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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 9 000 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 do jarního březnového vydání časopisu M-inzert je 20. února 2023.

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

Tomáš Růžička, advokát
ČSA 152/11, Milovice

tel 724 918 201
      725 987 874



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

■ 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 ždímačku ROMO v pěkném stavu, funkční, 
dlouhodobě neužívaná, cena 300 Kč. T.: 605 483 902 
večer

■ Prodám - Knírač velký černý s PP, oba rodiče 
Championi, pracovně vedení. Odběr od 1.3. jen zod-
povědným lidem, co vědí, co obnáší velký knírač.
T.: 608 127 558

■ Nabízím k syst. Vari: skříň převod.DSK-316,1 PSZ (se 
zpátečkou), sekačku bubnovou Samson-56, mulčo-
vač Tajfun-52 a sulku AV-650.1x použité, prodej kom-
plet - 45.000Kč. T.: 605 483 902

■ K systému Vari nabízím vyklápěcí návěs ANV-400. 
Návěs je nový, nepoužitý, prodej ze zdrav. důvodů. 
Cena 12.000Kč. T.: 605 483 902

■ Prodám el. skutr,  čtyřkolový-zánovní, tip Fold 1 
Lion, barva červená, možno i pro invalidy, skládací  
i do kufru auta, cena: 20.000 Kč. Sleva možná při 
rychlém jednání. T.: 607 808 415

■ Prodám autorádio zn. Pioneer KEH-1033, 4x40W, 
nové, nepoužité, v původním balení, cena 1 500 Kč.  
T.: 777 715 961

■ Prodám 2 kožené bundy, černá zn. F.R.P., vel. 50, 
šedozelená zn. Hugo Boss, vel. 50. Dámský kabát 
dlouhý s kapucí, teplý, barva šedomodrá, vel. 44. 
Cena dohodou. Košile, trička, pěkné, 30-50 Kč/ks.  
T.: 732 517 855

■ Prodám plech. stav. kolečko, používané na zahradě, 
zachovalé, cena dohodou. T.: 732 517 855

■ Prodám dětskou autosedačku Maxi Cosi od naroze-
ní do 13 kg, splňuje velmi přísné požadavky bezpeč-
nostní normy i-Size (R129), poškozený modrý potah 
sedačky, čistá, cena 350 Kč. T.: 776 453 686

■ Prodám heligonku zn. Hlaváček a Delicie tří řadová 
v zánovním stavu. T.: 725 805 006

■ Jaroslav 37/183/85 hnědé vlasy, modré oči. Rád 
bych poznal ženu k trvalému vztahu. Nymburk,  
Lysá n.L., Milovice. T.: 721 352 198

■ Prodám zcela nový nepoužitý boxovací pytel, černá 
koženka, řetezové úchyty k zavěšení, výška 82 cm, 
průměr 28 cm, zn. Sedco, 100% stav, cena 490 Kč, 
Lysá n.L., mohu dovézt. T.: 720 365 050

■ 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 dětský psací stůl, světle béžové barvy se 
světle modrými prvky (zásuvka), dále s výsuvnou 
policí na klávesnici, úložný prostor, velmi dobrý stav. V 
73 cm, Š 62 cm, D 123 cm. Mohu dovézt. Cena 490 Kč. 
T.: 720 365 050

■ Prodám dětskou cyklistickou přilbu, bílo růžová, vel. 
48-54 cm (XS/S), moc hezká, nezničená, cena  
200 Kč. T.: 777 715 962

■ Prodám handsfee zn. Nokia, starší typ, bezdrátové, 
černé, plně funkční, funguje se všemi mobilními tele-
fony, cena 200 Kč. T.: 777 715 961

■ Prodám motorovou strunovou sekačku - vyžínač zn. 
Hecht 130, starší typ, plně funkční, cena 900 Kč.  
T.: 777 715 961

■ Solventní sběratel koupí větší sbírku poštovních 
známek. T.: 774 913 398

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.

Ke Křížku 101, Kostomlátky

LYSÁ NAD LABEM

736 779 998

marcelpixa@seznam.cz

VODA - TOPENÍ - PLYN

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

 

Výměna vašeho kotle 
dle legislativy bez starostí.

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ  POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel.: 286 891 400

žaluzie
a rolety

sítě proti 
hmyzu

garnýže

Tel.:  608 127 558 (Straky)

STŘÍHÁNÍ PSŮ 
VŠECH PLEMEN

VÝSTAVNÍ ÚPRAVA
KOUPÁNÍ 
TRIMOVÁNÍ
ROZČESÁVÁNÍ SRTI

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LAHVE A 
SKLENICE 
S NÁPISY PIVOVARŮ 
Z NAŠEHO REGIONU.

sběratel

TEL.: 732 170 454

PRODÁM DĚTSKOU 
CESTOVNÍ POSTÝLKU

cena 500 Kč 777 715 962

· oranžovo – zelená
· skládací do velké tašky
· TOP stav

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          TRIBOS – OPRAVA A 
ČIŠTĚNÍ KOŇSKÝCH DEK

• Oprava, čištění a  
   impregnace koňských dek

• Výměna zipů

• Psí matrace na přání

• Tvorba výšivek

607 885 062

E-SHOP 
www.tribos.cz



KOSMETIKA AVON
Při pravidelných objednávkách máte možnost získávat:

     • Pravidelné kampaňové katalogy

     • Vzorky kosmetiky Avon

     • Dárečky při větších objednávkách

Do provozu ÚV, středisko Káraný přijmeme:

STROJNÍKA 
vodohospodářských zařízení

Náplň práce:
• Provozování, manipulace, kontrola a drobná údržba vodárenských zařízení v ÚV Káraný
• Ovládání technologie v řídícím systému na PC
• Další činnosti dle pokynů mistra provozu
• Denní směny, zástup i ve směnném provozu

Požadavky:
•  minimálně vyučen v oboru strojním nebo podobném, maturita výhodou
•  ochota učit se novým věcem, komunikativnost
•  spolehlivost, zodpovědnost
•  zdravotní způsobilost i pro práci v terénu
•  řidičský průkaz skupiny B
•  praxe výhodou

Nabízíme:
•  odpovídající mzdové ohodnocení
•  �remní bene�ty
•  6 týdnů dovolené
•  zázemí velké mezinárodní společnosti
•  nástup možný od 1.4. 2023

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

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



Reklamní a inzertní noviny m-inzert pro regiony Lysá nad Labem a Milovice. Vydání první + druhé, leden + únor 2023, 21. ročník. 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

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 


