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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.

UUzávěrka do dvojčísla leden + únor 2022 časopisu M-inzert je 14. ledna 2022. 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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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 ì s t a  Ly s á  n a d  L a b e m  a  M i l o v i c e

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Pøerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšièky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiøice

Přijmeme automechaniky 
a autoelektrikáře s praxí

plat 35.000 Kč

NABÍZÍME ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
pro domácnosti, kanceláře, nebytové prostory bytových domů  a předvánoční úklid.
Nabízíme dlouhodobý periodický úklid bytových domů.
Dále nabízíme:
vyklízení, údržba dětských hřišť, údržba trávnatých ploch, úpravy a modelace 
živých plotů, hrabání a odvoz listí.
Místo provádění úklidu a údržby:  Milovice
Cena:
Domácnosti, kanceláře 
• základní úklid   295 Kč / 1 hod práce  (vč. čistících prostředků a dopravy do 5km)
• generální úklid 360 Kč / 1 hod práce 
Bytové domy
• týdenní úklid od 150 Kč  / bytová jednotka za měsíc 
Kontakt:                                         
Opravy a údržba bytových domů
DOMM Invest s.r.o.
www.domminvest.cz

Úklidové služby:     tel.  739 618 959
Opravy a údržba:       tel.  775 718 130



■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnostika 
pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně Aneta 
Nejedlá. T.: 776 881 174, E-mail: aneta.nejedla1@gmail.com
■ KOSMETIKA AVON. Pokud máte zájem o kosmetiku Avon a 
pravidelné kampaňové katalogy, neváhejte a ozvěte se. 
Milovice, Lysá n.L. T.: 777 715 962, E-mail: minzert@seznam.cz
■ Prodám set – stropní světlo se 4 bodovkami + 2 stolní lam-
pičky, sklo a kov, zánovní, cena 300 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám prase 150 kg živé váhy, 40 Kč/kg. T.: 728 278 728, 
605 155 366
■ Prodám zánovní válendu s úložným prostorem, délka 2 m, 
šířka 90 cm, výška 38 cm, téměř nová. T.: 720 365 050
■ Nabízím půjčky do domácnosti, vhodné pro důchodce  
i maminky. T.: 604 724 842
■ Prodám invalidní tříkolku, elektrická, ještě 1 rok v záruce, 
málo používaná. T.: 731 080 977
■ Prodám dámský kalhotový kostým vel. 38, na výšku cca 170 
cm, vínové barvy, materiál polyester/elastan, nenošený, 
původní cena 3 000 Kč, nyní 1 000 Kč. T.: 325 568 037, 722 
086 560
■ Prodám zimní pneumatiky, výborný stav, 185/60/R14, na 
discích, na ceně se domluvíme, Stratov. T.: 724 413 693
■ Prodám stropní světlo se 4 bodovkami, kov + dřevo,  
zánovní, cena 300 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám stropní světlo, kulaté, sklo + dřevo, průměr 30 cm, 
cena 200 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám dětskou cyklistickou přilbu, bílo růžová, vel. 48-54 
cm (XS/S), moc hezká, nezničená, cena 200 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám handsfee zn. Nokia, starší typ, bezdrátové, černé, 
plně funkční, funguje se všemi mobilními telefony, cena 200 
