 431 044

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

VYKUPUJEME

KNIHY

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;

AUTODOPRAVA
LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

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.

Tel.: 776 329 862
E-mail: 1levne-stehovani@seznam.cz

opět poskytuje logopedickou péči
pro dětské i dospělé pacienty, nyní
v prostorách MěÚ v Milovicích.

ŘSTVÍ
TRUHLÁ

SVÁTEK

Dělnická 228
289 23 Milovice

Výroba: ■ kuchyňské linky ■ okna ■ dveře
■ schody ■ pergoly ■ vestavěné skříně
■ nábytek na zakázku – ABS hrany
Tel.: 325 577 630
Mob.: 776 612 490, 774 136 566
e-mail: dusansvatek@seznam.cz

SERVIS A PRODEJ

Technické poradenství
■ prověřování vozidel a odborné expertízy

v č e t n ě p ř í s l u š e n s t v í a re g u l ac e

Samostatný likvidátor
pojistných událostí
■ poradenství při škodách z pojištění
motorových vozidel a majetku

kotlů, topidel a ohřívačů
Prodej na splátky

Michal Svoboda
Provozovna:
Čechova 1488
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 objektech, 4PaTest
● kontroly plynových spotřebičů
dle legislativy

Zabezpečení vozidel
■ bezpečnostní značení skel
Prodej auto/moto pneu a disků
■ letní a zimní pneu, disky
■ kompletní sady připravené k montáži
na vozidlo

OTEVŘENÍ AMBULANCE
KLINICKÉ LOGOPEDIE

Mgr. Kristýna Žáková

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel. 286 891 400

Zaměření a kalkulace zdarma.

EVL Lysá, s.r.o., mob: 731 154 795
e-mail: evabarochova@seznam.cz
www.evl-lysa.cz

● 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

A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI

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

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

Objednávat se lze telefonicky
na tel. č.: 704 099 021.

SERVISY PLYNOVÝCH KOTLŮ – PROTHERM, CaM, DAKON, ATMOS –
Montáž plynových přípojek, ústřední topení, TEPELNÁ ČERPADLA,
kanalizace, vody, PRODEJ DROBNÉHO ZBOŽÍ.
Zajistíme: Projektovou dokumentaci a revizi na plyn, revizi na komín

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
Provozovna: Italská 556, Milovice - Mladá (za Tescem)
PO - PÁ 8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Při předložení
SO 8,00 - 11,00
tohoto kupónu SLEVA 5%
tel. + fax 325 575 521, 602 332 888
na Vámi vybrané
votop@nymbursko.com
zboží.
Ubytovací služby: dle domluvy na tel. č. 606 326 335

Kompletní účetní
ZUBNÍ RENTGEN
(panoramatický snímek) a makléřské služby
pro veškeré právní subjekty, zpracování účetnictví, mezd, zastupování
v Lysé nad Labem
na úřadech, kontroly na FÚ, rekonstrukce účetnictví, poradenství
Zubní laboratoř – Lenka Krpcová

v rámci optimalizací, vyřizování pojistných událostí, náhradní vozidla.

Na Vysoké mezi 517
289 22 Lysá nad Labem - Litol
Tel.: 314 501 256, 605 000 599

Právní zastoupení
a poradenství

Ordinační hodiny
Po
8 – 19.30
Út
8 – 13, odpoledne pro objednané
St
8 – 13, odpoledne pro objednané
Čt
8 – 19.30
Pá
pro objednané
So
pro objednané

www.krpcovazublab.hys.cz

S námi se nového občanského zákoníku
bát nemusíte. 15 let zkušeností.

Rekonstrukce kanceláře. V případě potřeby volejte T.: 734 262 659

TEL: 734 237 256
734 262 659
608 347 313

www.finance-global.cz
www.pojisteni-global.cz

tiskárna a vydavatelství

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

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 2016

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.

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

PRODEJ ZELENINY

brambory,
cibule, mrkev,
petržel, celer,
červená řepa,
česnek,
kmín, mák

SERIOZNÍ PŮJČKA
pro klienty s pravidelným příjmem
- zaměstnancům (do 150 tisíc)
- důchodcům (do 150 tis)
- podnikatelům (do 300 tis)
● měsíční splátky ● žádné poplatky
● neručíte směnkou ani nemovitostí
● seriozní jednání

tel. 732 170 454

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)

REKONSTRUKCE NA KLÍČ

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

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE,
INTERNISTY, DIABETOLOGA

604 116 666, 325 532 753
www.aaaremesla-podlahykutil.cz
Zaměření ZDARMA – Milovice a okolí

N o v ě

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
w w w. p o d l a h y k u t i l . c z

o t e v ř e n ý

o b c h o d

MUDr. Kamil Kubelka
Masarykova 214, 289 22 Lysá nad Labem
Tel. 325 553 663; Mobil: 720 106 042
www.ordinacekubelka.cz
E-mail: ambly@seznam.cz

V nutných případech
možné ošetření
v Kovoně a.s. v Lysé n. L.
v pondělí 7,30 - 9,00
hodin a ve středu
8,00 - 9,00 hodin.

Ordinační hodiny:
Po 11,30 - 18,00
Út 8,00 - 12,30 13,00 - 18,00
St 11,30 - 17,00
Čt 8,00 - 12,30 13,00 - 16,30
16,30 - 18,00 (jen pro zvané)
Pá 8,00 - 11,00

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

oděvy pro děti, dospělé, hračky
V Konírnách (vedle lékárny), 289 23 Milovice - Mladá
FB: Nekonecny Pribeh
Otevřeno: Po – So 9 – 17 hodin

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

ZAHRADA

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

Děkujeme Vám
za projevenou důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2016 Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů

Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání dvanácté, prosinec 2015, ročník XIII. 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.
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