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Mìsíèník zdarma

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 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 časopisu  
M-inzert do letního dvojčísla červenec + srpen je 19. června 2020.

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

Nová otevírací doba
Po, St:  08:00 – 18:00
Út, Čt:  09:00 – 15:00
Pá:       09:00 – 13:00



■ Žena, vdova 66 let, 162 výška, plnoštíhlá, by se ráda sezná-
mila s mužem k vážnému vztahu. Bydlím v Milovicích.  
T.: 608 748 396

■ Prodám dětské oblečení 0-3 roky, osobní odběr Lysá,  
od 10Kč/ks. (různé vč. zimní kombinézy, fusak aj.)  
T.: 604 783 475

 ■ Koupím garáž, nejsem RK, přímí zájemce. Děkuji za nabíd-
ku na T.: 724 601 001

■ Pronajmu byt 2+kk v Lyse. Více informací na  
macbet@seznam.cz

■ Pronajmu garáž v Lysé na sídlišti u hřbitova. Zděná s elek-
třinou. T.: 604 783 475

■ Prodám 4 ks letních pneumatik 175/70 R13/82T vč. disků 
4x100 (celá kola). Ujeto cca 8000 km. Cena 500 Kč/kus. 
Důvod prodeje - výměna automobilu. T: 603 246 351

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

■ VS-STATIKA hledá zaměstnance na pozici vrtař.  
T.: 724 004 171

■ Poptávám dodavatele stavebních prací v tomto roce: 
rekonstrukce plotu do ulice, nový obvodový chodníček 
okolo domu, odvodnění dvou stran RD v Čelákovicích.  
T.: 774 209 799 

■ Prodám Yamaha Neos Yn 50, najeto 16 000 km, původní 
cena 51 000 Kč, nyní 20 000 Kč + 2 helmy za 1 000 Kč.  
T.: 728 266 437

■ Prodám nové pracovní kožené pánské boty, vel. 30 + boty 
kanady, vel. 30. Levně. T.: 731 082 693

■ Prodám koženou zástěru, ochrannou kuklu na svařování, 
cena dohodou. T.: 731 082 693

■ Prodám vozík, šikovný na vyšších kolech (neskáče), bez 
SPZ, cena dohodou. T.: 731 082 693

■ Prodám šlapací šicí stroj zn. Lada, levně. T.: 731 082 693

■ Prodám decimálku i závaží, levně. T.: 731 082 693

■ Prodám kravské chomoutky, 2 ks, levně. T.: 731 082 693

■ Prodám hřebík (papírák), 2.50 cm, 1 kg/40 Kč. T.: 731 082 693

■ Muž 62/169 rozvedený nekuřák z Lysé n.L. hledá přítelkyni 
do 60 let. Rád vyměním samotu za hezké chvíle ve dvou.  
T.: 739 474 768

■ Koupím knoflíkové harmoniky heligonky, můžou být i v 
horším stavu. T.: 725 805 006

■ Koupím byt v Milovicích nebo v Lysé n.L. do 2 000 000 Kč, 
platba ihned na ruku. T.: 725 805 006

■ Prodám letní pneumatiky, velikost na Peugeot 206, zn. 
Michelin, částečně použité, cena 500 Kč/1 ks, celkem 4 ks, 
Lysá n.L. T.: 720 365 050

■ Daruji 4 koťátka do dobrých rukou, 2 černá a 2 mourovatá. 
T.: 602 718 869

■ Prodám šité roušky, velmi hezké, 50 Kč/ks. T.: 602 718 869

■ Nabízím pronájem 2 + kk 64 m2 v obci Starý Vestec, samo-
statný vchod ze dvora. Dobré spojení na Prahu, Lysou n. 
Labem, Sadská, Nymburk. T.: 777 243 313

■ 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 – pře-
zutí na celoročky. Cena 1 300 Kč/ks. T.: 605 943 520

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

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

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

■ 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. Tel.: 777 715 962

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

■ 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

■ 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

■ Restaurace U Jelínků Milovice hledá servírku/číšníka. 
Požadujeme vyučení/praxi v oboru, samostatnost, spolehli-
vost, zodpovědnost a zájem o práci. Nabízíme dobré platové 
podmínky, možnost ubytování, stravování a příjemné pro-
středí 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

Prodám 4 letní zánovní 
pneumatiky Continental 215/55R

cena 1.300 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 MOBILNÍ TELEFON 
SENCOR PRO SENIORY

• Sencor Element P001S
• koupen v březnu 2020

• úplně nový

• nepoužívaný

• záruka 2 roky

• v originál balení 

• s nabíječkou 

• s návodem

Původní cena 800 Kč - nyní 600 Kč

777 715 963

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 

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

» MALBY 
» NÁTĚRY
» ŠTUKOVÁNÍ
» ZATEPLOVÁNÍ FASÁD Čechova 1488, Lysá n.L.

602 550 705

Koupím 
» staré mince 
» bankovky
» pohlednice 
» tuzexové poukázky
» medaile a jiné

Stačí prozvonit,
zavolám zpět. 

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

servis kotlů a vytápění
tel.: 774 415 891

774 660 622tel.:

tlerevize s.r.o.

Provozovna: Čechova 1488, 289 22 Lysá nad Labem 

pokornyzitetin@seznan.cz736 208 410

Provádíme fasády všech druhů, 
včetně stále žádanějších strojních (možno je kdykoli opravit).

Použitý kvalitní materiál Tytan professional. 
Možno obnovit i staré fasády např. březolitové. 
Povolení i na památkové objekty! 

Reference jsou naší předností!!!

www.opravitelne-fasady.cz

TYP: samočistící, koloidní křemík, 
silikonové (možno akrylátové, hybridní) 



KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

     • Pravidelné kampaňové katalogy

     • Vzorky kosmetiky Avon

     • Dárečky při větších objednávkách

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

Lysá nad Labem

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.

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

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku

na podporu svozu použitého šatstva  ze sbírek i sběrných kontejnerů.

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím 
spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek 
�nančních prostředků na svozovou činnost – má zavřená střediska a prodejny, 
nedostatek zaměstnanců.

Při běžné činnosti odvezeme měsíčně více jak  450.000 kg použitého šatstva - umíte si 
představit toto množství na skládkách? Za rok spolupracujeme s  téměř 3 000 městy a 
obcemi v ČR. Jsme velice rádi, že se občané celé republiky naučili textil třídit a recyklovat.

Zaměstnáváme 10 řidičů, kteří zajišťují svozy darovaného materiálu téměř po celé České 
republice. Každý řidič má své pravidelné trasy, které se mění pouze tím, že se další obec, 
město či soukromá osoba přihlásí ke sbírce ošacení. Spojuje nás nejen láska k bližnímu, ale 
i aktivity ve prospěch nás všech. Protože co si budeme povídat, ochrana životního prostředí 
touto formou recyklace textilu pomáhá nám všem!

Prosíme - pomozte nám, 
abychom se mohli i nadále věnovat prospěšné činnosti!

a přispějte �nanční částkou na každodenní výdaje - na svoz použitého šatstva, rozvoz 
materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, na opravy a obnovu vozového parku, 
opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo, a to na účet

České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800.

Věříme, že solidarita Vás všech nám dovolí i nadále provozovat naši činnost a že s Vaší 
podporou dokážeme překlenout toto nelehké období.

Všem dárcům předem srdečně děkujeme za jakýkoliv finanční dar!

TISKOVINY pro Váš SVATEBNÍ DEN

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

Vstupné na projekce je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely. 
Mezi dosud obdarované nadace patří Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal,

Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar Života a Konto Bariéry.
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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 