Kč. T.: 777 715 961
■ Prodám motorovou strunovou sekačku zn. Hecht 130, starší 
typ, plně funkční, cena 900 Kč. T.: 777 715 961
■ Prodám dětské kolo, vel. 24, bílo vínové, starší, běžné opo-
třebení, cena 500 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám autorádio zn. Pioneer KEH-1033, 4x40W, nové, 
nepoužité, v původním balení, cena 1 500 Kč. T.: 777 715 961
■ Prodám fotoaparát z. Canomatic DL 2000 + brašnu, úplně 
nový, nepoužitý, cena 1 000 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám příslušenství na psa, na výcvik rukáv, různé obojky, 
kožený, látkový, kovový + kovový košík, vše nové, cena 800 Kč. 
T.: 731 082 693
■ Prodám dětskou cestovní postýlku, barva oranžovo –  
zelinkavá, skládací do velké tašky, TOP stav, cena 500 Kč.  
T.: 777 715 962
■ Prodám dětskou helmu na lyže, vel. 57-58/M, barva modrá, 
pěkná, cena 200 Kč. Foto mohu zaslat. T.: 777 715 962
■ Prodám dřevěnou postýlku v bílé barvě, rozměry 150x60 
cm, nová matrace, cena 500 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám dřevěné konzole na záclony v tmavé barvě - ořech, 
1x160 cm, 1x220 cm, cena 150 Kč/ks. T.: 777 715 962
■ Prodám OSB desky, rozměry d.2,5m x š.60 cm x v.18 mm,  
4 ks, cena 750 Kč/ks. T.: 777 715 961
■ Prodám invalidní vozík, mechanický, zn. Wheelchair, úplně 
nový, nevyužitý, TOP stav, cena 4 500 Kč. Více informací na  
T.: 773 501 631
■ Prodám dětské holínky zn. Demar, vyteplené, vel. 34/35, 
motiv zebry, moc hezké, párkrát na noze, TOP stav, cena 200 Kč. 
T.: 777 715 962
■ Pronájem skladovací haly  o ploše 686 m2 s nakládací ram-
pou v Milovicích. T.: 602 281 700
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, tuzexové pou-
kázky, medaile a jiné. T.: 602 550 705
■ Koupím palubkové vchodové dveře, šíře 90 cm, 1 ks, pravé 
otevírání. T.: 721 773 028
■ Prodám stavební rozvaděč, nový s revizní zprávou a ates-
tem. Levně. T.: 606 862 133
■ Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání i samotné 
dekrety k těmto. Též z období socialismu. Stačí SMS, zavolám. 
T.: 608 420 808
■ Hledáme pracovníka na výpomoc při opravě topení a kotlů, 
HPP. T.: 774 415 891
■ Hledám přítele do 75 let se zájmy o cestování, přírodu, kul-
turu, zahrádku. Jsem žena 73 let, nekuřačka. Nymburk a okolí. 
T.: 737 365 970
■ Pronajmu byt 2+kk v RD v centru Nymburka. Byt má samo-
statný vchod, část bytu je vybavena. Pouze 1 osobě, pracující, 
nekuřák, bez dětí, bez zvířat. Cena dohodou, více informací na 
tel. T.: 737 365 970
■ Prodám sportovní kolo v původní značce Favorit, modrá 
metalíza, jako nové. Výbava berany, galusky, převod, přední 3x 
s krytem, zadní 5x. Na krátké využití byla doplněna turistická 
výbava, lesklé duralové blatníky, lehký zadní nosič, osvětlení. 
T.: 728 325 785
■ Hledám podnájem 1+kk, mladý muž 18 let, event. výpomoc 
v domě, na zahradě. T.: 724 588 258
■ Nabízíme certifikované prodlužování vlasů metodou  
keratin, tape-in, sew-in. Milovice a okolí. Více info na  
T.: 774 365 366, 608 228 879
■ Prodám zimní prošívaný kabát vel. 38, hnědé barvy, výška 
postavy 160-165 cm, velmi zachovalý. T.: 325 568 037,  
722 086 566

