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Mìsíèník zdarma

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  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 8 600 ks Lysá nad Labem,  
Milovice a přilehlých obcích. Distribuci časopisu zajišťuje Česká distribuční a.s. 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 listopadového vydání časopisu M-inzert je 23. října.

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



■ 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 školní aktovku pro holčičku, obrázky z pohádky 
Trollové, barevná, vhodná pro 1.-2. ročník. Velmi pěkná, 
nezničená, v TOP stavu. Cena 500 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám rozkládací sedačku s úložným prostorem nebo 
dvoulůžko, cena 500 Kč. T.: 604 401 345

■ Hledám někoho na občasnou výpomoc v domě a na zahra-
dě v Milovicích. Odměna dohodou. T.: 603 553 794

■ Pronajmu dům o velikosti 1+1 s příslušenstvím a veran-
dou, cca 53 m2 v Milovicích. Vytápění plyn, krbová kamna, 
částečně zařízený. K dispozici vlastní předzahrádka. Nájemné 
11 000 Kč i se službami. T.: 603 553 794

■ Prodám jídelní rozkládací stůl až pro 8 osob, leštěný 
mahagon – dub, starší typ, moc hezký, zachovalý, levně. 
T.: 724 588 258

■ Prodám kočárek tmavý, trojkombinace, do 2 000 Kč max., 
dovezu, foto zašlu. T.: 725 060 232 

■ Muž 64/175, rozvedený, mladšího vzhledu, s domkem a 
autem hledá ženu na vážný vztah. Okolí Milovic, Lysé, 
Benátek. Jen vážně. T.: 774 662 973

■ V Lysé n/Labem - Litoli prodám 4-ramenný dřevěný lustr, 
velice zachovalý, cena 500 Kč, dohoda možná. T: 606 955 570

■ Hledám pečlivou paní, třeba v důchodu, na úklid v domě, 
alespoň 1x týdně, Lysá n.L. T.: 704 531 830

■ Rozvedený nekuřák 62/169/70 mladšího vzhledu hledá 
přítelkyni. Samota je zlá. T.: 739 474 768

■ Prodám rohovou sedačku 230x160 cm, tmavě hnědá eko-
kůže, rozkládací, variabilní ve skvělém stavu, cena 7 000 Kč. 
T.: 739 879 979

■ Koho již nebaví LP a DVD může je věnovat nebo za symbo-
lickou cenu přenechat na T.: 790 305 127

■ Dům na prodej v Lysé n.L. Československé armády 108/16, 
vedle náměstí, po rekonstrukci vč. příslušenství, obytná plo-
cha přízemí 140 m2, 6+1, cena 5 600 000 Kč. T.: 721 851 039

■ Prodám 4 letní zánovní pneumatiky Continental 215/55R, 
17 V (hloubka vzorku 99%). Při rychlém jednání možnost 
slevy. Osobní převzetí po tel. dohodě. Důvod prodeje – pře-
zutí na celoročky. Cena 1 200 Kč/ks. T.: 605 943 520

■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, tuzexové 
poukázky, medaile a jiné. T.: 602 550 705

■ Nabízím doučování matematiky pro žáky ZŠ a SŠ.  
T.: 721 851 039

■ Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle – obroučky, růžovo 
fialové, obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit) + pouzdro 
na brýle růžovo zelené. Brýle jsou rok používané, pěkné, 
neponičené, stále v záruce. Původní cena 1 730 Kč, nyní cena 
600 Kč. Tel.: 777 715 962

■ Prodám pozemek v chatové oblasti v Lysé n.L. – Litoli za 
Labem o rozloze 3 252 m2, cena 1 000 Kč/m2. T.: 721 014 621

■ Restaurace U Jelínků Milovice hledá servírku/číšníka. 
Požadujeme vyučení/praxi v oboru, samostatnost, spolehli-
vost, zodpovědnost a zájem o práci. Nabízíme dobré platové 
podmínky, možnost ubytování, stravování a příjemné pro-
středí zavedené restaurace. Preferujeme osobní pohovor.  
T.: 603 870 087

■ Nabízím pronájem prostoru 18m2 v Lysé nad Labem - hned 
u silnice, vhodné pro kosmetiku, kadeřnici, nehtařku, masáže 
aj. Cena pronájmu 7.000 Kč/měsíc. Možnost pronájmu např. 
kosmetika/pedikúra, tzn. pronájem 3 500 Kč/měsíc/1 osoba. 
Nutno vidět. T.: 774 120 703

Bezplatná 
textová inzerce

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

■ Koupím knoflíkové harmoniky heligonky, můžou být i v 
horším stavu. T.: 725 805 006

■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, SŠ, připravím 
na přijímací zkoušky na SŠ. Zajišťuji korektury textů.  
T.: 739 301 430

■ Prodám stavební rozvaděč, nový s revizní zprávou a ates-
tem. Levně. T. 606 862 133

■ Nabízím doučování matematiky, fyziky, angličtiny pro žáky 
základních a středních škol. T.: 724 381 027

SOUDNÍ TLUMOČNÍK 
pro jazyk anglický & francouzský

Ing. Radka Švambergová, MBA
tel.: 604 78 34 75
e-mail: svambergova@gmail.com
Lysá nad Labem

PŘEDKLADY 
ověřené
„s razítkem“ 
i bez

Čechova 1488, Lysá n.L.

