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Měsíčník zdarma
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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 vydání časopisu M-inzert je 23. září 2013.
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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

ROZVOZY 

ZAKOUPENÉHO

ZBOŽÍ ZDARMA



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

■ Nabízím dočasný podnájem přes léto pro 1-2 osoby. Pokoj s pří-
slušenstvím v RD v samostatném patře. V Lysé, v blízkosti vlakového
nádraží, možnost parkování v uzavřeném dvoře. Tel.: 602 136 104
■ Pronajmu byt 2+1, 60 m2 + sklep v Milovicích-Balonka.
Dlouhodobě. Tel.:607 500 237
■ Nabízím cca od podzimu pronájem nově zrekonstruovaného bytu,
120 m2 v RD s vlastním vchodem. V Lysé v blízkosti vlakového nád-
raží, možnost parkování v uzavřeném dvoře. Tel.: 602 136 104
■ Nabízím velké množství oblečení a nejrůznějších potřeb pro děti
do tří let. Ceny domluvou. Přijďte si vybrat osobně v Lysé. 
Tel.: 602 136 104
■ Maminka na MD nabízí hlídání v Milovicích-Mladé za rozumnou
cenu-dohodou, jsem bývalá chůva s praxí 10 let hlídám již od kojene-
ckého věku. Dlouhodobě i krátkodobě. 
email: vallwendlovi@ seznam.cz
■ Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD,
WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3 900 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269
■ Prodám dřevěnou kolébku pro miminko, starobylá, po celkové
rekonstrukci, nová matrace, cena 1 200 Kč, foto zašlu na email. 
Tel.: 777 715 962
■ Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astrono-
my, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. 
Tel.:  604 961 269
■ Koupím pivní sklenice z pivovarů Dymokury, Kolín, Dobrovice,
Č. Brod i jiné, dobře zaplatím, sběratel. Tel.: 732 170 454
■ Prodám Nokia 6730 classic, černý, úplně nový kryt, v původním
balení, s návodem, instalačním CD, nabíječkou, plně funkční, cena 
1 000 Kč. Tel.: 777 715 961
■ Prodám učebnice a knihy vhodné pro studenta Hotelové školy,
použité, zachovalé, seznam a ceny zašlu na vyžádání emailem. 
E-mail: aneta.krejci1@gmail.com
■ Prodám NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera,
FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269
■ Prodám Alarm na dveře nebo okna, výstražný signál 90 dB, velmi
jednoduchá instalace, originální balení 3 ks čidel, cena 390 Kč. Mohu
zaslat i na dobírku. Tel.: 605 437 248 
■ Prodám nový monokulární dalekohled zn. Bresser, špičková kvali-
ta, 20 - 60 x 60 zoom, stativ, brašna. Použití jako pozorovací, příp.
i astronomický dalekohled. Cena jen 1 900 Kč. Zašlu na dobírku.
Tel.: 605 437 248 
■ Prodám elektrický paralyzér - vzhled mobilu. Nový, nepoužitý,
s vestavěnou svítilnou. Orig. balení, cena 390 Kč. Zašlu i na dobír-
ku. Tel.: 605 437 248 
■ Prodám výborný telefon Nokia 6230i, fotoaparát/kamera, blueto-
