
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

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 říjnového čísla časopisu M-inzert je 24. září 2012.
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Měsíčník zdarma
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Tel.: 603 930 007, e-mail: mabistav@seznam.cz,

www.mabistav.cz

PROVÁDÍME VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
● základy ● zakládání staveb ● hrubé stavby ● příčky

● omítky, obklady ● fasády, ploty ● chodníky 

● zámkové a okrasné dlažby ● zateplení budov

● UNC terénní úpravy ● stavební dozor ● rekonstrukce ● stavby

na klíč ● interiéry ● Avie kontejner ● písky, sutě, odpady

REALIZACE DOMŮ NA KLÍČ

REALITNÍ ČINNOST
PŮJČOVNA LEŠENÍ

p r o d e j  -  p r o n á j e m  -  v ý k u p  n e m o v i t o s t í

s e r v i s  e l e k t r o n i k y

Kontakt:
Palackého 119
NYMBURK
e-mail: elektrocentrumskuhrovec@email.cz
tel.: 325 514 891
mob.: 606 044 906
www.lcd-servis.cz

nám. B. Hrozného 185
LYSÁ NAD LABEM
e-mail: lysa@elektroskuhrovec.cz
tel.: 325 551 051
mob.: 606 044 906
www.elektroskuhrovec.cz

AUTORIZOVANÝ SERVIS SONY - LCD - PLAZMOVÉ TV - DIGITÁLNÍ KAMERY

- SONY NAVIGACE - PS 2 - PS 3 - VIDEOREKORDÉRY - AUDIO - VIDEO - SAT

- HDD - DVD REKORDÉRY - DIGITÁLNÍ FOTO - A MNOHÉ DALŠÍ



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

■ Sháním podnájem, spěchá. Tel.: 774 980 005
■ Prodám vrata, délka 310 cm, výška 130 cm, komplet
se sloupky a výpletem. Tel.: 602 221 836
■ Nabízím soukromou výuku angličtiny v Lysé n. L. vhod-
né k přípravě k maturitě, přijímacím a jazykovým zkouš-
kám. Mám 7 let praxi, státní zkoušku a FCE certifikát.
Cena od 250 Kč/60 min. Tel.: 602 207 776
■ Kdo daruje i malé množství (zbytky) zatravňováků,
popř. obrubníků, Lysá n.L. a okolí. Tel.: 737 913 441
■ Žena 38 let, 172 cm, s 3 letým synem. Momentálně
bydlíme u otce dítěte v domě v Lysé n. L., ale už jen jako
nepřátelé. Hledáme svobodného nebo rozvedeného
muže s domkem nebo statkem mezi Prahou a Lysou.
Pomůžeme v domácnosti nebo i s chovem koní a jiných
zvířat. Máme špice, kocoura, papoušky a králíčky. 
Tel.: 721 544 774
■ Prodám barevnou televizi Sencor, klasik obrazovka,
úhlopříčka 55 cm, v záruce v původním balení, málo hraná
+ set top box Sencor, cena 2 500 Kč. Tel.: 604 728 473
■ Prodám RD v Litoli - Lidická ul., po rekonstrukci, 4+1,
půda, sklep. Zahrada 700m. Vytápění plyn. kotel + krbová
kamna. Cena 3 590 000,-. RK nevolat. Tel.: 608 960 178
■ Prodám elektrický psací stroj Office 2000, včetně pásky,
foto možné na mail. Cena 700 Kč. Tel.: 732 676 192
■ Koupím traverzy íčka 200, 220 od délky 4 metry.
Účka 200 - 220 od délky 4,5 metrů. Okolí Nymburka.
Tel.: 728 065 324 
■ Pohlídám zvířátko v době dovolených. Ideálně srpen
až říjen. Docházím do bytu, anebo je možné pejska, kočič-
ku či papouška hlídat u mě. Lysá nad Labem. Volejte
