
Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiřice

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 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 březnového vydání časopisu M-inzert je 21. února 2017.
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K Milovicům 1921, 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 721 206 206, 720 304 304
Otevírací doba: Po – Pá 7 – 17 hodin

Autoservis v areálu STK Lysá n. L.
(Cartruck – servis s.r.o.)

■ Opravy osobních a užitkových vozů všech značek
■ Pneuservis
■ Laserová geometrie
■ Prodej náhradních dílů Auto Kelly

SLEVA 20% pro měsíc únor a březen 2017
na práci a materiál nebo jen autodíly.
Sleva se nevztahuje na pneumatiky a originální díly. 
Sleva je jednorázová a nedá se sčítat.

✂

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

VÝROBA RAZÍTEK 
COLOP PRINTER
Nabízíme rozsáhlý sortiment 
samobarvících razítek různých 
formátů v novém designu. 
Dodání razítek do 2 pracovních dnů 
od objednání. 



■ Sháním byt v Lysé nad Labem, byt 3+1 v přízemí
nebo zvýšeném přízemí. V ulici Třešňová nebo Husovo
náměstí nebo na starém sídlišti mezi benzínkou a Penny.
V pěkném stavu, děkuji za nabídky. T.: 774 997 566
■ Nabídka medu od včelaře: dle Vašeho požadavku ve
skle 0,72 l – 130 Kč, ve kbelíčkách 2 l – 280 Kč, 3 l –
410 Kč, 5 l – 670 Kč. Milovice. T.: 605 483 902 (večer)
■ Prodám držák na telefon do auta zn. Nokia
HH–12–CR–39, barva černá + stříbrná, používaný krát-
ce, cena 200 Kč. T.: 777 715 961
■ Prodám BIOPTRON s barevnými filtry, vylepšuje
zdravý, cena dohodou. Prodám stolní elektrický mandl,
šíře válce 60cm, cena dohodou. T.: 608 665 085
■ Prodám za poloviční cenu 250 Kč nový, nepoužitý
přívěsový kloub „žehličku“ (výrobce Autodružstvo
Praha) na spojení osobního vozu a přívěsného vozíku.
Vnitřní šířka „žehličky“ je 50 mm. Žehlička je uzamyka-
telná cylindrickým mosazným zámkem se 2 klíči FAB.
T.: 725 881 799
■ Koupím staré technické a zemědělské knihy a pří-
ručky, i celou knihovnu. T.: 736 203 312
■ Prodám rotoped, plně funkční starší typ, display kalo-
rie, vzdálenost, čas, nastavitelná výška. T.: 604 783 475
■ Koupím garáž v Lysé nad Labem. T.: 604 783 475
■ Nabízím asi 100 ks plastových pouzder na CD
a DVD. T.: 790 305 127
■ Koho již nebaví LP desky, může je věnovat či za sym-
bolickou cenu přenechat. T.: 790 305 127
■ Nabízím asi 40 ks DVD s anglickou hudbou, bez
obrazu. T.: 790 305 127
■ Hledám muže kolem 70 let. Jsem zajištěna, zájmy
cestování, tanec, zahrádka, jsem nekuřačka mladšího
vzhledu, věk 68 let, výška 162 cm. T.: 737 365 970
■ Pronajmu byt 1+1 v Nymburce, i dlouhodobě, cena
7 000 Kč + energie (hodiny na elektriku zvlášť).
T.: 737 365 970
■ Muž 37 let, vyšší sportovní postavy, nekuřák, bez
závazků hledá obyčejnou, upřímnou, hodnou, štíhlou
dívku nebo svobodnou/rozvedenou maminku (malé
dítě není překážkou), nekuřačku do 30-ti let. Nejlépe
