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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  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 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 2017.

Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Pøerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšièky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiøice
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■ Poskytování půjček od 5 000 Kč do 25 000 Kč, p. Bečková.  
T.: 606 766 546

■ Nabízím žehlení a mandlování prádla, Lysá n.L./Litol.  
T.: 724 936 728

■ Prodám držák na telefon do auta zn. Nokia HH-12-CR-39, 
barva černá + stříbrná, používaný krátce, cena 100 Kč.  
T.: 777 715 961

■ Prodám dětské oblečení na chlapečka, velikost od narození do 
2 let, moc pěkné, zachovalé, levně!  T.: 739 001 325

■ Prodám díly na Renault Clio, Thalia 1400/16V výfuk střední díl, 
sponu výfuku, ABS kroužek na Nisan, Renault, silenbloky výfuku 
a 2 ks brzdových destiček na Peugeot 205-309, Renault. Vše 
nové, cena 1 000 Kč, možno i jednotlivě. T.: 777 715 963

■ Pronajmu nebytové prostory v Milovicích, v centru města, 
možnost parkování, 200 m2, cena 150 Kč/m2. T.: 603 870 087

■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile.  
T.: 602 550 705

■ Prodám dětskou houpačku – plyšové zvířátko + dřevěný rám, 
moc pěkná, cena dohodou, foto mohu zaslat MMS. T.: 739 001 325

■ Nabízím ubytování v soukromí v Milovicích – Hostel, krátko-
dobé, dlouhodobé, služební cesty, apod. Možnost parkování  
a zajištění stravování. T.:  603 870 087

■ Prodám dětskou dřevěnou postel s bočními zábranami,  
rozměr 145x77x67 cm, barva světle zelená s dětským motivem, 
bez matrace, cena dohodou. T.: 739 001 325

■ Prodám hračky po dceři – dřevěné vkládací puzzle/3 druhy, 
plastový hrací tablet, plastový nákupní košík, stavebnici, hrací 
autíčko s kostkami. Vše koupeno nové, ceny od 50 Kč do 200 Kč/
ks. Fota hraček na vyžádání zašlu. T.: 777 715 962

■ Prodám používané třístupňové samonasávací čerpadlo na 
vodu. Zdarma dám další na náhr. díly a el. motor 2,5 kW - nutno 
nechat převinout. Cena 1 000 Kč. T.:723 059 157

■ Hledám ženu, která je také sama a je z Milovic. Na věku tak 
nějak nesejde, max. 46 let. Ozvi se, bude sranda. Pavel 38 let.  
T.: 720 348 962

■ Prodám nové letní boty, barva černá, volná pata, zapínání 
páseček, jsou jednou nošené, vel. 38, účtenka + záruka 2 roky 
(nevyhovující velikost). Původní cena 650 Kč, rychlé jednání  
500 Kč. T.: 724 841 050

■ Prodám světlou skříňku výška 80 cm, šířka 80 cm, hloubka  
35 cm, skoro nová. T.: 603 779 666

■ Nabídka medu od včelaře: dle Vašeho požadavku ve skle  
0,72 l – 130 Kč, pastovaný 140 Kč, ve kbelíčcích 2,2 l – 300 Kč,  
3 l – 410 Kč, 5,7 l – 760 Kč. Milovice, tel.: 605 483 902 (večer)

■ Prodám štěňátka velmi vzácného špice černého s PP. Veškerá 
veterinární péče a kupní smlouva samozřejmostí. Zájemci se 
ozvěte na T.: 777 765 416, e-mail: karasek.fr@seznam.cz

■ Prodám polštář na kojení vč. dílu na ležení dítěte, pratelný 
snímatelný povrch. T.:  604 783 475

■ Prodám dětské houpátko s hrazdičkou se zavěšenými  
hračkami, popruhy na přenášení, kšíry na dítě, velmi praktické. 
T.: 604 783 475

■ Prodám dětské oblečení na kluky i holky 0-3 roky, za symbo-
lickou cenu 10Kc/ks. Vše - letní, zimní, vč. Kombinéz, overalu, 
čepice, body, svetry, kalhoty, šaty, trika aj. T.: 604 783 475

■ Prodám zavinovačky - 2ks bílé s krajkou, staré klasické vč. 
vnitřní deky. T.: 604 783 475

■ Prodám novorozenecký set- dupačky, rukavice, čepička se 
šňůrkou, kabátek, perfektní zabalovací pytel vše v 1 designu, 
béžová barva s medvídkem. T.: 604 783 475

■ Prodám bioptron světelnou terapii včetně barevných filtrů  
a stojanu, cena dohodou. T.: 608 665 085

■ Prodám přenosný elektrický mandl, cena dohodou.  
T.: 608 665 085

■ Garáž k pronájmu, Lysá na sídlišti u Auto Tichý, zděná s elektři-
nou, nájem 1 290 Kč/měs. T.: 604 783 475

■ Prodám nový ještě původně zabalený vysouvací hliníkový 
žebřík 11 příček, cena 1 000 Kč. T.: 603 779 666

■ Prodám 2 m3 borovicových polen, d. 1 m, cena 500 Kč, Lysá 
n.L. T.: 720 365 050

■ Štír 59/169/70 rozvedený, nekuřák z Lysé n.L. hledá ženu do  
57 let, která je sama a chce to změnit. T.: 739 474 768