723 301 103. Zkušenosti a reference mám. Levně.
■ Pronajmu 2+1 ve Starém Vestci, WC, koupelna, tope-
ní, dobré spojení Praha, tel.:777 243 313
■ Pronájem auta - Kdo může pronajmout od září na půl
roku auto - nejlépe starší model Fábie ? Cenu nabídněte
Tel.: 603 108 253 
■ Prodám zvětšovací přístroj Axomat 4, příslušenství
k výrobě fotek i knihu Fotografie na malý formát, za
3000 Kč. Tel.: 739 124 515
■ Kdo daruje starší odsávač par (funkční) do kuchyně
6O cm šíře pro nevidomého občana ev. za menší popla-
tek, nebo odvoz. Tel.: 731 839 146
■ Nabízím pletenou volánkovou šálu, dle Vašeho poža-
davku, HIT, česká příze. Tel.: 775 063 933 
■ Pronajmu byt 2+1 (65 m2) v Milovicích nad Labem,
městská část Mladá, ulice Topolová. Byt se nachází v 3.
podl. 4 podl. domu. Výše nájmu Kč 6 500,-/měsíc a výše
zálohy na poplatky je Kč 3 500,/měsíc. Tel.: 607 957 446
■ Prodej medu: dle Vašeho požadavku ve skle 0,72 l -
90,- Kč, ve kbelíčcích 2 l - 220,- Kč, 3 l - 330,- Kč, 5 l -
550,- Kč, pastový - 90,- Kč. Milovice-Mladá, 
Tel.: 605 483 902 (večer) 
■ Prodám BIOPTRON (bio lampu) od ZEPTER se stoja-
nem, průměr 11 cm. Tel.: 724 059 811
■ Prodám novou knihu - ENCYKLOPEDIE ZEMĚ, cena
599 Kč (běžná cena v obchodě 1 300 Kč), foto možné na
mail, Tel.: 732 676 192 
■ Prodám motorové kolo, 3 roky staré, originál výroba,
cena 3 000 Kč. Tel.: 605 809 751, 605 931 674
■ Prodám akustickou kytaru „španělku“, žlutá, záda
hnědá vykládaná perletí, zachovalá, pro dítě, vhodná do
hudební školy, cena 1 700 Kč, dohoda. 
Tel.: 731 610 737, 325 575 407
■ Prodám 2 pružinové válendy s úložným prostorem, 
90 x 200 cm, málo používané, zachovalé, modré s jem-
ným květem, cena 1 500 Kč/2 ks. Tel.: 732 679 775
■ Prodám dětský kočárek, 3-kombinace, velký nákupní
košík, taška pro mimi věci, pláštěnka, přehazovací rukojeť,
oranž-béžový. Zachovalý, cena 500,- Kč. 
Tel.: 734 467 394
■ Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínají-
cí astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kom-
pasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. T: 604 961 269
■ Prodám - ultrazvuková čistička, úplně nová, dokonale
a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj.
drobné předměty, velmi jednoduchá obsluha, český
návod, cena 490 Kč. I na dobírku. T: 604 961 269
■ Prodám NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoapa-
rát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry,
s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen
800 Kč. I na dobírku. T: 604 961 269
■ Prodám pěkný kovový model těžkého japonského
tanku T90. Délka cca 18 cm. Firma del Prada. Výborný
stav, nepoškozený. Cena 200 Kč. Zašlu i na dobírku.
T: 731 719 454 
■ Prodám moderní přístroj na kontrolu pneumatik - prak-
tický digitální měřič tlaku pneumatik, velmi jednoduchá
obsluha, osvětlený LCD displej, úplně nový, nepoužitý,
cena pouze 290 Kč. Tel. 731 719 454 

