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Rodinný dům Míkovice (okr. UH)
RD 3+1 po rekonstruci, posezení, zahradní krb

Penzion Velké Karlovice (okr. VS)           
Zavedený penzion v oblíbené rekreační oblasti

Nové byty v centru Zlína (okr. ZL)
Vestavba půdních bytů 2+kk, 3+kk, Benešovo nábř.

ZDARMA

WWW.ZVONEK.CZ

pro Vás na str. 2-15

ROZHOVOR

Hejtman Zlínského kraje 
nejen o bydlení

Výhodné investice do nemovitostí

WWW.ZVONEK.CZInzerce vaší nemovitosti v naší režii!



restaurace U DvoU slUnečnic
velký výběr hotových jídel, minutek, salátů, speciality na dřevěném uhlí

salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  firemní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

Sokolská 5147, Zlín  tel.: 577 436 522 www.udvouslunecnic.unas.cz
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Moderní byt 3+1 s lodžií je po komplet-
ní rekonstrukci včetně zděného jádra. 
1.NP, 68 m2, DB.

3+1 Zlín - Budovatelská

731 842 999 1.650.000 Kč

NEMOVITOSTI NA POSLEDNÍ CHVÍLI - NEJNOVĚJŠÍ NABÍDKA

Vybrali jste si nemovitost?
Agentura Zvonek nabízí svým 
klientům rychlé a výhodné vyříze-
ní hypotéky u našich hypotečních 
partnerů:

Bezplatné poradenství!

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ

Nabídněte nám k prodeji
Vaši nemovitost a získejte 
ZDARMA poukaz na večeři 
v luxusní restauraci. Svěřte 
prodej své nemovitosti  realit-
ní kanceláři s tradicí od r. 1992. 
Postaráme o se o rychlý a profe-
sionální prodej Vašeho domu či 
bytu. Vy si zatí m můžete dopřát 
večeři v luxusní restauraci.

POUKAZ NA LUXUSNÍ VEČEŘI

Stovky dalších nemovitostí  
naleznete na www.zvonek.cz

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR NEMOVITOSTÍ

Vážení čtenáři, přeji Vám do roku 2009 poho-
dové a klidné bydlení. AGENTURA ZVONEK, 

realitní kancelář s tradicí od roku 1992, Vám
i letos bude pomáhat řešit Vaše bydlení. S důvěrou
se můžete obráti t na některého z desítek zkuše-
ných realitních makléřů v pobočkách AGENTURY 
ZVONEK v celém Zlínském kraji. 

I v roce 2009 pokračuje úspěšná akce „luxusní
večeře zdarma“. Nabídněte nám k prodeji 
nemovitost a obdržíte od nás poukázku v hodnotě 
500 Kč na večeři ve vybraných restauracích 
v celém Zlínském kraji.

Víte o nemovitosti  na prodej? Prodává někdo 
z Vašich známých byt, dům či pozemek? 
Můžete tuto informaci využít a získat odměnu.
Více na str. 6.

Mgr. Miroslav Zvonek
šéfredaktor, NAŠE REALITNÍ NOVINY

       

Stav. pozemek obdelníkovitého tvaru, 
mírně svažitý určený pro výstavbu 
samostatně stojícího RD, plocha 772 m2.

St. pozemek Zlín - Podhoří

737 261 283 2.080.000 Kč

       

Dům 3+1 v centru obce. Topení v domě je ply-
nové - GAMAT. K domu patří garáž, za ní je poze-
mek cca o rozloze 300 m2, zahrada cca 670 m2.

Babice (okr. UH)

606 702 417 1.375.000 Kč

800 ZvoneK
voleJTe ZDARMA: 

NAŠE REALITNÍ NOVINY 
vychází měsíčně v nákladu 60.000 ks.
Distribuováno ZDARMA v celém Zlínském kraji.
Registrace MK ČR E 16634

realitninoviny@email.cz       tel.: +420 605 981 494

...to nejlepší ze 
světa REALIT...

