
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 22. září 2014.
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DŮM NÁBYTKU
®

značková
prodejna

■ Veškerý nábytek
■ Kuchyňské linky
■ 3D vizualizace 
■ Ve 2 patrech!

Milovice, Spojovací - Komenského 583

Tel.: 777 889 976, 325 575 094, e-mail: fcshop@email.cz

www.FCSHOP.cz

■ Nabídka min. 16 druhů sudového vína
■ Široký sortiment lahvových vín včetně speciálních
■ Vína rodinného vinařství Sýkora Čejkovice 

a Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž
■ Nekuřácké posezení – v OD FC
■ Sezónně zahrádka, zmrzlina

Tel.: 608 227 590, www.vinotekanavinici.webnode.cz

VINOTÉKA 
Vinárna NA VINICISEZÓNA

BURČÁKU
DOUČUJI

MATEMATIKU 
ZŠ, SŠ, SOŠ, GYMNÁZIA  

přijímačky, závěrečky, maturita 

reparát, i celoročně

325 577 486   774 185 285

PRVNÍ POMOC
teoretická i praktická výuka
● Určeno pro firmy, školy atd.
● Splníte ustanovení Zákoníku práce 

č. 262/2006 Sb.

Marcela Špinková,DiS., Milovice, Tel.: 776 167 507
w w w . m a r c e l a s p i n k o v a . c z

+

MALBY
NÁTĚRY
ŠTUKOVÁNÍ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

PAVLÍKOVI

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

Bureš Radovan

Provádíme:

■ Zateplení budov
■ Fasády
■ Montáž sádrokartonu
■ Minerální podhledy
■ Podlahy
■ Další práce spojené se suchou stavbou
■ Zámkové dlažby
■ Instalatérské práce

KLEMPÍŘ -
POKRÝVAČ
střechy, kompletní servis

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

www.prope-strechy.cz

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

Michal Svoboda
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 objek-

tech, 4PaTest 
● kontroly plynových spotřebičů 

dle legislativy

Prodej na splátky

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

AUTODOPRAVA
LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

● cena 10 Kč za kilometr, zkušení pracovníci, 
přijatelné ceny 

● pracujeme NONSTOP soboty i neděle bez příplat-
ku, také vyklízíme budovy, nebytové prostory,
kanceláře, byty, domy. Odvoz starého nábytku 
a elektroniky na separační dvůr a likvidace 

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

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

STÁJ U SEPÍKA
Lucie a František Robkovi
Tel.: 773 581 069
Jako soukromá stáj nabízíme tyto služby:
■ vyjíž�ky a vožení na ponících ■ jízda 
na koních pro začátečníky i pokročilé 
■ vhodné pro děti již od 2,5 let věku 
■ individuální přístup ■ koně různých 
velikostí ■ možnost pravidelné docházky 
■ docházka v dopoledních i odpoledních
hodinách (Po-Ne)
Poděbradova 1881, Lysá nad Labem, 289 22

PŮJČKY
pro zaměstnance, 
důchodce a OSVČ

tel: 777 058 483
www.sol idnipujcka.eu

zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů

Zabezpečení vozidel
■ bezpečnostní značení skel - pískování
■ všechny druhy vozidel (osobní, nákladní, busy...) 
■ provádíme i u zákazníka (jsme plně mobilní 

a časově neomezení)

Odborné technické 
poradenství
■ prověření dostupné historie před koupí vozidla

(stav tachometru, poškození, servisní historie...)
■ zdokumentování stavu před prodejem vozidla

(dokumentace stavu, měření laku, historie, 
stanovení ceny...)

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

portrétní fotografie, umělecká,
produktová, svatby a jiné události

Tyršova 1525 | Milovice 289 23
Tel.: +420/774 365 366
E-mail: simonaphoto@email.cz

