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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 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 říjnového vydání časopisu M-inzert je 20. září 2019.

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

září 2019

Poskytujeme tyto služby

   Životní, rizikové a úrazové pojištění
   Pojištění staveb, rekreačních chat  

a chalup, vybavení domácností
   Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel
   Pojištění odpovědnosti za škody
   Cestovní pojištění
   Penzijní spoření pro všechny věkové kategorie
   Hypotéky

Kontakt:
Martin Khýr  
Masarykova 209/14, Lysá nad Labem  
Tel.: 724 503 010, martin.khyr@ceskapojistovna.cz

   Firmy – kompletní nabídka pojištění
   Klientský servis v segmentu občané a firmy
   Možnost zajímavých slev a benefitů

Zprostředkovatelem produktů České pojišťovny a.s.,  
Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., České pojišťovny 
ZDRAVÍ a.s., Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 

 
je ČP Distribuce a.s., dceřiná společnost České pojišťovny a.s.

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti České pojišťovny a.s.

Navštivte naše obchodní místo  

DRŽITEL OCENĚNÍ
KVALITY 2018



NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

marcelpixa@seznam.cz  |  736 779 998  |  LYSÁ NAD LABEM

Marcel Pixa 
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

VODA - TOPENÍ - PLYN

VODA
• rozvody vody
• ohřev vody
• instalace sanity

• rozvody topení
• výměna a instalace radiátorů
• instalace kotle na tuhá paliva

TOPENÍ

• rozvody kanalizace

• drobné opravy v domě
• údržba objektů

KANALIZACE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Čechova 1488, Lysá n.L.

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem 

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

centrální 
vysavače

Prodám nové nejeté 
kolo AUTHOR – AGANG

cena 10.000 Kč 605 943 520

» výška postavy cca 180 cm
» barva modro bílá
» moc pěkné

Prodám pánské horské
kolo 4E – CONVEX

cena 8.000 Kč 605 943 520

» 1,5 roku staré, barva černo zelená
» výška postavy cca 180 cm
» velmi zachovalý stav, málo využívané
» původní cena 14.000 Kč

Prodám 4 letní zánovní 
pneumatiky Continental 215/55R

cena 1.700 Kč/ks 605 943 520

· 17V (hloubka vzorku 99%)

· při rychlém jednání možnost slevy. 

· osobní převzetí po tel. dohodě. 

· důvod prodeje – přezutí na celoročky

Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle 

 růžovo fialové obroučky
 obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit) 
  pouzdro na brýle růžovo zelené

777 715 962

Brýle jsou rok používané, pěkné, neponičené, 
stále v záruce!

Původní cena 1.730 Kč 

Nyní 600 Kč 

Prodám dětskou 
helmu na kolo

cena 200 Kč 777 715 962

· barva červená   · vel. 48-54 cm

PRODLUŽTE SI LÉTO
CHORVATSKO cenově zvýhodněné s dopravou a polopenzí  

Seget / Medena 06.09. – 15.09. – 8.990 Kč 
Nástupy: MB, Benátky, St. Boleslav, Praha 

ŠPANĚLSKO / Mar Menor hotel Roc Doblemar 4*
letecky s plnou penzí + víno a voda, přímo u pláže 

30.09. – 07.10. – 15.490 Kč
Společný transfer na letiště a zpět přímo z Benátek 

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220

www.venezia tour.cz

NABÍZÍME ČIŠTĚNÍ

• Peří
• Koberců
• Čalouněného nábytku
• Interiérů motorových vozidel

Starý Vestec  |         608 210 912

■ Prodám pánské horské kolo 4E – CONVEX, 1,5 roku staré, 
barva černo zelená, výška postavy cca 180 cm, velmi zacho-
valý stav, málo využívané, původní cena 14 000 Kč, nyní cena 
8 000 Kč, Milovice. Foto mohu zaslat. T.: 605 943 520

■ Nabízím ubytování v soukromí v Milovicích – Hostel. 
Krátkodobé i dlouhodobé, vhodné pro dělníky na montá-
žích. Možnost stravování. T.: 603 870 087