vyučenou nebo SŠ k vážnému seznámení, později
k založení rodiny v mém rodinném domě. Lysá n. L.,
Milovice nebo okolní obce. T.: 605 767 077
■ Prodám díly na Renault Clio, Thalia 1400/16V výfuk
střední díl, sponu výfuku, ABS kroužek na Nisan,
Renault, silenbloky výfuku a 2 ks brzdových destiček na
Peugeot 205–309, Renault. Vše nové, cena 1 000 Kč,
možno i jednotlivě. T.: 777 715 963
■ Prodám zimní pneu na plechových discích zn. Barum,
95 %, 175/65/14, 4 ks, cena 500 Kč/ks. 
T.: 777 715 963
■ Prodám koberec/běhoun, tmavě vínový, vyčištěný,
pěkný, rozměry: délka 2 m x šířka 1,08 m, cena 250 Kč,
foto mohu poslat na email či MMS. T.: 777 715 962
■ Prodám komodu, světlé dřevo javor + hráškově zele-
ná kombinace, 2 šuplíky, rozměry d. 99 cm x h. 54 cm
x v. 49 cm, cena 500 Kč. Foto mohu poslat na e-mail či
MMS. T.: 777 715 962
■ Prodám dřevěný stůl, masivní dřevo, 70/120, jídelní,
pěkný stav, vyřezané nohy + 3 židle, cena 6 000 Kč.
T.: 724 841 050
■ Pronajmu slunečný pokoj s balkonem, 20 m2, v 1.
patře bytového domu v Milovicích, ul. Průběžná. Vhodný
pro zaměstnané, nekuřáky, bez domácích mazlíčků.
Nájem 4 500 Kč, volný ihned. T.: 776 453 686
■ Petra, 39 let, mám hnědé dlouhé vlasy, modré oči,
mám ráda přírodu a plavání. Najdu Tě? T.: 702 813 997
■ Prodám digitální přijímač Philips DTR 220 (set top
box), málo používaný, cena dohodou. T.: 774 838 289
■ Prodám video rekordér Sony. Dřevěné boxy na DVD,
VHS audio kazety závěsné na zeď. T.: 774 838 289
■ Koupím 16 mm filmy – pohádky, dokumenty, hrané
nebo výukové. T.: 725 586 877
■ Prodám černý prošívaný kabát 44/46 nový za
250 Kč. T.: 604 167 648
■ Prodám parní čistič podlah i koberců, 2x použitý,
cena 400 Kč. T.: 604 167 648
■ Prodám zánovní kuchyňský stůl, rozměry 110 x 70
(lze rozložit), barva olše, cena 1.500 Kč.
T.: 605 326 022
■ Rozvedený, nekuřák 59/169 se rád seznámí se
ženou do 57 let z Lysé n. L. a blízkého okolí. Rád vymě-
ním samotu za hezký vztah. T.: 739 474 768
■ Prodám mláďata želvy zelenavé (testudo hermani)
z vlastního odchovu vylíhlá 09/2016. Cena 1000 Kč za
mládě. Při koupi více mláďat sleva. CITES doklady
samozřejmostí. Milovice T.: 776 625 537
■ Nabízím starší sektorový nábytek – policové skříně,
skříně s plnými dvířky, PC stůl + šuplata, světlý dub, za
odvoz, Lysá n. L. T.: 732 557 418
■ Nabízím podnájem 1+1 ve Starém Vestci, ok. Nym-
burk, veškeré vybavení, vlastní vchod, cena 3 500 Kč/
osoba. T.: 608 210 912
■ Hledám muže, který je sám a samotu chce vyměnit
za přátelství a později i víc. Věk 68, nekuřačka, Polabí.
T.: 737 365 970

topenářské práce, instalatérské práce, 
montáž domovních plynových přípojek a revize,
zajištění revize komínů, připojování spotřebičů,

kompletace koupelen a soc. zařízení, 
práce s autogenem, montáž solárních systémů,

zajištění projektové dokumentace
Výměna spotřebičů na tuhá a plynná paliva. 

Pracovní doba: Po – Pá 7.30 – 17 hodin 
Služby a opravy mimo pracovní dobu po tel. dohodě. 

