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Reklamní a inzer tní noviny pro mìsta Lysá nad Labem a Milovice
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. 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 21. září 2020.

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

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

■ Restaurace U Jelínků Milovice hledá servírku/číšníka.
Požadujeme vyučení/praxi v oboru, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a zájem o práci. Nabízíme dobré platové
podmínky, možnost ubytování, stravování a příjemné prostředí zavedené restaurace. Preferujeme osobní pohovor.
T.: 603 870 087
■ Nabízím pronájem prostoru 18m2 v Lysé nad Labem - hned
u silnice, vhodné pro kosmetiku, kadeřnici, nehtařku, masáže
aj. Cena pronájmu 7.000 Kč/měsíc. Možnost pronájmu např.
kosmetika/pedikúra, tzn. pronájem 3 500 Kč/měsíc/1 osoba.
Nutno vidět. T.: 774 120 703

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN

tel.: 286 891 400

NATŘU TO I TOBĚ

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE
tel.: 731 538 617

e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

■ Daruji 4 koťátka do dobrých rukou, 2 černá a 2 mourovatá.
T.: 602 718 869
■ Koupím knoflíkové harmoniky heligonky, můžou být i v
horším stavu. T.: 725 805 006

■ Koupím kotel zn. Brutar v zachovalém stavu za slušnou
cenu. T.: 776 688 092
■ Prodám starší TV Samsung, úhl. cca 58, funkční, cena 900
Kč, dětské bodové světlo berušky (2 žárovky) 300 Kč, křeslo
■ Žena 59 let/168 cm/80 kg rozvedená hledá přítele pro dýhované, houpací, světlé 100 Kč. T.: 734 467 394
vážný vztah. Zn. Láska, vzájemné porozumění, večery ve
dvou – samota tíží. Lysá nad Labem a okolí. T.: 602 853 820 ■ Doučím český jazyk a matematiku žáky ZŠ, SŠ,

připravím na přijímací zkoušky na SŠ. Zajišťuji korektury
■ Hledám přes sezónu výpomoc na zahradě v Lysé n.L. textů. T.: 739 301 430
T.: 792 206 258
■ Prodám školní aktovku pro holčičku, obrázky z pohádky
Trolis, barevná, vhodná pro 1.-2. ročník. Velmi pěkná, nezničená, v TOP stavu. Cena 500 Kč. T.: 777 715 962
■ Prodám 4 celoroční pneu na discích, zn. Good Year 185/60
R15, vzorek téměř nejetý, cena 2 000 Kč. T.: 732 915 004
■ Rád bych se s tebou potkal, mohlo by ti být do 35 let.
T.: 602 823 138
■ Prodám stavební rozvaděč, nový s revizní zprávou a atestem. Levně. T.: 606 862 133
■ Nabízím doučování matematiky, fyziky, angličtiny pro žáky
základních a středních škol. T.: 724 381 027
■ Je tady v Milovicích ženská, která je sama a má všech pět
pohromadě? Pavel 41 let. T.: 720 348 962
■ Prodám nejeté dámské elektrokolo s doklady o zakoupení.
Kupní cena 20 440 Kč, prodám za 16 000 Kč. Stará Lysá.
T.: 603 928 864
■ Muž 62/169/rozvedený, nekuřák z Lysé n.L. hledá ženu
do 60 let. Rád vyměním samotu za hezké chvíle ve dvou.
T.: 739 474 768

Prodám dětské/dívčí dioptrické brýle
 růžovo fialové obroučky
 obě skla +1 dioptrie (lze u optika vyměnit)
 pouzdro na brýle růžovo zelené
Brýle jsou rok používané, pěkné, neponičené,
stále v záruce!

777 715 962

Čechova 1488, Lysá n.L.

Původní cena 1.730 Kč

Nyní 600 Kč

KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:
• Pravidelné kampaňové katalogy
• Vzorky kosmetiky Avon
• Dárečky při větších objednávkách

tlerevize s.r.o.

■ Koupím palubkové vchodové dveře šíře 90 cm, pravé
otevírání – 1 kus. T.: 721 773 028

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891
tel.: 774 660 622

■ Za odvoz daruji kuchyňskou linku bez dřezu, sv. dub.
Dvoudílnou šatní skříň, sv. dub. T.: 728 366 120

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem

■ Muž 49 let hledá ženu. T.: 792 382 831
■ Prodám cca 750 ks bílých cihel ve výborném stavu, velikost
29x13,5x6,5 cm, cena 5 Kč/ks. T.: 720 365 050
■ Jaroslav 34/183/85 hnědé vlasy, modré oči. Rád
poznám ženu na vážný vztah. Nymburk, Lysá n.L., Milovice.
T.: 721 352 198
■ Koho již nebaví LP a DVD může je věnovat nebo za symbolickou cenu přenechat na T.: 790 305 127
■ Dům na prodej v Lysé n.L. Československé armády 108/16,
vedle náměstí, po rekonstrukci vč. příslušenství, obytná plocha přízemí 140 m2, 6+1, cena 5 600 000 Kč. T.: 721 851 039
■ 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 1 300 Kč/ks. T.: 605 943 520