oth, infraport, diktafon, FM rádio, MP3 přehrávač, email, internet,
paměť. karta aj. , perf. stav, jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 605 437 248
■ Prodám dámské oblečení, sportovní kalhoty, elegantní šaty
a kostýmky, vel. 40-44, některé úplně nové, boty vel. 38, cena doho-
dou, foto a popis pošlu emailem. Tel.: 777 676 272
■ Prodám knihu Zdeněk Pohlreich - Prostřeno bez servítků. Úplně
nová, ještě zabalená, pův. cena 380 Kč, nyní 200 Kč.
Tel.: 777 715 962
■ Nabízím pečení narozeninových, slavnostních, kreativních a 3D
dortů. Tel.: 739 294 648
■ Prodám dětský nafukovací člun, nosnost 25 kg, 3 oddělené bez-
pečnostní ventily, hmotnost pouze 1 kg. Úplně nový, nepoužitý v orig.
balení, cena jen 590 Kč. Můžu zaslat i na dobírku. Tel.: 723 509 549
■ Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. stol., pouze
dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. Tel.: 723 509 549
■ Prodám klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu, zcela
nový kvalitní německý dalekohled, je určen zejména pro myslivce
a k pozorování přírody. Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. Vhodné i jako
pěkný dárek. Tel.: 723 509 549
■ Prodám nepromokavou plachtu na auto, lehká, pevná, odolná
proti větru, slunci i mrazu, na všechny typy os. aut, zesílený okraj
s kovovými oky, nepoužitá v orig.balení, cena pouze 390 Kč. Mohu
zaslat. Tel.: 776 168 887
■ Nabízím hlídání dětí předškolního věku. Mám dvě děti (1 a 4 roky),
vysokoškolské pedagogické vzdělání a zdravotnický kurz. Bydlím
v Lysé. Cena dohodou. Tel.: 603 203 278
■ Hledám práci na 8 h nebo 6 h i práci na doma bez poplatku. Jsem
žena 56 let z Lysé. Děkuji všem za nabídky. Email: jindra.simono-
va@seznam.cz Tel.: 723 683 231
■ Prodám novou mobil. klimatizaci do bytu Bahag-Proklima. Cena
dohodou, cca 3 500,- Tel.: 737 584 375
■ Prodám dámské trekingové kolo červené barvy FAVORIT - 2011,
21 převodů,v plné výbavě vč. computeru. Cena 1 500 Kč (5 000
sleva).  Lysá. Tel.: 732 732 505        
■ Prodám barevnou tiskárnu CANON (plně funkční). Před 4mi roky
2750 Kč, nyní za 300 Kč. Lysá. Tel.: 732 732 505
■ Prodám Škoda Fabia combi 1,4i, r. v. 2003, klima, centrál, el.okna,
najeto 217 tis. km, 4 zimní pneu, cena 75 000 Kč dohoda jistá. 
Tel.: 720 513 680
■ Prodám dřevěné kulaté schodiště 270 x 60, téměř nepoužívané,
cena 3 000 Kč. Tel.: 607 771 200
■ Prodám starší nepoužívanou Teru s žací lištou, pluhem, kultiváto-
rem, branami a řádkovačem a vyoravačem brambor. Cena k jednání
10 000 Kč. Tel.: 775 319 413 
■ Pronajmu garáž v Milovicích, ulice Smetanova. Tel.: 724 502 989
■ Hledám bohatou holku, abych nemusel do konce života pracovat.
:) sms 728 065 324
■ Vyměním obecní byt 2+kk v Praze 3 za obecní byt 1+1 nebo
2+kk v Lysé n. L. nebo okolí. Tel.: 777 281 138
■ Prodám zděnou řadovou garáž v Milovicích-Balonka.
Tel.: 724 059 811