■ Prodám Nokia 6300, moderní design, tloušťka pouze
12 mm, velmi odolný ocelový kryt, fotoaparát/kamera,
MP3 přehrávač, bluetooth, USB, internet aj., jako nový
včetně přísl., jen 1 200 Kč. I na dobírku. T: 731 719 454
■ Prodám nový kvalitní dalekohled zn. Rocktrail, 12-ti
násobné zvětš., opt. sklo BK7, pouzdro, příslušenství. Jen
590 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719 454 
■ Chcete si jednoduše přivydělat z pohodlí svého domo-
va? Vše potřebné najdete na: www.revolucni-
prijem.cz/1ADF9E, nebo mne kontaktujte. Nyní letní
akce, dvojnásobné provize. Tel.: 731 480 844
■ Práce z kanceláře HČ i VČ, obor wellnes, zázemí sta-
bilní nadnárodní společnosti, zaškolení zajištěno. 
Tel.: 604 286 820
■ Prodám velmi pěkný manažerský notebook Dell, úhl.
38 cm, DVD, RAM 1 GB,WiFi, Windows XP Professional,
stříbrný, jako nový, jen 3900 Kč. Celá ČR, i na dobírku.
T: 723 509 549
■ Prodám - nová laserová vodováha, český návod, origi-
nální balení, záruka. Přesné a jednoduché měření pomocí
laserové techniky. Od výrobce záruka 3 roky. Jen 490 Kč.
Zašlu i na dobírku. Tel: 723 509 549
■ Pronajmu skladovou halu 465 m2 v Lysé nad Labem,
v uzavřeném oploceném areálu, vhodná i pro lehkou výro-
bu. Cena dohodou. Tel: 602 315 346 
■ Prodám použité paletové regály, větší množství,
pěkné, málo použité. Uložené v Lysé nad Labem, cena
dohodou. Tel.: 602 315 346 
■ Hledám práci i na zkrácenou prac. dobu v Lysé n. L.
nebo Milovicích. Jsem žena 55 let. Děkuji za nabídky.
Tel.: 723 683 231
■ Kdo zlikviduje třešeň včetně pařezu, průměr kmene
30 cm, dřevo si odveze. Tel.: 325 511 745
■ Prodám hák s pérem tovární výroby z Německa,
k vodění psa vedle kola. Pohodlné a bezpečné, mnoho
najetých kilometrů, cena 750 Kč. Tel.: 325 511 745
■ Prodám značkovou mikinu Nike, fialová, nejnovější
kolekce, nenošená, cena 600 Kč, původní 1 600 Kč. 
Tel.: 725 060 232
■ Milovice u Prahy za Prahu. Vyměním obecní gar-
sonku 38 m2 v Milovicích, v nově rekonstruovaném
domě i bytě s výhledem do zeleně za podobný v Praze.
Nájem vč. služeb 3 800 Kč. Tel.: 721 144 969
■ Prodám 2 pružinové válendy s úložným prostorem
80/190, tmavě modré barvy s jemným květem, málo
používané, cena 1 500 Kč, Lysá n. L. Tel.: 732 679 775
■ Pronajmu byt 1 kk, balkón, parkoviště, komplet vyba-
vený, 1. patro, Jednota 50 m, Milovice Mladá, cena
s poplatky 8 000 Kč, dohoda možná. Tel.: 720 348 962
■ Prodám pogumovaná kola k pásové pile o průměru
750 mm, kalové čerpadlo Tera Vari, pneumatiky 6,40 x
13 - 2 ks, 6 x 16 - 2 ks. Tel.: 604 554 094
■ Nabízím dlouhodobý pronájem garáže, bez el. proudu
v Milovicích na Balonce. Jen seriózní jednání, cena 
1 000 Kč měsíčně. Tel.: 732 915 004
■ Koupím byt v Lysé n. L. 2+kk, 2+1, 3+kk bez RK. 
Tel.: 736 524 791
■ Je to jednoduché, nic Vás to nestojí, chvíli zamakáte
a potom jste v klidu. Super přivýdělek. Pro bližší informa-
ce mne kontaktujte. Tel.: 731 480 844
■ Soukromá výuka anglického jazyka v Milovicích,
Lysé n. L. a okolí. Dojíždím do domácností a firem.
Příznivé ceny. Více informací na www.svasek.eu/
english nebo tel: 608 261 237
■ Prodám masážní přístroj Shiatzu Massager 5 v 1,
návod mám, pořizovací cena 8 000 Kč, nyní 2 000 Kč.
Tel.: 773 626 162
■ Prodám lampu Biotron od firmy Zepter s veškerým pří-
slušenstvím, pořizovací cena 22 000 Kč, nyní 3 000 Kč.
Je ve výborném stavu, byl to nevhodný dárek. 
Tel.: 773 626 162
■ Přenechám pěkný stavebnicový skleník za demontáž
a odvoz, rozměry 3 x 2 x 1,6 m (d x š x v); skleněné tabu-
le, pozinkové profily. Lysá nad Labem, Riegrova 607, 
tel.: 776 826 733 
■ Koupím pole, ornou půdu, louku. Tel.:775 561 060 
■ Prodám hrací hrazdičku Chicco. V bezvadném stavu
s orig. krabicí. Cena 480,- Kč. Volejte: 728 122 440 
■ Prodám přední cyklosedačku - připevnění na štangli.
Červená, jako nová. Cena: 240,- Kč. Volejte: 728 122 440
■ Prodám krásnou chůvičku Philips. Plně funkční -
možno vyzkoušet. V orig.krabici. Cena: 840,- Kč. 
Volejte: 728 122 440
■ Velmi levně oblečení po dětech (holka do vel. 134,
kluk do vel. 110). Přijďte si vybrat, jsme z Litole. 
Volejte: 728 122 440 
■ Prodám nepoužité sklápěcí hliníkové schody na půdu,
šíře 40 cm. Tel.: 721 851 039
■ Pronajmu byt 1+kk, zařízený, Milovice ul. Spojovací,
cena dohodou. Tel.: 776 225 066