» MALBY
» NÁTĚRY
» ŠTUKOVÁNÍ
» ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
PAVLÍKOVI

Starší - Tel.: 602319 672
Mladší - Tel.: 603 431 044
- Tel.: 722 013 058

■ Nabízím doučování matematiky pro žáky ZŠ a SŠ.
T.: 721 851 039

■ Prodám pozemek v chatové oblasti v Lysé n.L. – Litoli za
Labem o rozloze 3 252 m2, cena 1 000 Kč/m2. T.: 721 014 621

Prodám 4 letní zánovní

pneumatiky Continental 215/55R
· 17V (hloubka vzorku 99%)
· při rychlém jednání možnost slevy.
· osobní převzetí po tel. dohodě.
· důvod prodeje – přezutí na celoročky

cena 1.300 Kč/ks

8 denní pobyt s polopenzí a dopravou

11.9. - 20.9. a 18.9. - 27.9.
7.690 Kč /os
odjezdy: Benátky - Ml. Boleslav - Praha

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

■ 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

MAĎARSKO – termální lázně HARKÁNY

apartmán bez stravy - 5.490 Kč /os

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

■ 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

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220, 602 646 270
www.veneziatour.cz

605 943 520

EXOTIKA
ZIMA 20/21
30
TO MOŘE, TO NÁM CHYBÍ - ASPOŇ NĚKOMU. V rámci totálního březnového „vypnutí“ mezinárodní přepravy byly zrušeny i všechny
zájezdy do konce června. CK pak dále byly nuceny rušit i zájezdy na červenec, srpen a později i září. Mnoho zájemců, pro které je letní
pobyt u moře neodmyslitelnou součástí životního stylu, stále mezitím věřilo, že se vše obnoví. U nás v kanceláři jsme měli stejné přání.
Uvítali jsme a část našich klientů též, že mohli relativně jen s malými komplikacemi zvolit rekreaci na poloprázdných plážích aspoň v
Řecku, Bulharsku či Chorvatsku a později i Tunisku. Místo výletů v přecpaných kabinkách např. na Sněžku či Ještěd, jako součástí
bezpečné rekreace, odlehčili aspoň přeplněným kapacitám hotelů-penzionů, kempů a lázní s vouchery v tuzemsku.

Ing. Evžen ŠULC – EVENtour, Masarykova 209, Lysá nad Labem

Tel.: 325 551 595, 603 463 676, E-mail: eventour@tiscali.cz, sulcova.zajezdy@gmail.com
Na nastávající sezónu pobytů v EXOTICE vypsaly již CK nové termíny odletů. Především je již v nabídce BALI, KUBA, DOMINIKÁNSKÁ R.,
KAPVERDY, KANÁRY, KEŇA, MEXIKO, OMÁN, SENEGAL, THAJSKO, EMIRÁTY, EGYPT, SRÍ LANKA, THAJSKO, ZANZIBAR. Podle situace
v destinacích, též s ohledem na leteckou přepravu, možná je i jiná realita, např. další nabídka. Situaci sledujeme a vhodné nabízíme
k rekreaci. Ke snížení rizik uzavíráme nově připojištění EXTRA, vztahující se na širokou škálu možných problémů spojených s nemocí
Covid 19. Velký zájem je tradičně o kvalitní lyžařská centra v ITÁLII, kde jsme zahájili prodej a především u větších skupin
doporučujeme objednat co nejdříve.
Zastupujeme nejlepší CK např. FISCHER, EXIM, ČEDOK aj. Profesionalita, seriózní přístup ke klientům.

SMĚNÁRNA
Lysá nad Labem

Transparentní a výhodné kurzy * Komplexní servis
Všechny výměny pro každého bez poplatků!

3T - Bell - DT Swiss - Feedback - Giro - Look - Mavic - Shimano - Sram
Syncros - VDO

Kompletní podlahářský servis
Po tel. dohodě je pro Vás VZORKOVNA
vždy otevřena. Adresa:
Na Písku 74, Lysá nad Labem.
VZORKOVNA nabízí: vinylové podlahy,
PVC, koberce, laminátové a dřevěné podlahy,
nivelační stěrky, OSB desky a další.

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

horská kola, elektro kola, gravel kola, silniční kola
a široký sortiment cyklistického vybavení
Pavel Sadílek, email: psmail@tiscali.cz, telefon: 603185580
Husova 494, 28922 Lysá nad Labem - Litol (hned vedle MŠ Dráček)
pondělí - pátek: 9-12 hod (na objednání) a 15-18 hod.

Vytiskni si IHNED
fotky z mobilu

nám. B. Hrozného 1737, Lysá nad Labem,
Tel.: 325 55 38 37, www.jpc.cz

TISKOV
INY pro Váš SVATEBNÍ DEN
PRODEJ:

∙ brambory
(výběr z více odrůd)
∙ cibule
∙ kořenové zeleniny
(mrkev, petržel, celer)
∙ červená řepa
∙ zelí bílé
∙ zelí červené
∙ zelí bílé - krouhanka
∙ kmín

• Svatební oznámení
• Pozvánky ke stolu
• Svatební menu
• Jmenovky na stůl
• Svatební košíčky, taštičky
• Konfety
• Obálky

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

M-inzert
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