CE
ST

OVNÍ AGENTURACCE
SST

OOVVNN GGEENTUURARRARAA

www.cestovka.zvonek.cz

zimní dovolená
letní dovolená
slevy � rst minute
ZDARMA vÁM PoMŮŽeMe 
s vÝBĚReM iDeÁlnÍ 
DovolenÉ PRo vÁs!

Volejte 24h denně 605 416 929

       

RD se 3 podlažími, v pěkném a klidném prostředí 
zlínských Pasek, s bezproblémovým příjezdem. 
Velká zahrada. Průběžně rekonstruován. 

Zlín - Paseky (okr. ZL)

603 246 685 4.200.000 Kč
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WWW.UNICREDITBANK.CZ  I   BARTOŠOVA 5532  I   ZLÍN
TEL.: 221 114 300  I   E-MAIL: ZLIN.BARTOSOVA@UNICREDITGROUP.CZ

Na periferii nebo v centru?
Ať se rozhodnete jakkoliv, 
středem naší pozornosti 
je Váš spokojený domov.
S hypotečním úvěrem od UniCredit Bank si můžete zajistit:
• úvěr až do 100 % ceny obvyklé zastavené nemovitosti
• splatnost úvěru až 35 let
• garanci pevné úrokové sazby až na 20 let
• slevu z poplatku za zpracování až 100 %

Jarní akce – sleva až 100 % 

z poplatku za zpracování hypotéky

Zlin_HYPO_210x99.indd   1 5.5.2008   17:56:21



       

Velmi pěkný, samostatně stojící RD v žádané 
lokalitě. Nepodsklepený jednopodlažní pod-
krovní dům 4+1. Oplocená zahrada, garáž.

Zlín - Mladcová (okr. ZL)

736 785 182 5.490.000 Kč

       

Řadový RD, po menších úpravách ihned 
obyvatelný, v blízkosti  veškeré infrastruktu-
ry, garáž, velká zahrada s ovocnými stromy. 

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

736 785 182 2.379.000 Kč

       

Dvougenerační RD v klidném prostředí. 
2 bytové jednotky se společnou chodbou. 
Dům je vytápěn plynovým kotlem. 

Zlín - Mladcová (okr. ZL)

736 785 182 4.900.000 Kč

Dvougenerační RD v klidném prostředí. 
2 bytové jednotky se společnou chodbou. 
Dům je vytápěn plynovým kotlem. 



       

RD ve vilové čtvrti  na Podhoří. Dispozice 
2x 3+1 + podkroví a sklepní prostory, 
garáž, zahrada s posezením.

Zlín - Podhoří (okr. ZL)

736 785 182 4.500.000 Kč

Zlín - Podhoří (okr. ZL)

       

RD 4+1, novostavba z r. 2005. Velký sklep, 
veškerá infrastruktura v místě, vlastní studna, 
parkování na vlastním pozemku, nebo u domu. 

Bohuslavice u Zlína (okr. ZL)

736 785 182 3.790.000 Kč

       

RD v Tlumačově určený k rekonstrukci, 
v klidné ulici, na velice pěkném místě, vý-
chodní strana, velká zahrada, plyn. topení.

Tlumačov (okr. ZL)

736 785 182 740.000 Kč

Bohuslavice u Zlína (okr. ZL)

 Tř. T. Bati  199, (vedle Zlíňanky)
 Pod Nivami 330, (za Sokolovnou)

ZLÍN

TEL: 577 200 100, 603 246 680
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RD 4+1, novostavba z r. 2005. Velký sklep, 
veškerá infrastruktura v místě, vlastní studna, 
parkování na vlastním pozemku, nebo u domu. 

Bohuslavice u Zlína



Bohuslavice u Zlína       

Velký RD s pozemkem 1.118 m2, naproti  zámku 
(starého kostela) v pěkné lokalitě Luhačovic. 
3 nadzemní podlaží. Bytové i nebyt. prostory.