Bezplatná 
textová inzerce

PAVLÍKOVI
Starší   - Tel.: 602319 672
Mladší - Tel.: 603 431 044
               - Tel.: 722 013 058

» MALBY 
» NÁTĚRY
» ŠTUKOVÁNÍ
» ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

PRONÁJEM 
SKLADOVACÍ HALY  

» plocha 686 m2 s nakládací 
rampou v Milovicích

602 281 700

PRODÁM 
INVALIDNÍ VOZÍK

mechanický, zn. Wheelchair
úplně nový, nevyužitý, TOP stav 

cena 4.500 Kč
Více informací na T.: 773 501 631

Od října 2021 zahájí

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. Kristýna Hrušková

provoz logopedické ambulance v Lékařském domě 
v Milovicích (ul. Dukelská 348). 

Objednávat se můžete na tel.: 

704 099 021 nebo 704 058 521

Ke Křížku 101, Kostomlátky

Nově dodávka a montáž 
venkovních i vnitřních dveří 
včetně obložkových zárubní.

Lysá nad Labem

Kompletní podlahářský servis          
Po tel. dohodě je pro Vás VZORKOVNA 

vždy otevřena. Adresa: 
Na Písku 74, Lysá nad Labem.     

VZORKOVNA nabízí: vinylové podlahy, 
 PVC, koberce, laminátové a dřevěné podlahy, 

nivelační stěrky, OSB desky a další.

         TRIBOS – OPRAVA A 
ČIŠTĚNÍ KOŇSKÝCH DEK

• Oprava, čištění a  
   impregnace koňských dek

• Výměna zipů

• Psí matrace na přání

• Tvorba výšivek

607 885 062

E-SHOP 
www.tribos.cz

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem 

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

NATŘU TO I TOBĚ

tel.: 731 538 617
e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

HLEDÁME ÚČETNÍ/ÚČETNÍHO!
Pro naši rodinnou �rmu s tradicí 30 let, ELEKTROCENTRUM Skuhrovec, 

hledáme novou posilu na pozici „účetní”.
Nabízíme:
•  klidnou práci v příjemném prostředí, stálém a milém kolektivu (v zásadě rodinném)
•  částečný i plný úvazek
•  vhodné i pro starší, matky s dětmi
•  nadstandardní délka dovolené, "sick days"
•  vlastní organizace náplně práce
•  zaměstnanecké slevy
•  zajímavé platové ohodnocení

Očekáváme:
•  vzdělání ekonomického směru SŠ
•  bezúhonnost
•  samostatné účtování

Proč pracovat právě u nás? Máme tradici 30 let a pozici účetní obsazujeme teprve počtvrté. 
Jsme �rma založená na poctivosti, ohleduplnosti a tradici. Držíme spolu, nehledě na to, na jaké pozici.
Vaše životopisy nám prosím zašlete na katka@elektroskuhrovec.cz a nebo volejte na 777 689 833.
Nástup možný ihned. Budeme se na Vás těšit!

■ Hledám milého seriózního muže do 65 let se zájmem o kul-
turu, přírodu, cestování. Žena, 165 cm, sportovní typ, společen-
ská, se smyslem pro humor. Barevný podzim jde trávit ve dvou. 
T.: 704 729 518 pouze SMS, ozvu se.
■ Prodám sklápěcí postel ve skříni, ložná plocha 160x200 cm, 
uložení lůžkovin a velká úspora prostoru. T.: 724 235 546
■ Prodám rozkládací gauč + 2 křesla + 2 taburety, vše za 3 500 
Kč. T.: 704 468 285
■ Prodám nůžky na plech, stáčečku a ohýbačku 2m.  
T.: 704 468 285
■ Muž 30 let, 189 cm vysoký, hnědé oči, hnědé vlasy hledá 
přítelkyni do 35 let, která ví, co od života chce. E-mail:  
miloslavpivonka@volny.cz
■ Starší žena hledá přítelkyni nebo přítele do 79 let. Samotné 
je mi smutno. T.: 704 468 285
■ Koupím velmi pěkný, nejlépe nový umělý vánoční stromek 
1,5 - 2 metry vysoký. T.: 721 773 028, e-mail: josefkn@seznam.cz
■ Daruji za čokoládovou kolekci na stromek plně funkční dět-
skou klasickou dřevěnou postýlku s novou matrací zabalenou 
v igelitu, postýlka je polohovací. T.: 721 773 028, email: 
josefkn@seznam.cz
■ Prodám dřevo na topení, borovice – sušina, kulatina v délce 
cca 1m, průměr 20-40 cm, cena za 1 m prostorový/700 Kč.  
T.: 737 480 288
■ Prodám koks – ořech, zrnitost 40-80 mm, volně ložený, cca 
10q, suchý, kvalitní, vhodný do klasických kamen nebo litino-
vého kotle, cena 500 Kč/1q. T.: 737 480 288
■ Prodám dětské lyže Rossignol, 150 cm, vázání Marker + 
hůlky. Pánské lyže Dynastar, 190 cm, vázání Marker + hůlky. 
Pánské lyže Mistral, 285 cm, vázání Marker + hůlky. Běžecké 
lyže, nové, 210 cm + hůlky. Lyžařské červené sjezdové boty, vel. 
45, na 2 přezky + taška. Cena 2 500 Kč. T.: 731 082 693
■ Prodám koženou zástěru na svařování + ochranu obličeje, 
cena 500 Kč. T.: 731 082 693
■ Prodám svele, vhodné na pergoly, kůlny, kompostéry, cena 
dohodou. T.: 731 082 693
■ Prodám klasické cihly, cena dohodou. T.: 731 082 693
■ Prodám peřiny, pravé husí peří z vlastního chovu, ručně 
sedrané, nepoužívané, cena 800 Kč. T.: 731 082 693

Nabízíme pracovní příležitost v Lysé nad Labem. 
Rádi řídíte a komunikujete s lidmi? 
Připojte se k nám do kolektivu. 