Tomáš Šubrt – Ve Vilách 84, Lysá n. L., 
Tel.: 602 280 091

Pavel Svoboda – Letecká 418, Milovice, 
Tel.: 602 207 643

www.subrt-svoboda.cz, 
e-mail: subrtsvoboda@seznam.cz

Venezia Tour
Benátky nad Jizerou

tel. 724 294 220
www.veneziatour.cz

C e s t o v n í  k a n c e l á ř

Maďarsko / termály HARKÁNY  
8-denní zájezd s dopravou a programem 

12. 5.–21. 5. & 19. 5.–28. 5.
hotel s polopenzí – 6990 Kč  

apartmán vlastní strava – 4990 Kč         
odjezdy: MB, Benátky, Brandýs, Praha 

slevy platí při objednání do 20. 2.

●● Zpracování 

daňového přiznání 

za rok 2016, fyzických 

a právnických osob

●● Daňová evidence 

●● Účetnictví

EVA ŽIAKOVÁ
603 386 818

eva.ziakova@seznam.cz

VODA - TOPENÍ
D a n ie l  S v o b o d a

Letecká 418, 289 23 Milovice
Tel.: 602 591 576

SLUŽBY – OPRAVY

Pracovní doba: Po – Pá 7.30 – 17 hodin
Mimo pracovní dobu po tel. dohodě.

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel. 286 891 400

ÚČETNICTVÍ, 
DANĚ, MZDY

komplexní zpracování

Ing. Jana Holíková

tel: 720 572 697 
e-mail: j-holikova@seznam.cz

Půjčovna společenských 
a svatebních šatů 
M A R T I N A

Půjčovné od 500 Kč do 4 500 Kč.
289 16 Starý Vestec 5

Tel.: 606 120 482
www.martina-salon.cz

PEDIKÚRA až do domu
Základní pedikúra – 230 Kč
Senioři – 180 Kč 
Masáž chodidel a lýtek – 45 Kč
P–Shine japonská metoda – 130 Kč
Peeling chodidel – 45 Kč
Parafínové zábaly – 80 Kč
Lakování nehtů / gel lakem – 35 Kč
Doprava – 40 Kč
289 16 Starý Vestec 5
Tel.: 702 429 238

AUTODOPRAVA
LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

● cena 10 Kč za kilometr, zkušení pracovníci, 
přijatelné ceny 

● pracujeme NONSTOP soboty i neděle bez příplat-
ku, také vyklízíme budovy, nebytové prostory,
kanceláře, byty, domy. Odvoz starého nábytku 
a elektroniky na separační dvůr a likvidace 

Tel.: 776 329 862
E-mail: 1levne-stehovani@seznam.cz

Inzerujte s časopisem
pravidelně i v roce 2017! 

CENÍK INZERCE 2017 (Ceny bez 21 % DPH)

ZADNÍ PŘEDNÍ 
FORMÁT (mm) VNITŘEK STRANA STRANA NÁVRH

1/32 – 56x38 400,- (+20%)
1/16 – 56x78 748,-
1/8 – 114x78 1 353,- 1 562,- 1 562,- 100,-
1/4 – 114x158 2 673,- 3 085,- 3 085,- 200,-
1/2 – 230x158 5 225,- 6 050,- 6 050,- 300,-
1/1 – 320x230 9 500,- 11 000,- 11 000,- 400,-

Slevy při opakované inzerci:
od 3 do 6 měsíců – 10 % SLEVA
od 7 do 10 měsíců – 20 % SLEVA

Tel.: 325 551 632, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

t i s k á r n a  a  v y d a v a t e l s t v í

ODBĚRY KRVE
Odběrové místo MILOVICE
5. května 71/54
Tel.: 325 533 131

Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek  
6.30 - 8.30 hodin

Zájezdy od nejoblíbenějších CK ● I tipy na zájezd
vybrané kdekoliv konzultujte a rezervujte 

přímo u nás ● Prodáváme vždy za 
aktuálně nejnižší ceny

● U nás je pro Vás nejvyšší jistota 
spokojené realizace ● Zkušenosti, profesionalita, 

serióznost, komplexní servis 
● SMĚNÁRNA - prodej valut bez poplatků 

Ing. Evžen ŠULC – EVENtour, 
Masarykova 209, Lysá nad Labem, 
tel.: 325 551 595, 603 463 676, 

e-mail: eventour@tiscali.cz, www.eventour.cz

K leteckým zájezdům zakoupeným nyní 
v únoru obdržíte dárek - vstupenky do pražské

Hybernie či na Fotbalový ples v Lysé. 