Luhačovice (okr. ZL)

6.900.000 Kč739 012 537

Velmi pěkný, samostatně stojící RD v žádané 
lokalitě. Nepodsklepený jednopodlažní pod-
krovní dům 4+1. Oplocená zahrada, garáž.



       

Čtvrtdomek s přístavbou po celkové rekonstrukci, 
přebudován na 4+1. Okrasná zahrada, klidné po-
sezení, grilování. Cena uvedena bez provize RK.

Čtvrtdomek Zlín (okr. ZL)

2.100.000 Kč739 012 537

Velký RD s pozemkem 1.118 m
(starého kostela) v pěkné lokalitě Luhačovic. 
3 nadzemní podlaží. Bytové i nebyt. prostory.


       

Dvoupodlažní RD v klidné lokalitě, po část. re-
konstrukci. Hospodářské objekty, dvě garáže, 
zahrada, skleník a pozemek vedle domu.

Zlín - Želechovice (okr. ZL)

3.950.000 Kč737 261 283

Zlín - Mladcová (okr. ZL)

       

Chalupa 3+1 za obcí Vlčková, na polosamotě, 
v krásném prostředí. Vhodná k trvalému 
bydlení i k rekreaci. Cena k jednání!

Vlčková (okr. ZL)

1.150.000 Kč737 261 283

       

Prostorný zděný dvoupodlažní RD s obytným 
podkrovím v krásné přírodě Vizov. vrchů. Kolem 
domu je ohrazená a upravená velká zahrada.

Zádveřice - Raková (okr. ZL)

Cena dohodou737 261 283

RD ve vilové čtvrti  na Podhoří. Dispozice 
2x 3+1 + podkroví a sklepní prostory, 
garáž, zahrada s posezením.



       

RD se zahradou a krásným výhledem. Ply-
nové ústřední topení. Zatravněná zahrada 
s menším sklepem. Při rychlém jednání sleva!

Lůžkovice (okr. ZL)

3.680.000 Kč737 261 283

       

Zděná chata v klidném prostředí. V 1. NP 
je sprcha + WC. Vytápění el. přímotopy 
a krb. kamny. Příjezd. Cena k jednání!

Vizovice (okr. ZL)

820.000 Kč737 261 283

Zlín - Mladcová

       

Novostavba dvougeneračního typu (5+1 
a 4+1), v pěkném a klidném prostředí.
Pozemek o rozloze 808 m2, zast. pl. 260 m2.

Zlín - Ští pa (okr. ZL)

10.500.000 Kč737 261 283

Řadový RD, po menších úpravách ihned 
obyvatelný, v blízkosti  veškeré infrastruktu-
ry, garáž, velká zahrada s ovocnými stromy. 



       

Stavební pozemek s vybudovanými sítěmi a spodní stavbou vyprojektovaného rodin-
ného domu se nachází v klidné části  Ští py. Pozemek má celkovou výměru 2.300 m2. 
Možnost převzít celý projekt na dostavbu rodinného domu. 

737 261 283 5.400.000 Kč

pozemek se spodní stavbou Zlín - Ští pa

Čtvrtdomek s přístavbou po celkové rekonstrukci, 
přebudován na 4+1. Okrasná zahrada, klidné po-
sezení, grilování. Cena uvedena bez provize RK.



Zlín - Ští pa

       

Nabízíme pozemek ve Spyti hněvi o celk-
ové výměře 2.535 m2 určeného pro pod-
nikatelský záměr. K pozemku je příjezd. 

Spyti hněv (okr. ZL)

736 785 182 799.000 Kč

pozemek se spodní stavbou 

Nabízíme pozemek ve Spyti hněvi o celk-
ové výměře 2.535 m
nikatelský záměr. K pozemku je příjezd. 



       

RD 4+1 s pozemkem o celkové výměře 365 
m2, rekonstruovaný, volný ihned, situovaný 
v menší obci Míškovice, nedaleko Holešova.