■ Prodám kočárek košatinu pro panenky za 3 000 Kč a košatinu 
kočárek pro dítě za 10 000 Kč. T.: 736 243 083

■ Prodám pivní etikety 1 ks/3 Kč nebo možná výměna.  
T.: 603 779 666

■ Prodám nádherná štěňátka černého velkého špice s PP,  
očkovaná, odčervená, čipovaná. Extrémně krásný a nepřehléd-
nutelný pes, velmi jednoduchý výcvik, vhodný k dětem.  
T.: 777 765 416

■ Prodám použité wc se spodním vývodem, v pěkném stavu, 
nádržka 3 měsíce stará, cena 1 000 Kč. T.: 732 915 004

■ Pronajmu pěkný byt 3+1 ( 70m2) v centru Benátek nad Jizerou, 
částečně zařízený (kuchyň a koupelna), k okamžitému nastěho-
vání. Nájem 8.000,-Kč/měsíčně + 5.000,-Kč zálohy na energie. 
Bližší informace na T.: 724 112 369

■ Prodám kulatý rozkládací stůl zn. Bjursta/Ikea, světlý ořech, 
průměr 115/166, výška 74 cm, jako nový, cena 2 000 Kč (původ-
ní 4 990 Kč). T.: 606 326 299

■ Prodám starší používanou dětskou dřevěnou stoličku se stol-
kem, cena 250 Kč. T.: 723 061 426

■ VŠ - žena 55 let, OSVČ hledá brigádu: v administrativě na dva 
až tři dny v týdnu, výpomoc v domácnosti, večerní hlídání dětí 
apod. T.: 723 817 790

■ Prodám vzduchové dmychadlo do čističky zn. Air pump po 
čerstvé generální opravě. Dokumenty k profesionální opravě  
k nahlédnutí. Funguje jako nové. Pro nás již nepotřebné kvůli 
připojení na kanalizaci. Cena polovinu z ceny nového dmycha-
dla tj. 2 500 Kč. Lysá n.L. T.: 720 365 050 

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

Servis a instalace značek

WWW.ALEN-SYS.COM

Tel.: +420 737 785 261
E-mail: info@alen-sys.com

Chráníme Vás
i Vaši budoucnost

ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ
SYSTÉMY
DOCHÁZKA
IT SERVIS A PORADENSTVÍ
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AUDIO A VIDEO ZVONKY
ELEKTROSLUŽBY
MONTÁŽE A REVIZE

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

centrální 
vysavače

ventilační 
turbíny

Bezplatná  
textová inzerce

Doprodej zlevněných zájezdů v září – LASTMINUTE  a SUPERLASTMINUTE.
Ještě lze realizovat zájezd do top des�nací v Řecku, Tunisku, Egyptě, Kapverdách aj.

                            Vy�pované zájezdy  – rezervujte přímo u nás!
V plném proudu je již prodej zájezdů do EXOTIKY a v zimě 2017 – 2018 k moři. 

 Zájezdy od CK FISCHER, CK EXIM aj. CK nabízíme se slevami FIRSTMINUTE.
V prodeji jsou již i lyžařské pobyty od Nev-Dama, Neckermann, Exim aj

Profesionalita. Serióznost. U nás je nejvyšší jistota spokojené realizace Vašeho snu.  
                              Dost důležité také vědět - prodáváme za aktuálně nejnižší ceny.                                                        

Komplexní servis. SMĚNÁRNA – prodej valut bez poplatků a VIP kurzy!

Naše CENTRUM ZÁJEZDŮ nabízí i pro rok 2017 kdekoliv inzerované zájezdy od cca 340 CK. 
Reálnost nabídky, cenu, pojištění dovedeme aktuálně ověřit.

NOVÉ BYTY
776  005  511
NOVÉ BYTY
776  005  511

www.milovicebyty.czwww.milovicebyty.cz

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

Autoservis v areálu 
STK Lysá nad Labem

•Pracovníka pneuservisu 
(řidičský průkaz, pracovníky pneuservisu zaškolíme, 
praxe není podmínkou, zaškolíme i čerstvé absolventy)

•Automechanika

•Automechanika diagnostiky,   
  elektrikáře
(praxe výhodou, nástupní plat 15-30 000 Kč čistého)

Kontaktní tel.: 

777 117 612
e-mail: 777117612@seznam.cz

ZMĚNA GYNEKOLOGIE !!!
MUDr. Šárka Garayová

oznamuje pacientkám, že od 1.9. 2017
převzala  gynekologickou ordinaci 
MUDr. Josefa Langra.

Veškerá péče zůstává zachována.
Informace na tel.: 603 530 056.
Přijímáme také nové pacientky.
www.gynekolog.cz/garayova
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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

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA SEKAČEK

HECHT 1844 elektrická sekačka 
bez pojezdu

HECHT 548 benzínová sekačka 
s pojezdem

• Elektrické sekačky, ceny od 1 299 Kč
• Motorové sekačky, ceny od 3 390 Kč

• Accu sekačky, ceny od 5 990 Kč

HECHT 1638 elektrická sekačka
bez pojezdu

HECHT 5046 akumulátorová 
sekačka

HECHT 5433-sw benzínová sekačka 
s pojezdem

HECHT 5060 bubnová sekačka 
s pojezdem

LETNÍ NABÍDKA - ZAHRADA


