Mìsíèník zdarma

9
2021
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 20. září 2021.
Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Pøerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšièky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiøice

‣ 18 druhů Moravských a světových
vín přímo z pípy
‣ široký sortiment lahvových vín
Přijmeme automechaniky
a autoelektrikáře s praxí

plat 35.000 Kč

‣ posezení na zahrádce a zmrzlina
tel.: 608 227 590
www.vinotekanavinici.webnode.cz
facebook: Vinotéka vinárna Na vinici

Bezplatná

Benátky nad Jizerou

• Oprava, čištění a
impregnace koňských dek

tel.: 724 294 220
www.veneziatour.cz

• Výměna zipů

MAĎARSKO

textová inzerce

termály HARKÁNY
3.9.-12.9. 2021
Hotel s polopenzí - 7.990 Kč

Možnosti podání bezplatné
textové inzerce:

Doprava autobusem.

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

• Psí matrace na přání
• Tvorba výšivek

E-SHOP

www.tribos.cz
TRIBOS – OPRAVA A
ČIŠTĚNÍ KOŇSKÝCH DEK

607 885 062

NATŘU TO I TOBĚ

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE

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

tel.: 731 538 617

■ 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

e-mail: dusan.durcak@atlas.cz

■ Nabízím k prodeji po dětech 2 kola Author Cosmic,
vel. 20, vhodná pro děti 1.-3. třída ZŠ. Cena 2 500 Kč/1
kolo. Lysá n.L. T.: 732 128 902
■ Daruji zavařovací sklenice, malé i litrové, šroubovací, k dispozici je cca 200 ks. Lysá n.L. T.: 732 128 902
■ Prodám benzínovou sekačku s pojezdem a el.
Startem, v záruce, cena 4 000 Kč, Lysá n.L. T.: 605 322 019
■ Hledáme ochotnou a důvěryhodnou starší paní,
finančně zajištěnou důchodkyni k výpomoci při úklidu dvěma invalidním manželům. Nutné přípravky
k úklidu zajistíme. Jedná se o domácnost v Lysé n.L.
T.: 728 278 728, 605 155 366
■ Hledám zručného pána v důchodu na výpomoc na
zahradě dle potřeby. T.: 704 531 830
■ Hledám pečlivou paní na úklid v domě i na zahradě, časově přizpůsobeno. Lysá n.L. T.: 792 206 258
■ Muž 65/176/85 rozvedený s domkem a autem
hledá ženu na vážný vztah. Cestování, výlety, houbaření, grilování a milování. Okolí Lysá n.L., Nymburk,
Milovice, Benátky n.J. Napiš. T.: 774 662 973

PRONÁJEM

SKLADOVACÍ HALY
» plocha 686 m2 s nakládací
rampou v Milovicích

602 281 700

■ Žena hledá přítele pro vážný vztah. T.: 602 853 820
■ Prodám invalidní vozík, mechanický zn. Wheelchair,
úplně nový, nevyužitý, TOP stav, cena 4 500 Kč. Více
informací na T.: 773 501 631
■ Prodám masážní lehátko, polohovatelné, výškově
nastavitelné, omyvatelné, barva béžová koženka,
možno složit do přenosného vaku, nezničené, moc
pěkné, TOP stav, cena 2 500 Kč. T.: 722 078 886
■ Prodám Rotoped zn. Kettner, nesmíme na něm
ze zdravotních důvodů jezdit, cena 2.500 Kč.
T.: 732 207 038
■ Prodám pracovní nářadí, svěrák 500 Kč, plechové
basy (poschoďové) 200 Kč. T.: 731 082 693
■ Prodám příslušenství na psa, na výcvik rukáv, kožené obojky + kovový a látkový, košík. Vše úplně nové,
cena 800 Kč. T.: 731 082 693
■ Prodám koženou zástěru na svařování + ochrana
obličeje, cena 500 Kč. T.: 731 082 693

Lysá nad Labem

■ Prodám stavební rozvaděč, nový s revizní zprávou
a atestem. Levně. T.: 606 862 133

tlerevize s.r.o.
servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891
tel.: 774 660 622

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem

■ Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání i
samotné dekrety k těmto. Též z období socialismu.
Stačí SMS, zavolám. T.: 608 420 808
Od října 2021 zahájí

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. Kristýna Hrušková

provoz logopedické ambulance v Lékařském domě
v Milovicích (ul. Dukelská 348).

Objednávat se můžete na tel.:

704 099 021 nebo 704 058 521

FLORISTKU - VAZAČKU S PRAXÍ
na pravidelné sobotní brigády
s možností zaměstnání od podzimu 2021.