Míškovice (okr. KM)

1.640.000 Kč603 246 685

Míškovice 

       

Půldomek s přístavbou (verandou) a dvěma 
předzahrádkama ve vlastnictví, umístěný 
v  lokalitě ZL - Letná, provedena rekonstrukce.

půldomek Zlín - Letná

1.650.000 Kč775 298 516

RD v Tlumačově určený k rekonstrukci, 
v klidné ulici, na velice pěkném místě, vý-
chodní strana, velká zahrada, plyn. topení.



Spyti hněv

       

Kompletně zrekonstruovaný baťovský 
půldomek v atrakti vní lokalitě v blízkosti  
centra Zlína, venkovní posezení, parkování.

půldomek Zlín - Letná

2.490.000 Kč775 298 516

(okr. ZL)(okr. ZL) Vlčková (okr. ZL)

ul. Havlíčkova 780 
(u vlakového nádraží)

OTROKOVICE

TEL: 577 932 608
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NAVŠTIVTE NÁS
RÁDI VÁM POMŮŽEME 
A BEZPLATNĚ PORADÍME

       

Starší RD v Prštném na Návsi. Vhodné i pro 
komerční využití , 2 bytové jednotky - 3+kk 
a 1+1. Vyřídíme Vám výhodné fi nancování!

Zlín - Prštné (okr. ZL)

775 298 516 2.990.000 Kč

       

RD Zlín - Louky k bydlení i ke komerčním 
účelům. Velké, prostorné místnosti , velký dvůr, 
zahrada, parkování ve dvoře pro více aut.

Zlín - Louky (okr. ZL)

736 785 182 2.189.000 Kč

       

RD 3+1 v Halenkovicích s možností  celé 
půdní vestavby. Rovinatý terén vč. pros-
torné zahrady. Velká garáž.

Halenkovice (okr. ZL)

736 785 182 990.000 Kč

       

Velice pěkná, udržovaná chata nacháze-
jící se v klidné lokalitě Bohuslavic (7 km 
od Zlína), oplocená, pozemek 500 m2. 

chata Bohuslavice (okr. ZL)

736 785 182 240.000 Kč

       

Prodej pozemku ve Lhotě u Zlína o výměře 
3.526 m2, mírně svažitý, parcela s výměrou 
613 m2 je stavební, veškeré IS na pozemku.

pozemek Lhota u Zlína

736 785 182 1.060.000 Kč

       

Zasíťovaný pozemek Klabalská Louka s podílem 
na komunikaci. Vhodné pro stavbu zděného 
domu i dřevostavby (provedeme nacenění).

pozemek Zlín - Klabalská

736 631 212 1.140.000 Kč

pozemek Zlín - Klabalská

       

Zajímavý pozemek 1.181 m2 téměř v centru 
Fryštáku, obdélníkového tvaru, IS do cca 40 m. 
Zasíťování pozemku bude zahájeno na jaře r. 2009.

Fryšták (okr. ZL)

900 Kč/m2737 261 283

Prodej pozemku ve Lhotě u Zlína o výměře 
3.526 m
613 m



       

Pozemek obdélníkovitého tvaru určený pro 
výstavbu rodinného domu o výměře 1.760 m2. 
Veškeré inženýrské sítě u paty pozemku.

Ostrata (okr. ZL)

920.000 Kč737 261 283

Halenkovice

       

Pozemky v lokalitě s novou výstavbou rodinných domů Zlín - Příluky, kompletně zasíťované 
s příjezdovou asfaltovou komunikaci, v mírném svahu s jižní expozicí.Výstavba rodinného 
domu s rovnou střechou možná ihned! Velikosti  pozemků: 1.035 m2, 1.108 m2, 1.235 m2.