www.simonaphoto.webnode.cz

FOTO ATELIÉR Simona

■ Hledám spolehlivého a zručného pomocníka, ŘP B pod-
mínkou. T.: 774 415 891
■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, SŠ, připra-
vím na přijímací zkoušky na SŠ. Zajišťuji korektury
textů. T.: 739 301 430
■ Prodám barevnou televizi Sencor STV 211 Flat, úhl.
55 cm, klasická obrazovka + DVB–T přijímač v perfektním
stavu, cena 1 000 Kč. T.: 725 586 877
■ Muž 56/169/70 rozvedený, nekuřák, ml. vzhledu z Lysé
n. L. hledá ženu do 53 let na hezký a trvalý vztah.
T.: 739 474 768
■ Pro nově vznikající Jezdecký kroužek pro děti hledám
pronájem místa, kde by bylo možno ustájit 2–3 koně
(louka, stodola, zahrada apod.) Za nabídky předem moc
a moc díky. T.: 604 513 062 (stačí prozvonit) nebo e-mail:
elsancho@seznam.cz
■ Pronajmu byt 3+1 v Lysé nad Labem – Litoli, cena
dohodou. T.: 723 024 451
■ Hledáme šikovnou paní na úklid restaurace
v Milovicích. T.: 603 870 087
■ Pronajmu garsonku 1+kk v Lysé n. L. T.: 728 120 584
■ Ubytování v soukromí, noc 300 Kč/osoba, dlouhodobě
150 Kč/osoba www.ujelinku.cz T.: 603 870 087
■ Prodám voliéru na andulku či papouška, ručně dělaná,
foto zašlu, s veškerým příslušenstvím, cena 500 Kč, Lysá
n. L. T.: 731 907 113
■ Topná sezóna se blíží, zajistěte si včas palivo! Mlýn
Čelákovice, s.r.o. Na Hrádku 1046, Čelákovice vyrábí a pro-
dává palivové pelety. T.: 602 347 683
■ Prodám učebnice a knihy vhodné pro studenta
Hotelové školy Poděbrady, použité, zachovalé, seznam
a ceny zašlu na vyžádání emailem. 
E–mail: aneta.krejci1@gmail.com
■ Prodám el. ohřívač lahví a dětské stravy Philips Avent,
v původním balení, s návodem, málo používaný, jako
nový, původní cena 1 200 Kč, nyní 400 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám kojící polštář, bílý, pratelný polštář i snímatel-
ný potah, po jednom dítěti, cena 350 Kč. T.: 777 715 962
■ Hledám asistentku – manažerku na 4 hodiny týdně,
pouze brigádně. Životopis posílejte na email: 
iveta.stastna@centrum.cz
■ Koho již nebaví gramodesky a může je věnovat či za
symbolickou cenu přenechat. T.: 790 305 127
■ Nabízím asi 200 ks telefonních karet. T.: 790 305 127
■ Nešel by si někdo zajezdit na bruslích? Mirek 30.
T.: 728 065 324
■ Vyměním obecní byt 1+kk, 38 m2 v cihlové novostavbě
v Milovicích-Mladá za větší v Milovicích. T.: 721 144 969
■ Prodám funkční notebook dvoujádro s windows 7, dvd,
wifi, nabíječka, špatná baterie za 2 000 Kč, Milovice,
vyhnanovsky@centrum.cz, T.: 608 238 935 
■ Poptávám pronájem garáže, dílny nebo stodoly s elek-
třinou. Může být i v horším stavu – opravím. Nejlépe Lysá
– Milovice. T.: 722 418 988
■ Vysoký, trochu negativní kluk s dobrým srdcem – kutil,
nekuřák, abst., který si na nic nehraje a má tvořivého
ducha hledá hodnou sympaťandu štíhlejší postavy bez
závazků do 25 let. SMS 728 065 324 
■ Pronajmu byt 2+1 s balkonem a 2 parkovacími místy
v Lysé nad Labem u nádraží. Jen vážným a solventním
zájemcům. Nadstandardně zařízen. T.: 604 867 838
■ Pronajmu nový byt 2+kk v blízkosti nádraží, nadstan-
dardně zařízený. T.: 731 085 595
■ Milovice za Prahu. Vyměním obecní byt 1+kk, 38 m2

v Milovicích v cihlové novostavbě 1. patro s výhledem do
zeleně za byt v Praze, nájem + služby 3 800 Kč.
T.: 721 144 969
■ Vysoký kluk s dobrým srdcem, kutil, nekuřák, abstinent,
na nic si nehraje, není ukecaný, má tvořivého ducha hledá
sympatickou dívku, štíhlejší postavy, bez závazků do 35
let, SMS 777 937 324, těší se na zavolání ev. SMS
■ Levně prodám – nabídka učebnic pro Střední odborné
učiliště – obor kuchař – číšník pro 1. – 3. ročník používané, 
ale zachovalé, např. němčina pro číšníky a kuchaře + CD,
sbírka úloh z matematiky, čítanka atd. micarda@seznam.cz



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.pod lahyk u t i l . c z

AAA Řemesla
■ podlahář
■ truhlář
■ tesař
■ zedník
■ malíř, lakýrník
■ a další (montáž oken, dveří, 
zárubní, plotů, sádrokartony, fasády,
bourací a vyklízecí práce)

Kontaktujte nás: 
604 116 666, 325 532 753
www.aaaremesla-podlahykutil.cz

Zaměření ZDARMA – Milovice a okolí

Profesionální 
tým řemeslníků

Kompletní účetní 
a makléřské služby
pro veškeré právní subjekty, zpracování účetnictví, mezd, zastupování
na úřadech, kontroly na FÚ, rekonstrukce účetnictví, poradenství 
v rámci optimalizací, vyřizování pojistných událostí, náhradní vozidla. 

Právní zastoupení
a poradenství

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

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

TEL: 734 237 256
734 262 659
608 347 313

Ordinace praktického lékaře, 
interní ambulance, EKG, 
diabetologická ambulance

MUDr. Kamil Kubelka
možná i registrace do ordinace 
praktického lékaře do naplnění 
volné kapacity

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 - 16.30

16.30 - 18.00 (pro zvané)
Pá 8.00 - 11.00

Adresa: 
Masarykova 214 
289 22 Lysá n. L.
tel.: 325 553 663
e-mail: ambly@seznam.cz

Po 7.30 - 9.00 a ve St 8.00 - 9.00 ordinace v Kovoně v Lysé n. L.

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 materiálue-mail: martinsvetly@seznam.cz ● www.vrata-svetly.cz

Martin 
Světlý
Čs. armády 1221
Lysá nad Labem
289 22 
Tel.: 603 448 426

VÝROBA KLÍČŮ 

        
 A AUTOKLÍČŮ 

brambory 
cibule
kořenová zelenina

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
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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.

Z A H R A D N Í  N Á B Y T E K

Zahradní nábytek z hliníkových profilů 
a komaxitovou povrchovou úpravou.

Elektrické sekačky 
bez pojezdu
ceny od 1 299,- Kč

Motorové sekačky 
s pojezdem
ceny od 3 990,- Kč

■ garance přivyknutí 
■ změření dioptrií zdarma
■ ve spolupráci s předním výrobcem 
 brýlových skel ESSILOR

JEDINEČNÁ

AKCE

Při zakoupení 1 páru multifokálních skel VARILUX 
druhý pár ZDARMA – tzn. sleva 50 %!!! 
(multifokální skla: dálka + střed. vzdálenost 
+ čtení v jednom „jedny brýle na vše“)

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