Centrum zájezdů - SMĚNÁRNA
27 let činnosti - spolehlivost



OBSLUHA CNC STROJŮ
Požadujeme: praxi na CNC ohýbacích 
lisech, zkušenost s jejich programováním
VÝHODOU, znalost výkresové 
dokumentace a práce s měřidly, 
samostatné myšlení a zodpovědnost.

BODOVACÍ SVÁŘEČ
Požadujeme: MANUÁLNÍ ZRUČNOST, 
RYCHLOST, znalost výkresové 
dokumentace a práce s měřidly, 
samostatné myšlení, pečlivost 
a zodpovědnost.

NABÍZÍME:
Stabilní zázemí ryze české firmy.
Závodní stravování, 5 týdnů dovolené,
placená volna nad rámec zákonného
nároku, příspěvky na dovolenou, 
tábory dětí, volnočasové aktivity apod..

Více informací na tel.: 325 559 318,

nebo na e-mailu:

bartova@kovona.com.

Budeme se těšit na případnou

spolupráci.

KOVONA a.s. Švermova 782, Lysá nad Labem

JSME VÝROBCI KOVOVÉHO
NÁBYTKU A HLEDÁME NOVÉ 
SPOLUPRACOVNÍKY DO VÝROBY: 

Brambory,
cibule,
kořenová 
zelenina,
červená řepa,
zelí a ostatní

Šťastný Josef 
Straky – po silnici směr na Benátky n. J., před lesem doleva   
letiště Boží Dar – tel. 325 583 306

P R O D E J  Z E L E N I N Y

STAVEBNINY
LYSÁ NAD LABEM
Sokolovská 1143/3 

(pod nadjezdem)

289 22 Lysá nad Labem

e-mail: stavebninybaroch@seznam.cz

tel.: 775 315 349

Nabízíme velký výběr 
stavebního materiálu

TECHNICKÝ PRACOVNÍK DO VÝROBY

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

závod Řepov nabízí 

možnost zaměstnání na pozici:

Pracoviště: závod Řepov, Řepov 43,
293 01 Mladá Boleslav

Pracovní náplň: podpora kontrolních 
a řídících procesů ve výrobě

Požadujeme: SŠ vzdělání technického
zaměření, maturita, základní znalost
MS Office (Word, Excel), řidičský 
průkaz sk. B, ochotu vzdělávat se

Nabízíme: zázemí stabilní velké firmy,
jedničky v oboru, zajímavou a různoro-
dou práci, možnost osobního rozvoje 

a profesního růstu, mzdu odpovídající
pracovní pozici a výkonu, zaměstna-
necké benefity – 5 týdnů dovolené, 
závodní stravování, příspěvek 
na penzijní připojištění, zaměstnanecká
sleva na výrobky

Možnost nástupu ihned

Písemné nabídky zasílejte 
na sekretariát závodu na adresu
Řepov 43, 293 01 Mladá Boleslav
nebo na e-mail:
zdenek.kostak@wienerberger.com

Do autoservisu v areálu 
STK Lysá nad Labem přijmeme

■ automechanika 
■ automechanika - diagnostika 

■ přijímacího technika

Nejlépe s dlouholetou praxí, nástupní
plat 20 000 Kč čistého měsíčně. 

Autoservis v areálu STK 
K Milovicům 1921

289 22 Lysá nad Labem
T.: 777 117 612

Prodám komodu
světlé dřevo javor 

+ hráškově zelená kombinace, 2 šuplíky
rozměry d. 99 cm x h. 54 cm x v. 49 cm

cena 500 Kč

Tel.: 777 715 962

t i s k á r n a  a  v y d a v a t e l s t v í

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

Vše pro Váš SVATEBNÍ DEN
Nabízíme velký výběr svatebních oznámení.
Navrhneme a vytiskneme i atypické vzory 
dle vašeho přání.