737 261 283 1.590 Kč/m2

Pozemky pro výstavbu RD Zlín - Příluky

       

Penzion po kompletní rekonstrukci v jednom z nejkrásnějších údolí 
Velkých Karlovic. Kapacita 90 lůžek, převážně čtyřlůžkové pokoje. 
V areálu penzionu je sauna, půjčovna horských kol, dětské hřiště 
a multi funkční hřiště s umělým povrchem. Okolí nabízí mnoho 
příležitostí  pro pěší turisti ku, jízdu na horských kolech nebo projížďky 
na koních, lyžařský vlek se nachází 100 m od penzionu.

602 77 22 55

Penzion Velké Karlovice - Podťaté

Pozemky pro výstavbu RD Zlín - Příluky

       

Exkluzivní byt o podl. ploše 183m2 + 43m2 terasy v novostavbě viladomu. 
Novostavba je situována v lesoparku o rozloze 2.500 m2 v severozápadní 
části  fi lmového areálu ve Zlíně. Jedná se o zděný objekt pouze ze dvěma by-
tovými jednotkami,který zaručuje velmi kvalitní bydlení s nadstandartním 
zázemím a garancí maximálního soukromi. K bytovému apartmánu náleží 
samostatná dvoumístná garáž a jedno parkovací místo u viladomu.

737 261 283 více informací na www.zvonek.cz

Exkluzivní viladům Zlín - Filmové ateliéry

LUXUSNÍ BYDLENÍ PRO 
NÁROČNÉ!

Pozemky v lokalitě s novou výstavbou rodinných domů Zlín - Příluky, kompletně zasíťované 
s příjezdovou asfaltovou komunikaci, v mírném svahu s jižní expozicí.Výstavba rodinného 
domu s rovnou střechou možná ihned! Velikosti  pozemků: 1.035 m



       

Nabízíme k prodeji úspěšnou nekuřáckou restauraci “Na lodi” s celoročním provozem 
a bezbarierovým přístupem v lukrati vní lokalitě v centru Zlína a v blízkosti  vilové čtvrti  
Lazy. Restaurace s kapacitou 50 os., salonek pro 15 os., venkovní posezení pro 40 osob.

731 843 000 Cena dohodou

Restaurace “Na Lodi”, Zlín - Kudlovská přehrada

Cena v RK



Masarykovo nám. 102 (1.p. budovy GE Money)
UHERSKÝ BROD

TEL: 603 246 683, 572 638 800

BYDLENÍ
FINANCOVÁNÍ 
PORADENSTVÍ

       

RD 4+1 po rekonstrukci, v klidné části  města, 
v blízkosti  centra. Za domem velmi pěkná 
upravená zahrada s pergolou a posezením.

Uherský Brod (okr. UH)

603 246 683 3.350.000 Kč

       

Koncový řadový RD v klidné části  města. 2 byt. 
jednotky - 2+1, 3+1, velké lodžie. Garáž, kotel-
na, dílna, prádelna. U domu zahrada 300 m2. 

Uh. Brod (okr. UH)

603 246 683 2.300.000 Kč

       

Samostatně stojící RD 2+1, nutná část. re-
konstrukce. Topení plynové - GAMAT. Pěkná 
zahrada (2.277 m2) s ovocnými stromy.

Boršice u Blatnice (okr. UH)

603 246 683 630.000 Kč

       

RD 2+1 po část. rekonstrukci. Možnost 
rozšíření obytné části  do podkroví. Plyn před 
domem. Velká stodola a zahrada 1.900m2.

Rudice (okr. UH)

603 246 683 1.375.000 Kč

       

RD v centru obce, po kompletní, vkusné 
rekonstrukci, bez dalších nutných nákladů. 
Plyn. kotel, garáž, udržovaná zahrada.

Bánov (okr. UH)

603 246 683 4.500.000 Kč

       

RD 2+1 v klidné části  Uh.Brodu, cihlový 
dům, podsklepený, s možností  půdní 
vestavby. K domu náleží menší zahrada.

Uh. Brod (okr. UH)

603 246 683 1.180.000 Kč

       

RD 2+1 s garáží a menším dvorkem, nová 
elektroinstalace a rozvody vody. Vytápění 
je elektrickými přímotopy. 