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

■ 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. T.: 777 715 962

■ Pronajmu nemovitost v Lysé n.L. na hlavní třídě 
Masarykovy ulice č. 1760, 300 m od VLL, k podnikatelským 
účelům – prodejna, občerstvení, kavárna nebo služby.  
T.: 603 830 366

■ Kosmetika MARY KAY – bezplatné poradenství, diagnosti-
ka pleti, prodej kosmetiky. Nezávislá kosmetická poradkyně 
Aneta Nejedlá. T.: 776 881 174, e-mail: aneta.nejedla1@
gmail.com

■ Prodám nové nejeté kolo AUTHOR – AGANG, výška posta-
vy cca 180 cm, barva modro bílá, moc pěkné, cena 10 000 Kč, 
Milovice. Foto mohu zaslat. T.: 605 943 520

■ Prodám zelinkavo šedý oblek s jemným proužkem – kalho-
ty + sako s jednořadým zapínáním, vel. 52, moc pěkný,  
cena 500 Kč. T.: 777 715 963

■ Koho již nebaví LP desky a DVD může je věnovat či za 
symbolickou částku přenechat. T.: 790 305 127

■ Prodám nemovitost v Lysé n.L. na hlavní třídě Masarykovy 
ulice č. 220, 300 m od VLL, pro podnikání, byt, ubytovnu atd. 
T.: 603 830 366

■ 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  
přezutí na celoročky. Cena 1 700 Kč/ks. T.: 605 943 520

■ Prodám bezhlučnou svářečku Selenku s plynulou regulací 
na všechny síly i typy elektrod – 500 Kč + 5 ks balení elektrod 
– 100 Kč. T.: 728 325 785

■ Prodám tlakovou láhev čerstvě naplněnou Propan butan, 
33 kg, náplň 1 386 Kč dle dodacího listu vč. revize s certifiká-
tem za 520 Kč. T.: 728 325 785

■ Prodám dětskou helmu na kolo, barva červená,  
vel. 48-54 cm, moc pěkná, cena 200 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám dětské/dívčí sluneční brýle, 3 druhy – červené, 
růžové, sv. modré, moc pěkné, zachovalé, 80 Kč/ks.  
T.: 777 715 962

■ Prodám dívčí botasky zn. Lotto, tzv. nazouváky/bez  
šněrování, barva šedo oranžová, vel. 34, délka stélky 22 cm, 
moc pěkné, málo nošené, cena 150 Kč. T.: 777 715 962

■ Přenechám videorekordér + menší sbírku VHS kazet.  
T.: 790 305 127

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

■ Jsme mladá rodina, co ráda vymění byt 3+1, 89 m2 s lodžií 
v centru Lysé n.L. za dům se zahradou. Děkuji za nabídky.  
T.: 732 510 333

■ Prodám samici s 6 malými králíčaty narozené 24.4.2019, 
cena dohodou. T.: 325 551 588

■ Prodám dveře mahagon 2/3 skla, 80 cm 1x levé + 1x pravé. 
70 cm, 2/3 skla, 1x levé + 1x pravé. 60 cm, plné, 1x levé. Cena 
300 Kč. Dále litinové radiátory, 15 cm šíře, cena dohodou. 
Dále plynový kotel Protherm, cena dohodou. T.: 777 642 888

■ Žádám o pomoc. Hledají se svědci loupežného přepadení 
obrněného vozu spol. G4S ze dne 21.1.2013 v obci Velké 
Popovice, okr. Praha – východ. Jakékoliv info, prosím,  
na T.: 604 722 799

■ Prodám slámu, malé balíky 60x40x50. T.: 731 411 185

■ Pavel 40 let, 120 kg, 193 cm, hnědé oči, povoláním  
profi řidič hledá kámošku do 35 let k občasným schůzkám. 
T.: 720 348 962

■ Prodám vietnamskou sviňku, nenáročná, zvyklá i v zimě 
venku, 2x ročně 7-10 selat, je ochočená. Bohužel ze zdravot-
ních důvodů musíme končit. T.: 604 351 589