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

Akademie 
doučování 

nabízí online 
doučování 
matematiky 
a fyziky

607 570 747

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem 

Prodám 4 letní zánovní 
pneumatiky Continental 215/55R

cena 1.200 Kč/ks 605 943 520

· 17V (hloubka vzorku 99%)

· při rychlém jednání možnost slevy. 

· osobní převzetí po tel. dohodě. 

· důvod prodeje – přezutí na celoročky



KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

     • Pravidelné kampaňové katalogy

     • Vzorky kosmetiky Avon

     • Dárečky při větších objednávkách

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

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.

VHS to DVD
Zachraňte vaše domácí video včas

Převod VHS a všech kazet z kamer na DVD

Telefon: 737 624 139 | Email: info@vhstodvd.cz
www.vhstodvd.cz

VHS DVD

 Do provozu ÚV, středisko Káraný, pracoviště Kochánky přijmeme 
Strojníka vodohospodářských zařízení

   Požadavky na uchazeče:
∙  minimálně vyučen v oboru strojním nebo podobném, maturita výhodou
∙  řidičský průkaz skupiny B
∙  ochota učit se novým věcem (práce s řídícím systémem na PC)
∙  zdravotní způsobilost pro práci v terénu
∙  spolehlivost
∙  samostatnost
∙  praxe výhodou

  Nabízíme:
∙  odpovídající platové ohodnocení
∙  �remní bene�ty
∙  6 týdnů dovolené
∙  zázemí velké mezinárodní společnosti
∙  nástup možný od 1.10. 2020

  Náplň práce:
∙  provozování, kontrola a drodná údržba zařízení 3. ČS Kochánky a 4. ČS Benátky
∙  činnost v prameništi Kochánky, Benátky nad Jizerou
∙  ranní směny

Pokud Vás naše nabídka oslovila, 
pošlete prosím svůj aktuální strukturovaný 

profesní životopis na 
e-mail: ladislav.hercik@pvk.cz

Letní sezónu v cestovním ruchu lze hodnotit jako podivnou. Část zájemců, pro které je letní pobyt u moře neodmyslitelnou 
součástí životního stylu, uvítalo, že mohli jen s malými komplikacemi zvolit rekreaci na skoro prázdných plážích aspoň v Řecku, 

Bulharsku, Chorvatsku, Tunisku. Další část pak ovšem vyslyšela volání po trávení dovolené v tuzemsku. Tak vzniklo předimenzování 
kapacit a turistických míst např. Adržpach, Prachovské skály, lanovek na Sněžku,Ještěd aj. Došlo i k přecpání marketů a těsným frontám 

obvykle u jediné otevřené pokladny, asi k velkému techtlování při gardenparty, a mechtlování především pak v hlavním městě. Výsledek 
byl ten, že počet nakažených v tuzemsku drsně vzrostl, denně trhal rekordy a různé země nás daly na seznam zemí nebezpečných.

Podle aktuální situace v tuzemsku, v destinacích a rovněž s ohledem na leteckou přepravu budou probíhat zájezdyv zimních měsících do 
EXOTIKY a k blízkým mořím. Pro zájemce o poznávání a pobyt se ukazuje slibný Egypt. Emiráty, Dominikánská rep. aj. Byť někde bude 
třeba cestovat s negativním testem na Covid. Situaci sledujeme a vhodné nabízíme k rekreaci. V případě potřeby pomáháme s vyplněním 
nových formalit. Ke snížení rizik uzavíráme připojištění EXTRA, vztahující se na širokou škálu možných problémů spojených s nemocí 

Covid. K novým zájezdům lze u nás uplatnit Vouchery – Poukazy, které klient obdržel za neuskutečněný zájezd v létě 2020.  
Zastupujeme nejlepší CK např. FISCHER, EXIM, ČEDOK, BLUE STYLE aj.* Profesionalita, seriózní přístup ke klientům.

EXOTIKA
ZIMA 20/21
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Ing. Evžen ŠULC – EVENtour, Masarykova 209, Lysá nad Labem
Tel.: 325 551 595, 603 463 676, E-mail: eventour@tiscali.cz, sulcova.zajezdy@gmail.com

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



Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání desáté, říjen 2020, ročník XVIII. 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.  

Tiskne a distribuci zajišťuje: m-inzert, vydavatelství a tiskárna, Husovo nám. 24, 289 22 Lysá nad Labem. Tel./fax: 325 551 632, e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

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 