Bánov (okr. UH)

603 246 683 860.000 Kč

RD v centru obce, po kompletní, vkusné 
rekonstrukci, bez dalších nutných nákladů. 
Plyn. kotel, garáž, udržovaná zahrada.



       

Byt 2+1 po částečné rekonstrukci, v OV, 
54 m2 s balkonem, zděné jádro, ve zrekon-
struovaném domě v klidné části  města.

2+1 Uh. Brod (okr. UH)

603 246 683 1.405.000 Kč

6

       

Starší chalupa ke kompl. rekonstrukci ve stylu 
“slovácké búdy” v klidné části  malebné obce. 
Dům má 2 místnosti . Zahrada cca 1.148 m2.

Vlčnov (okr. UH)

603 246 683 349.000 Kč

RD 2+1 po část. rekonstrukci. Možnost 
rozšíření obytné části  do podkroví. Plyn před 
domem. Velká stodola a zahrada 1.900m



Uh. Brod (okr. UH)

       

RD Vápenice u St. Hrozenkova, z r. 1996. Dům 
je celý podsklepený - garáž, dílna. U domu 
pozemek - 600 m2. Dům je ihned obyvatelný.

Vápenice (okr. UH)

603 246 683 1.200.000 Kč

Samostatně stojící RD 2+1, nutná část. re-
konstrukce. Topení plynové - GAMAT. Pěkná 
zahrada (2.277 m



       

Přízemní RD v centru obce, částečně podsk-
lepený, plyn, vl. studna. Po částečné rekon-
strukci. Zahrada 253 m2, ovocný sad 3.924 m2.

Rudice (okr. UH)

603 246 683 500.000 Kč

2+1 Uh. Brod (okr. UH)

       

Přízemní RD 2+1 v obci Suchá Loz. Kombinace 
vytápění – ústřední plynové + tuhá paliva. Garáž 
ve dvoře pro 2 automobily, velká zahrada.

Suchá Loz (okr. UH)

603 246 683 1.570.000 Kč

Bánov (okr. UH)

RD 2+1 s garáží a menším dvorkem, nová 
elektroinstalace a rozvody vody. Vytápění 
je elektrickými přímotopy. 



       

Dvoupodlažní RD 3+2. Ve dvoře je garáž 
a hospodářské přístavby. K domu náleží zah-
rada o ploše 950 m2. Dům je vytápěn plynem.

Bánov (okr. UH)

603 246 683 1.954.000 Kč

Byt 2+1 po částečné rekonstrukci, v OV, 
54 m
struovaném domě v klidné části  města.



       

Byt 2+1 UB - v klidné části  města, zděný, 
družstevní byt - možnost převodu do OV. Dům 
prošel celkovou rekonstrukcí. Nízké náklady.

2+1 Uh. Brod (okr. UH)

603 246 683 1.250.000 Kč

PRO KLIENTA HLEDÁME RD 
i k rekonstrukci v Uh. Brodě, Bojkovicích nebo v okolí.

NABÍDNĚTE NÁM NEMOVITOST - VŠE VYŘÍDÍME ZA VÁS!

HLEDÁME
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE

Nabídka spolupráce pro doporučitele:
Pohybujete se mezi lidmi ? Hledáte možnost uplatnění? 
Nabízíme možnost si slušně vydělat – za „ti p“, 
tj. doporučení nemovitosti , bytu nebo pozemku 
na prodej, ODMĚNA AŽ 10 000,- KČ PRO VÁS! 
Rychlé jednání – PENÍZE DO TŘÍ DNŮ od podpisu 
kupní smlouvy! Možnost dlouhodobé spolupráce! 
Diskrétnost zaručena! Mail: fi lip@zvonek.cz

 VÍTE O NEMOVITOSTI NA PRODEJ?