DÍLNA
Mistra Soptíka
Záležitosti požární 
ochrany a BOZP řeším 
na klíč !

www.bozpo.wgz.cz
mobil 603 158 443
e-mail: mistr.soptik@atlas.cz

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

Tel.: 603 926 826

e-mail: peterkapet@centrum.cz

Největší výběr zájezdů od 300 CK
Masarykova 209, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 595
Přímé spojení: ivana.sulcova@ca.invia.cz, eventour@tiscali.cz

S M Ě N Á R N A  -  p r o d e j  e u r  a  d o l a r ů  b e z  p o p l a t k ů

KLIENTSKÉ
CENTRUM

DOUČUJI

MATEMATIKU 
ZŠ, SŠ, SOŠ, GYMNÁZIA  

přijímačky, závěrečky, maturita 

reparát, i celoročně

325 577 486   725 824 265

● zateplení domů
● plovoucí podlahy - pokládka
● drobné instalatérské práce
● izolatérství
● stavební práce kolem domu

Radovan Bureš
U Nové hospody 1757

289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 728 306 807

e-mail: rada.bures@seznam.cz

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

PODLAHY KUTIL
Milovice

Prodej a pokládka podlah

www.podlahykutil.cz
325 532 753
608 930 848

SERVIS KOTLŮ
topidel  a  ohř ívačů

Michal Svoboda

Dukelská 321
289 23 Milovice

Tel.: 774 415 891
www.kotlerevize.cz

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

Volné dílce 
OVOCNÝ SAD od 250 m2,

možnost postavení karavanu atd.
Žádné poplatky, odstupné, vstupné,

pouze pronájem, který je 5 000 Kč ROČNĚ.

Informace:

e-mail: ovocnysadlysa@seznam.cz
tel.: 724 866 270

REVOLUCE 
V PRODLUŽOVÁNÍ
VLASŮ - VLASOVÉ
PÁSKY

Ceny již od 3 000 Kč

Milovice - Mladá

Info a objednávky na

tel.: 775 643 922

hit z USA



ZÁMEČNICTVÍ 
KOVOVÝROBA

Martin Světlý, Čs. armády 1221, 289 22 Lysá nad Labem
Mob.: 603 448 426, Fax: 325 532 476, e-mail: martinsvetly@seznam.cz

www.vrata-svetly.cz

dveřní a vratové
systémy

■ zakázková kovovýroba
■ garážová vrata
■ vjezdové brány
■ pohony vrat
■ oficiální zastoupení 

společnosti HÖRMANN

PLOTY
Prodej a montáž oplocení

Čsl. armády 1221, Lysá nad Labem
Tel.: 604 517 622

masa.jaroslav@seznam.cz

www.plotymasa.cz

Chovatelské potřeby až do domu.

Kaštanová 674, 289 24 Milovice

E-mail: shop@obchodprochovatele.cz

Mobil: +420 608 937 642

ZDARMA rozvoz Milovice a Lysá nad Labem 

(do 19:00 hodin, víkendy po tel. dohodě)

• Psi
• Hlodavci
• Ryby

• Kočky
• Ptáci
• Plazi

Jednorázový kupón na 5% slevu na Vaši objednávku platný do 31. 10. 2012.

KÓD SLEVY: wxdhmd

www. Obchod Pro Chovatele .cz
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Individuální kurz pro děti 

s poruchou pozornosti

Zuzana Viktoriová, tel.: 603 735 761
U Vodárny 1935, Lysá nad Labem, zuzana.viktori@seznam.cz 
http://neklidnedite.webnode.cz

(zjištěné ADHD, ADD nebo „jen“ neklidné děti)

Obsahem a cílem je:
■ nácvik koncentrace
■ relaxace
■ zvědomění procesů
■ zklidnění
■ větší emoční stabilita
■ přiměřené sebevědomí
■ odpovídající a pozitivní sebehodnocení 

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

VÝROBA A PRODEJ

PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ

Přívěsy skladem nebo na zakázku dle Vašich přání a požadavků.

● bržděné 
● nebržděné

● jednonápravové
● dvounápravové

do 3,5 
tuny

● multifokální skla 
 již od 1 700 Kč
● AKCE - sleva 
 na sluneční brýle 

 20 %

Od srpna zahájena 
ambulance Mudr. Pišlové
Ordinační hodiny: 
každá středa 14,30-18,30 hod.
pouze na objednání 
tel. 325 531 216, 723 751 235
Objednat se můžete již nyní.

Vážení zákazníci. 
Zveme všechny zájemce o výpočetní techniku
do naší nově zrekonstruované prodejny. 
Nyní ještě větší výběr za ještě lepší ceny.
Přijďte se přesvědčit, rádi Vás uvidíme!

AKČNÍ NABÍDKA NA ZÁŘÍ:

Smartphone Android ZTE Racer II 
+ 4 GB SD Zdarma

Cena:

1.999,-