Ke Křížku 101, Kostomlátky

Bližší informace na tel. 602 493 117

FARMA NOVÁK PŘEROV NAD LABEM
PRODEJ OVOCE – ZELENINY A ČESKÉ FARMÁŘSKÉ VÝPĚSTKY

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

■ Pronájem skladovací haly o ploše 686 m2 s nakládací rampou v Milovicích. T.: 602 281 700

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

přijmou do svého týmu zručnou

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.

■ Prodám jednonápravový traktor Vari, motor Honda
GCV-160 + valník, delší dobu stál. Původní cena 66
000 Kč, nyní 25 000 Kč. T.: 731 082 693

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

Květiny Romantic Lysá nad Labem

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN

tel.: 286 891 400

• Kořenová, košťálová zelenina
• Brambory na uskladnění
• Cibule, česnek, řepa
• Zelí krouhané
• Jablka, citrusy, hroznové víno
• Med od včelaře
OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí–Sobota 9–17 hodin
Přerov nad Labem 49
Tel.: 775 57 57 54
E-mail: novak.prerov@seznam.cz

!!! AUTODÍLY MILOVICE !!!

KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

Vilém Mejstřík

• Pravidelné kampaňové katalogy

Armádní 532

• Vzorky kosmetiky Avon

Milovice – Mladá

• Dárečky při větších objednávkách

OTEVŘENO
pondělí-pátek 9.00-17.00
sobota 9.00-12.00

Telefon
777 33 10 77 v pracovní dobu
777 33 10 32 stále

AUTODÍLY - HRAČKY - PAPÍRNICTVÍ
PRODEJ
LÉTO 2022
31 let činnosti - využijte naše dlouholeté zkušenosti a znalosti

PRODEJ:

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

Jen pár týdnů zbývá do konce letní sezóny 2021. Ta byla opět dost „divoká“. Našim klientům za důvěru, kterou nás
poctili pro realizaci zájezdů, děkujeme. Nyní však existuje ještě mnoho lastminute, které jsme schopni nabídnout.
Chceme upoutat Vaši pozornost i na zájezdy v zimních až jarních měsících k blízkým mořím a do exotických zemí.
Do konce září je prodávané se slevami a bonusy. Máme zájezdy od všech oblíbených CK - EXIM, FISCHER,
Čedok, Alexandria, Blue Style aj. Spolehlivě zajistíme různá přání. Zájezdy můžete hledat i kdekoliv, chcete-li
však náš servis, osobní a seriózní přístup, rezervujte u nás.
Ing. Evžen ŠULC – EVENtour, Masarykova 209, Lysá nad Labem, eventour@tiscali.cz
325 551 595, 603 463 676, Ivana Šulcová - EXIMPARTNER, sulcova.zajezdy@gmail.com
Zahájili jsme prodej FIRST MINUTE na sezónu LÉTO 2022 s lákavými slevami a bonusy: Děti ZDARMA * Za nejvýhodnější
ceny při objednání do 30.září t.r. * V okně 45 -30 dní před odletem možnost STORNA ZDARMA * Připojištění COVID Evropa za
240,-Kč/os. k zakoupenému zdrav. pojištění ZDARMA * Do 10 dní před odletem změna ZDARMA * Seating ZDARMA pro držitele
zákaznických karet * 1.záloha jen 990,- Kč + pojištění * využití zaměstnaneckých benefitů aj. výhody.

Dovedeme Vám poradit a pomoci. Osobní a seriózní přístup. U nás jsme na Vaší straně.

SMĚNÁRNA

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

Do provozu ÚV, středisko Káraný přijmeme

Rozvodného

Náplň práce:
∙ Provozování, kontrola a drobná údržba elektro zařízení a rozvoden v ČS Káraný
a dalších objektech
∙ Obsluha zařízení pomocí řídícího systému na PC
∙ Další činnosti dle pokynů mistra provozu
∙ Směnný provoz

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Požadavky na uchazeče:

vzdělání v oboru elektro, vyhláška 50/78 – § 7, VN
samostatnost a spolehlivost
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (práce s řídícím systémem )
ochota učit se novým věcem
dobrý zdravotní stav
praxe v oboru elektro VN výhodou

∙
∙
∙
∙
∙

Nabízíme:

odpovídající platové ohodnocení
firemní benefity
6 týdnů dovolené
zázemí velké mezinárodní společnosti
nástup možný od 1.1. 2022

Vaše životopisy zasílejte laskavě na adresu
e-mail: ladislav.hercik@pvk.cz

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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