 VOLEJTE: 731 843 000

ODMĚNA 
  PRO VÁS



BYTY - pronájem
1+1 Zlín - Jižní Svahy, část. vybavený 7.000 Kč

1+1 Zlín - centrum, část. vybavený 7.000 Kč

1+kk Zlín - centrum, nový, kompletně vybaven 10.000 Kč

2+1 Zlín - Jižní Svahy, kuch. linka 7.000 Kč 

2+1 Zlín - Louky, RD v klidné lokalitě, zahrada 8.000 Kč

2+kk Zlín - Březnická, novostavba, kuch. linka 9.500 Kč

2+kk Zlín - Kozlův Žleb, novostavba, super! 10.800 Kč

3+1 Tečovice, zděný byt s úpravami 9.500 Kč

3+1 Zlín - Beneš. nábřeží, vybavený 12.000 Kč

3+1 Zlín - Podhoří, nevybavený, po rekonstr. 8.800 Kč

3+1 Zlín - Budovatelská, nevybavený 9.500 Kč

3+1 3+1 Zlín - centrum, vybaveno 9.500 Kč 

1/4 d. Čtvrtdomek na Letné, nevybaveno 8.500 Kč

4+1 Zlín - Jižní Svahy, kompletně vybaveno 12.000 Kč

5+1 Zlín - Nad Stráněmi, terasový, luxusní, bez inkasa 15.000 Kč

CENY JSOU VČETNĚ INKASA (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

kompletní nabídka na www.zvonek.cz
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kompletní nabídka na www.zvonek.cz
BYTY PRODEJ

TEL: 577 200 100

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY PRO VÁS! 
TRADICE OD R. 1992

       

Byt 1+1, centrum Zlína, ul. Santražiny, OV, 
bezbariérový přístup. Dům prošel revital-
izaci, byt v původním stavu. 34 m2, 1. p.

1+1 Zlín - Centrum

739 686 851 1.099.000 Kč

       

Byt 1+1 v Malenovicích, ul. Mlýnská, OV, 
2.NP. Původní, čistý, udržovaný stav. 
Hypotéční úvěr výhodně a včas zajistí me. 

1+1 Zlín - Malenovice

775 339 531 999.000 Kč

       

Garsonka v I. etapě JS ul. U Trojáku, 
v původním stavu, s výhledem do zeleně 
(orientace Z), 30 m2, 1. patro, DB.

1+kk Zlín - U Trojáku

739 686 851 910.000 Kč

       

Velmi pěkná garsoniera s lodžií, umístěná 
v pěkné a klidné lokalitě ve Zlíně, ulice 
Družstevní, 30 m2, 1.p., DB, ihned volná.

1+kk Zlín - Družstevní

739 686 851 950.000 Kč

       

Byt prošel částečnou rekonstrukcí, nová 
kuchyň včetně spotřebičů, plastová okna,  
nově zateplený. 71 m2, 2. patro, OV.

2+1 Zlín - Padělky

739 686 851 1.768.000 Kč

       

V bytě je vyzděno bytové jádro a byla in-
stalována nová kuchyňská linka, 59 m2, 
1. patro, zateplení domu.

2+1 Zlín - Bartošova Čtvrť

739 686 851 1.550.000 Kč

       

Byt prošel částečnou rekonstrukcí, nové 
zděné jádro, plastová okna, sklep. Dům 
prošel celkovou revitalizací. 54 m2, OV.

2+1 Zlín - Benešovo nábř.

739 686 851 1.550.000 Kč

       

2+1 po rekonstrukci, v klidné lokalitě v blíz-
kosti  veškeré infrastruktury. Nová kuchyně, 
plastová okna. 48 m2, 1.p., OV.

2+1 Zlín - Malenovice

739 686 851 1.490.000 Kč

       

Byt po částečných úpravách, na chodbě je 
dlažba, nové stupačky, po částečné rekon-
strukci je kuchyňská linka. 46 m2, 2.p., DB.