Náplní vaší práce bude 
doručit lidem zásilky, které 
si objednali, a to až domů. 

Pracovní doba je pružná. 

V případě zájmu volejte 723 681 581, rádi se s Vámi potkáme osobně, 
abychom si řekli bližší informace.

Možnosti podání bezplatné textové inzerce:
l přes internetové stránky www.m-inzert.cz
l na e-mailovou adresu: info@m-inzert.cz
l zasláním SMS zprávy na tel.: 777 715 962
l na adrese Husovo nám. 24, Lysá nad Labem



!!! AUTODÍLY  MILOVICE !!!

AUTODÍLY - HRAČKY - PAPÍRNICTVÍ

Vilém Mejstřík
Armádní 532

Milovice – Mladá
OTEVŘENO

pondělí-pátek 9.00-17.00
             sobota 9.00-12.00

Telefon
777 33 10 77 v pracovní dobu
777 33 10 32 stále

PRODEJ:
∙ brambory 
  (výběr z více odrůd)
∙ cibule
∙ kořenové zeleniny 
  (mrkev, petržel, celer)
∙ červená řepa
∙ zelí bílé
∙ zelí červené
∙ zelí bílé - krouhanka
∙ kmín 

nám. B. Hrozného 1737, Lysá nad Labem, 
Tel.: 325 55 38 37, www.jpc.cz 

Vytiskni si IHNED
fotky z mobilu

LÉTO 2022
BEZ OBAV

Transparentní a výhodné kurzy * Komplexní servis 
Všechny výměny pro každého bez poplatků ! SMĚNÁRNA 

31 let činnosti - využijte naše dlouholeté zkušenosti a znalosti

Ing. Evžen ŠULC – EVENtour, Masarykova 209, Lysá nad Labem, eventour@tiscali.cz
325 551 595, 603 463 676,   Ivana Šulcová - EXIMPARTNER, sulcova.zajezdy@gmail.com  

Na FIRST MINUTE je u nás v plném proudu prodej EXIM a FISCHER na léto 2022
za nejvyšší slevy – až 42% a bene�ty do 31.12. t.r. Záloha činí pouze 990,-Kč/os. 
Informujte se v naší kanceláři EXIMPARTNERA. Nabízíme výběr z nepřebraného 

portfolia zájezdů. Přitom neriskujete peníze složené za zálohu. V okně 45 - 30 dní 
před začátkem zájezdu totiž můžete stornovat bez poplatků. Vrací se peníze, 

žádný poukaz. Je tak brán zřetel na eventuální přetrvání dopadů covidové doby. 
Dítě cestuje nebo má pobyt ZDARMA, připojištění pro případ Covid za 0,-Kč, 
seating ZDARMA aj. Dovedeme Vám poradit a pomoci s výběrem i formalitami. 

U nás jsme na Vaší straně.

Samozřejmě zajišťujeme od všech nejoblíbenějších CK i zájezdy v režimu SUPER LAST MINUTE. 
Nyní kromě oblíbeného Egypta, Emirátů, Kapverd, Madeiry a Kanárů jsou v kurzu i přímé 

lety z Prahy do vzdálenější Exotiky – např. Dominikána, Mexiko, Zanzibar, Madagaskar.
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M-inzert

KOPÍROVÁNÍ černé/ barevné
do formátu A3
TISKY černé/ barevné
z flash disku, CD, e-mailu atd.
SCANY do formátu A3
TEPELNÁ LAMINACE
KROUŽKOVÁ VAZBA dokumentů,
absolventských prací, brožur atd.
SVATEBNÍ OZNÁMENÍ
VELKOFORMÁTOVÝ TISK
do formátu B1 - map, plakátů,
samolepek, fotografií atd.
VÝROBA RAZÍTEK Colop, Trodat
TISKY NA PLÁTNO
TISKY NA MAGNETKY
POTISK OBÁLEK různých formátů 
i v malých nákladech
NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE ve formátu 
A3, A4 z vašich fotografií 