■ svatební oznámení
■ pozvánky ke stolu
■ svatební menu
■ jmenovky na stůl
■ svatební košíčky, taštičky
■ papírové konfety

FIREMNÍ TISKOVINY
Vyrobíme firemní tiskoviny 
dle Vašich požadavků
vizitky ■ letáky ■ plakáty ■ katalogy ■
poznámkové bloky ■ hlavičkové papíry ■ faktury ■ objednávky 
■ dodací listy ■ formuláře ■ samopropisy ■ samolepky ■ výroční zprávy 
■ pohlednice ■ potisk obálek ■ desky s chlopněmi ■ jídelní lístky 
■ účtenky ■ vstupenky 

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE
NOVĚ OTEVŘENO

Od 1. února 2017 pro vás 

otevíráme novou prodejnu 

– Potřeby pro zahrádkáře

Masarykova 587, 

Lysá nad Labem 

(naproti Šporkově lékárně)

Otevírací doba: 

Po - Pá 8-17 hodin
So 8 - 11.30 hodin

Nabízíme: semínka, zeminy, 
hnojiva, postřiky, krmítka, 

krmítkové směsi, lojové koule, 
slunečnici, květináče, truhlíky 

a další

Informace: R. Tichá

Tel.: 602 493 117

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz, www.m-inzert.cz

Motorové pily HECHT
ceny od 2 390,- Kč

Štípačky HECHT
ceny od 4 390,- Kč

Motorové rotační 
kartáče HECHT
ceny od 14 990,- Kč

Fukary a vysavače HECHT
ceny od 999,- Kč

HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY
Lysá n. L. - pod nadjezdem
Po - Pá: 7.30 - 11.30  12.00 - 15.30

tel . :  325 561 051,  fax :  325 561 657,  mob. :  602 813 214

● hutní materiál 
● pletiva PVC + Zn
● šrouby, vruty, kotvy, hřebíky 
● brusné a řezné kotouče (dřevo, kov, beton) 
● zámečnické nářadí na vše 
● zednické a tesařské potřeby 
● kompresory + příslušenství 
● potřeby pro sváření

● montérky, boty, rukavice
● DROGERIE úklidová, pracovní
● vozíky, káry, rudle, pale�áky
● elektrocentrály, míchačky, míchadla
● žebříky, štafle - Al + dřevo
● plachty, pytle, rašlové úplety
● elektronářadí NAREX - PROTOOL 

- MAKITA - METABO
● sběrna oprav značkového elektronářadí

KRMIVA PRO
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA -

skot, koně, drůbež, kozy, prasata…
Pšenice, ječmen, oves, kukuřice, 
slunečnice, mák, všechny šroty

ZAHRADA

Z IMNÍ  NAB ÍDK A

NYNÍ TISKNEME NA NOVÉM PLNĚ PRODUKČNÍM DIGITÁLNÍM STROJI
Xerox® Versant® 80 Press Výkon, kvalita, univerzálnost a výsledky v jednoduchém, 

přesném a automatizovaném tisku.
■ tisky - kopírování - scany 

(jednostranné – oboustranné / černé – barevné)
■ výstupní formát až SRA3 (32 x 45 cm), 

maximálně 33 x 66 cm
■ použitelná gramáž papíru 56 – 350 g/m2

■ typ médií: tisk na natíraný 
a nenatíraný papír, karty, obálky, 
samopropis, polyesterová/syntetická, 
texturovaná, barvená, různá smíšená média

Tisk od jednoho kusu!
Vizitky, pozvánky, vstupenky, letáky, plakáty, výroční zprávy, 
samolepky, prospekty, skripta, katalogy, kalendáře, fotografie, 
výsekové složky, obálky, booklety, pohlednice a mnoho dalšího...
Kopie a tisky můžeme on-line děrovat, sešívat, laminovat, vázat v brožuru V1 
(sešitová vazba) nebo kroužkovou vazbou, následně zpracovat jako běžnou tiskovinu
– řezat na formáty, skládat, rylovat, perforovat apod.


