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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 - 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 květnového vydání časopisu M-inzert je 20. dubna 2018.

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



■ Koho již nebaví LP desky, může je věnovat či za sym-
bolickou cenu přenechat. T.: 790 305 127
■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile. 
T.: 602 550 705
■ Prodám videorekordér a VHS kazety. T.: 790 305 127
■ Nabízím knihy Olympiády od roku 1952, asi 15 knih 
do roku 2006. T.: 790 305 127
■ Nabízím menší sbírku telefonních karet. T.: 790 305 127
■ Prodám televizi SONY a settopbox za 1 000 Kč.  
T.: 728 266 437
■ Prodám králíčata na výkrm. T.: 728 266 437
■ 39-letý muž bez závazků hledá  dívku štíhlejší postavy  
k seznámení, nejlépe z okresu Nymburk, Mladá Boleslav, 
Kolín, Praha východ. Ozvi se.  T.: 602 823 138
■ Prodej kuřic – 10 týd. – 100 Kč, 18 týd. – 150 Kč.  
T.: 723 587 785, Marie Stoklasová, 5. května 68, Milovice
■ Prodám  3  kusy záclonových  tyčí  ještě  v  původním  
balení,  dlouhé  160 cm, i  samostatně,  cena  dohodou. 
T.: 775 605  214
■ Pronajmu garáž v Milovicích u nádraží pod autoservi-
sem. T.: 777 844 961
■ Kdo mě naučí hrát na bicí? Na LŠU už mě nevezmou. 
T.: 739 879 979
■ Koupím dřevěné lehátko. T.: 773 464 125
■ Prodám obklad venkovní, přírodní štípaný pískovec, 
rozměry 24x12x3 cm, 9 m2, původní cena 1 250 Kč, nyní 
650 Kč, Lysá n.L. T.: 603 424 216
■ Důchodkyně prosí o opravu nového nábytku: věšáku 
na zdi a 2 zásuvek v komodě, ul. Jedličkova v Lysé nad 
Labem. T.: 737 362 540
■ Prodám sadbové brambory Maréna 10 Kč/1 kg a hlízy 
Canna indica 30 Kč/1 kg. T.: 723 024 451
■ Prodám jarní dívčí bundy a parky vel. 32, 34, pěkné, 
dobrá cena. T.: 731 412 526

■ Prodám dvě stejná jízdní kola zn. B´TWIN, cena 2 000 
Kč/ks. T.: 605 824 341
■ Na autobusové zastávce-škola v Lysé nad Labem byla 
nalezena prázdná černá skládaná textilní peněženka  
s obrázkem pumy. Postrádáte-li jí, ozvěte se na  
T.: 737 362 540     
■ Muž 60 let/169, nekuřák hledá ženu do 57 let na hezký 
vztah, Lysá n.L. a blízké okolí. Pojď dáme sbohem samo-
tě. T.: 739 474 768
■ 40letý muž hledá manuální i jednorázovou brigádu, 
nevadí fyzicky náročná. E-mail: strajml77@gmail.com
■ Hledám šikovného pomocníka na rekonstrukci domu, 
práce o víkendech, vlastní doprava podmínkou.  
T.: 604 687 753 večer nebo SMS
■ 38 letý štíhlejší muž bez závazků hledá ženu, která se 
cítí sama. Jsem šikula, nebojte se ozvat ti, kdo žijete na 
venkově. T.: 602 823 138
■ Rád bych poznal ženu do 58 let, jsem ve stejném věku, 
muž s vyřešenou minulostí, ve dvou se to lépe táhne. 
Zavolej na T.: 704 520 048 
■ Žena 70 let hledá muže pro společné chvíle. Ráda 
vařím, jen se trochu sama nudím. T.: 605 704 512
■ Lubomír 38 let hledá kamarádku, přítelkyni. Milovice. 
T.: 606 861 901
■ Hledáme pronájem bytu 3+1 až 4+1 nebo rodinného 
domku v Milovicích a přilehlém okolí. Jsme rodina se  
4 dětmi a středním psem. T.: 775 884 051
■ Prodám kamna zn. Petry, dětský kočárek černý dvoj-
kombinace zn. Jette Joeli, pařeništní okna, různé 
náhradní díly na Škodu Favorit a Felicie, váhu decimálku. 
T.: 604 351 589
■ Zemní práce minibagrem např. výkopy základů staveb, 
bazénů, inženýrských sítí a jiné. Vše po telefonické 
dohodě. T.: 602 721 863

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

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

centrální 
vysavače

ventilační 
turbíny

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

Servis a instalace značek:

spol. podnikatelů

Svoboda & syn

NATŘU TO I TOBĚ

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE

8-denní zájezdy s autobusovou dopravou                  

MAĎARSKO - termální lázně HARKÁNY                                

 11.05. - 20.05.
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA – SLEVA

hotel s polopenzí - 6.990 Kč / apt. bez stravy - 5.090 Kč

Benátky nad Jizerou
tel.: 724 294 220

602646270
       www.veneziatour.cz

AUTOOPRAVNA A PNEUSERVIS
ROMAN ČADEK

Lom 1009, 289 22  Lysá nad Labem

Otevírací doba:
Po - Pá   8:00 - 20:00
So - Ne   8:00 - 16:00

602 721 863
autolom@seznam.cz      
www.romancadek.cz

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ OPRAVY 
A ÚDRŽBY VOZIDEL

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

PROVÁDÍM OCEŇOVÁNÍ 
NEMOVITOSTÍ 

(pozemky, stavby atd.) 

v Lysé nad Labem a okolí 
(Nymburk, Mladá Boleslav, Brandýs n.L.)