Dobrý den vážení spoluobčané 
města Milovic a Lysé nad Labem

Rád bych touto formou oslovil občany žijící v městech
Milovice a Lysá nad Labem, kteří by se chtěli s naší
Místní Organizací ČSSD podílet na chodu svého města.
Není podstatné hned vstoupit do strany, podstatné je utvořit team lidí s co nej-
pestřejším názorem a aktivitou pro rozvoj našich měst. Našim cílem je postup-
ně co nejvíce rozšířit tuto organizaci, abychom mohli ovlivnit chod našich
měst a to i s podporou Středočeského kraje a parlamentu ČR.  Bohužel toto
bez silné základny není až tak jednoduché.  

Na spolupráci s Vámi a na Vaše dotazy za Místní Organizaci se těší 
předseda MO Miroslav Červinka, e-mail: cervinkamiroslav@seznam.cz
Více také najdete na http://milovice.cssd-nymburk.cz/

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

28. září 2013
12. října 2013
26. října 2013

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

SERVIS A PRODEJ
kotlů, topidel a ohřívačů
včetně  př ís lušenstv í  a  regu lace

Lysá nad Labem
Tel.: 774 415 891
www.kotlerevize.cz

● 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

DOUČUJI
MATEMATIKU 

ZŠ, SŠ, SOŠ, GYMNÁZIA  
přijímačky, závěrečky, maturita 

reparát, i celoročně

325 577 486   606 111 111

MALBY
NÁTĚRY
ŠTUKOVÁNÍ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

PAVLÍKOVI

Starší - tel.: 602 319 672, 325 599 091
Mladší - tel.: 603 431 044

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

Centrum zájezdů
Lysá nad Labem
Masarykova 209

Spolehlivě zajistíme i Váš zájezd
od více než 300 CK - tel.: 325 551 595 

ivana.sulcova@ca.invia.cz, eventour@tiscali.cz

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

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

Tel.: 603 926 826
e-mail: peterkapet@centrum.cz

www.prope-strechy.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

■ Kdo daruje za odvoz starou koupelnovou vanu 170-180cm v pou-
žitelném stavu. Různé oděrky a škrábance nevadí. Tel.: 606 345 052
■ Prodám nerozbalené balení 100 ks dětských plen Pampers Sleep
and Play vel. 3 (midi) 4 - 9 kg. Dat. exp. 04/2015. Cena 250,-.
Tel.: 604 318 547
■ Koupím funkční autom. pračku za rozumnou cenu.Tel.: 721 118 704
■ Nabízím k pronájmu obchod 30 m2 v Lysé n.L., bývalá trafika,
možné i k jinému využití. Tel.: 605 105 982
■ Prodám Babetu, 2 000 km, výborný stav. Tel.: 723 011 169
(volat 12-13 hod)
■ Prodám Jawa 50/21, cena 2 500 Kč. Tel.: 605 771 252
■ Prodám Nutridrink, trvanlivost 13. 12. 2013, různé příchutě, 
á 30 Kč, pův. cena 57 Kč. Tel.: 311 228 459, 776 707 639

STŘÍHÁNÍ 
A TRIMOVÁNÍ
PSŮ
všechna plemena

Tel.: 724 812 100
Tel.: 608 127 558



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

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

MUDr. Kamil Kubelka
praktický lékař
přijímá do péče nové pacienty

Ve vyhrazené ordinační době možné i interní
vyšetření, včetně EKG, popřípadě 
diabetologické vyšetření. 
Návštěvy v ordinaci i na objednání.

Ordinační hodiny:
Po 7.30 - 9.00 11.30 - 18.00
Út 8.00 - 12.30 13.00 - 18.00
St 8.00 - 9.00 11.30 - 17.00
Čt 8.00 - 12.30 13.00 - 18.00
Pá 8.00 - 11.00

Adresa ordinace:
Masarykova 214 
(Vichrova vila)
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 553 663

Ordinace v Po 7.30 - 9.00 hod +  St 8.00 - 9.00 hod v ordinaci v KOVONĚ.

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.podlahykutil.cz

Brambory      
Cibule

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

OKNA SLEZÁK s.r.o.
dodáváme a montujeme

plastová, hliníková a dřevěná
okna a dveře

Dále žaluzie, rolety,
sítě proti hmyzu a parapety.

ZAMĚŘENÍ  ZDARMA
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

V Zahrádkách 100,
Čelákovice - Záluží
Tel.: 777 163 533

e-mail: info@oknaslezak.cz
www.oknaslezak.cz

Řeznický kutr na maso 
Prodám řeznický kutr na maso, objem 30 l, zcela funkční,
stále používaný, důvod prodeje koupě nového stroje.
Cena 15.000 Kč.

Narážka na maso 
Prodám zcela funkční ruční litinovou pístovou narážku 
na 13 kg masa, stále používaná, důvod prodeje koupě
nového stroje. Cena 10.000 Kč.

Tel. 605 943 520



Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání deváté, září 2013, ročník XI. 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, http://www.m-inzert.cz.

podzimní doprodej 
slunečních brýlí 

30% SLEVA

Ordinace 
Mudr. Pišlové
Ordinační hodiny: 
každá středa 14,30-18,30 hod.
pouze na objednání 
tel. 325 531 216, 723 751 235

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

L E T N Í  N A B Í D K A

Zahradní nábytek z tvrdého dřeva - Meranti, Cedr, Akát, Teak. 
Vhodné pro zahradní kryté plochy a interiéry. Při vhodném ošetření teakovým olejem možno pou-
žívat v exteriéru. Dřevo je přírodní materiál. Barevné odchylky od vyobrazení jsou 
přirozenou barvou dřeva.

Nabídka z 30-ti sestav v cenách 
od 1 599 Kč do 12 790 Kč za sestavu.

Nov inka  -  ZAHRADNÍ  NÁBYTEK

Zahradní nábytek z hliníkových profilů 
a komaxitovou povrchovou úpravou.

Elektrické sekačky 
bez pojezdu
ceny od 1 199,- Kč

Motorové sekačky 
s pojezdem
ceny od 3 990,- Kč
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