■ 62/176/85 rozvedený s domkem od Milovic hledá ženu na 
vážný vztah. Pohodář, ne alkoholik. T.: 774 662 973

■ Prodám různé elektromotory na 380 V. T.: 721 851 039 
odpoledne

■ 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 
■ Muž 61/169 z Lysé n.L. hledá přítelkyni na hezký a trvalý 
vztah. Dáme sbohem samotě. T.: 739 474 768

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

■ Příležitostně mohu vypomoci v Lysé nad Labem,  
seniorkapomuze@seznam.cz, T.: 737 362 540

■ Nabídka medu 2019 od včelaře: připravím podle Vašeho 
požadavku - sklo 0,72 l/150 Kč, pastový 160 Kč,  
kbelíčky 2,2 l/350 Kč, 3 l/470 Kč, 5,7 l /880 Kč. Milovice. 
T.: 605 483 902 (večer)

■ Jarda 33/183/85 hnědé vlasy, modré oči. Hledám ženu  
k vážnému seznámení. Nymburk, Lysá n.L., Milovice.  
T.: 721 352 198

■ Prodám motor do zahradní frézy, nový, 6,5 hp.  
T.: 721 851 039 odpoledne

■ Prodám barevná skla, síla 1 cm, rozměr 1,5x1 m, 3 ks.  
T.: 721 851 039 odpoledne

■ Prodám elektronky do rádia. T.: 721 851 039 odpoledne

■ Prodám knihu - Jitro kouzelníků. T.: 721 851 039

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



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

PRODEJ:
∙ brambory 

∙ cibule

PRODEJ ZÁJEZDŮ DO EXOTIKY a na zimu 2019/20 je již v plném proudu! 
Největší výběr od všech oblíbených a osvědčených cestovních kanceláří  EXIM, FISCHER, 

Čedok, Blue Sky, Time Travel, aj. včetně německých CK. U nás výhodně pořídíte atraktivní 
dovolenou ve všech zajímavých destinacích - Zanzibar, Mauricius, Kuba, Mexiko, Panama, 

Dominikánská rep., Kapverdy, Kanáry, Madeira, Keňa, Senegal, Egypt, Emiráty, Omán, Katar, 
Seychely, Thajsko, Bali, Vietnam, Maledivy, Srí Lanka atd. Zájezdy můžete vyhledávat 

i kdekoliv, rezervujte však u nás - osobně, mailem, telefonicky.  Ověříme nabídku,
cenu, pojištění, podmínky realizace, spolehlivě zajistíme. Právě teď je ten správný čas. 

Pořídíte tak zájezd za nejnižší cenu, se servisem na výbornou a splníte si svůj sen. 

V režimu Firstminute již postupně zahajujeme prodej na LÉTO 2020 – skvělé ceny se slevami 
až cca 40%, dítě zdarma, nízké zálohy, parkování u letiště aj. zajímavé bonusy. 

Z nejširší nabídky tisíců zájezdů si nyní pořídíte dovolenou podle Vašich snů. Přijďte včas. 

Zima 19/20
Léto 2020

 Profesionalita. Seriózní přístup v každé fázi realizace zájezdů. KOMPLEXNÍ SERVIS.
SMĚNÁRNA – transparentní kurzy, všechny výměny bez poplatků!
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Celý rok prodej  tuzemských a lázeňských pobytů i na Slovensku, v Maďarsku ( Bük, Sarvár, Harkány, Eger).

Obec Ostrá všechny srdečně zve na

Posvícenskou zábavu
16. listopadu 2019

v místním hostinci od 20 hodin

K tanci a poslechu hraje Pavel Stříbrný.

vstupné 100 Kč

PRÁDELNA V BENÁTKÁCH 

• Pracovník do provozu
    (praní, mandlování, balení prádla) 

• Řidič
* Pozice jsou pro OZP

Kontaktní tel.: 724 346 087
E-mail: personalni@pradelnabenatky.cz

KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

     • Pravidelné kampaňové katalogy

     • Vzorky kosmetiky Avon

     • Dárečky při větších objednávkách



Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání deváté, září, ročník XVII. 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

PODZIMNÍ NABÍDKA

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 