I. Hukalová - tel.: 603 113 290
www.nemovitostizde.wz.cz

Květiny U hřbitova 
Lysá nad Labem 

hledají 
na pravidelnou 

víkendovou výpomoc 

spolehlivou brigádnici

Pracovní doba 
8.00 - 17.00 hod. 

Více informací přímo na 
prodejně nebo na tel. čísle: 

602 493 117

PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2018 JE V PLNÉM PROUDU. 
Máte-li zájem cestovat, jsme Vám k dispozici s prodejem zájezdů od oblíbených,  
osvědčených CK - EXIMtours, FISCHER, Blue Style, Čedok, FIROtour, Neckermann, 

Alexandria, Tip travel aj.  Vytipované zájezdy kdekoliv –  rezervujte přímo u nás! 
Aktuálně probíhají akce a kampaně, u kterých jsou stále zajímavé slevy a bonusy. 

Úspěšně pořídíte zájezdy do Řecka, Egypta, Emirátů, Tuniska, Chorvatska, Maďarska, 
Itálie, Španělska, Portugalska, Turecka, a do dalších destinací např. Kapverdy, Kypr aj. 

a vzdálenější EXOTIKY ( Zanzibar, Maledivy. Karibik atd. ) a též pobyty v LÁZNÍCH. 
U nás je nejvyšší jistota spokojené realizace Vašeho snu.

Naše CENTRUM ZÁJEZDŮ prodává kdekoliv uváděné zájezdy cca 340 CK. 
Reálnost nabídky, cenu, pojištění, vše dovedeme aktuálně ověřit a zajistit.

SNŮ

 Profesionalita. Serióznost přístup v každé fázi realizace zájezdů. Komplexní servis.
SMĚNÁRNA – transparentní VIP kurzy, transakce bez poplatků!
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Nově dodávka a montáž 
venkovních i vnitřních dveří 
včetně obložkových zárubní.

Do provozu ÚV, středisko  Káraný přijmeme 

Strojníka vodohospodářských zařízení

   Pracovní náplň:
∙  Provozování, kontrola a drobná údržba  zařízení v ÚV Káraný – odželezovna  
• Ranní a odpolední  směny
• Pohotovostní  služby  - víkendy

  Nabízíme:
∙  odpovídající mzdové ohodnocení
•  �remní bene�ty
•  6 týdnů dovolené
•  zázemí velké mezinárodní společnosti
•  nástup možný  od 1.4. 2018

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

  Požadavky:
∙  minimálně vyučen v oboru strojním nebo podobném, maturita výhodou 
•  řidičský průkaz skupiny B
•  ochota učit se novým věcem (práce s řídícím systémem na PC)
•  spolehlivost, pečlivost, samostatnost
•  zdravotní způsobilost i pro práci v terénu 
•  praxe výhodou 

Název pracovní pozice: Technik laboratoře
Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Oddělení: Útvar kontroly kvality vody, oddělení laboratorní kontroly Káraný
Místo výkonu práce: Úpravna vody Káraný, pracoviště Sojovice
Pracovní poměr: Práce na plný úvazek
Smluvní vztah: Smlouva na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)

Nabídka pracovního místa: Technik laboratoře pitných vod

   Požadavky na uchazeče, pracovní náplň:
∙  střední odborné vzdělání v oboru chemie, příp. zdravotnictví 
    - zdravotní nebo farmaceutický laborant
∙  komunikační a organizační schopnosti
∙  uživatelská znalost PC, znalost SW Labsystém výhodou
∙  ochota učit se novým věcem
∙  praxe v laboratoři vítána
∙  laboratorní analýzy – základní chemický a mikrobiologický rozbor vody
∙  zajišťování kvality výsledků, dodržování praxe akreditované laboratoře 
   dle ČSN EN ISO/IEC 17 025)

  Nabízíme:
∙  zázemí silné nadnárodní společnosti
∙  jistotu a stabilitu velké �rmy
∙  odpovídající platové ohodnocení
∙  možnost dalšího profesního vzdělávání
∙  nástup možný ihned

Pokud Vás naše nabídka oslovila, 
pošlete prosím svůj aktuální strukturovaný 

profesní životopis na 
e-mail: lenka.koudelova@pvk.cz

Ploty Lysá n. L.
• PLOTY • PLETIVA • SVAŘOVANÉ SÍTĚ 

• CHOVATELSKÁ PLETIVA • BRÁNY • BRANKY

Nově otevřeno út, pá 8-16 hod.
Ostatní dny volejte předem - klouzavá otevírací doba!

Čechova 67/52, Lysá nad Labem (býv. areál tech. služeb, VaK)

Tel.: 724 078 838
info@eploty.cz, www.eploty.cz

TOPENÁŘSKÉ A 
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

PROVÁDÍME:   

 • montáže podlahových topení 
    a tepelných čerpadel zn. Revel  
• kotlů a radiátorů Viadrus
• výměny boilerů
• nové vodovodní rozvody atd.

ELEKTROINSTALAČNÍ 
PRÁCE

PROVÁDÍME:   

• opravy, montáže i rekonstrukce 
   domovních rozvodů
• výměny a zapojení elektrospotřebičů

Kontakt:
Tel.: 608 11 55 13 / 608 80 75 02

Jenčík a Janovský s.r.o, Nádražní 498, Milovice



Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání čtvrté, duben 2018, ročník XVI. 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

JARNÍ NABÍDKA

Přijímáme platební šeky 
- FLEXI PASS, UNIŠEK, TICKET atd. 
+ PLATEBNÍ KARTY + BENEFITY

• na PC
• pro řidiče
 • multifokální

od čtvrtka 19.4. do soboty 21.4. 2018