2+1 Zlín - Slezská

739 686 851 1.150.000 Kč

       

Prostorný byt v OV v cihlovém domě, byt 
po částečné rekonstrukci. 1. NP, 56 m2, 
výhled do zeleně. SLEVA!

2+1 Zlín - Sokolská

731 842 999 1.599.000 Kč

       

Byt po rekonstrukci bytového jádra, 
s novou kuchyňskou linkou, rekonstrukce 
balkonů. 65 m2, 9. patro, OV.

3+1 Zlín - Malenovice

731 842 999 1.860.000 Kč

       

Byt v udržovaném stavu, s novými 
okny, výměra bytu je 68 m2, orientace 
na sever a východ, lodžie, sklep, DB.

3+1 Zlín - Hony

731 842 999 1.500.000 Kč

       

Byt ve velmi dobrém technickém stavu, se 
zděným jádrem, plovoucími podlahami, 
9.p., lodžie, plocha bytu 65 m2, OV.

3+1 Zlín - Podhoří

731 842 999 1.750.000 Kč

Byt po rekonstrukci bytového jádra, 
s novou kuchyňskou linkou, rekonstrukce 
balkonů. 65 m

731 842 999

       

Zděný byt po rekonstrukci, ve 2. p., 
opraveného bytového domu, plocha bytu 
66m2, 2 sklepy, vlastní plynový kotel.

3+kk Zlín - Lazy

731 842 999 2.050.000 Kč

       

Celková plocha 100 m2, 2 balkony, sa-
mostatné vstupy do pokojů, zajímavě 
dispozičně řešen; orientace S-V, DB.

3+1 Zlín - Podlesí

731 842 999 1.997.000 Kč

       

Byt 3+1 v OV, v klidné lokalitě, po rekon-
strukci, nová kuchyň včetně spotřebičů, 
zděné jádro, nová zateplená fasáda, 76 m2.

3+1 Zlín - Benešovo nábř.

731 842 999 2.545.000 Kč

1+1

1+1

1+kk

2+1

2+1

2+kk

2+kk

3+1

       

Atrakti vní byt 4+1, po kompletní rekon-
strukci, 2x balkon, velký sklep, možno dok-
oupit garáž přímo u domu za 200 ti s. Kč. 

4+1 Zlín - Kamenná

731 842 999 2.799.000 Kč

       

Prostorný byt po celkové rekonstrukci, 4.p., 
87 m2, orientace sever-východ-jih; nová okna, 
nové podlahy, zajímavá lokalita blízko centra.

4+1 Zlín - Sokolská

731 842 999 2.000.000 Kč

       

Prostorný byt v opraveném domě v I. et. JS; 88 
m2, 3. patro, orientace J-V, s pěkným výhledem 
na město; původní stav s novější koupelnou.

4+1 Zlín - Slunečná

731 842 999 1.980.000 Kč

Byt 1+1, centrum Zlína, ul. Santražiny, OV, 
bezbariérový přístup. Dům prošel revital-
izaci, byt v původním stavu. 34 m

739 686 851

2+1 Zlín - Padělky

       

1+1 v Otrokovicích v centru, ul. Obchodní, 
OV, 35m2, v 1. patře z 8, po částečné re-
konstrukci. K bytu patří sklep. 

1+1 Otrokovice - centrum

775 339 531 999.000 Kč

V bytě je vyzděno bytové jádro a byla in-
stalována nová kuchyňská linka, 59 m
1. patro, zateplení domu.

2+1 Zlín - Bartošova Čtvrť

739 686 851

2+1 Zlín - Malenovice

       

Byt 2+1 v OV, nová kuchyňská linka, nová ele-
ktroinstalace, topení, samostatné vstupy do 
pokojů, velká chodba, nízký nájem, 58 m2.

2+1 Otrokovice - Baťov

775 339 531 1.355.000 Kč

Prostorný byt v OV v cihlovém domě, byt 
po částečné rekonstrukci. 1. NP, 56 m
výhled do zeleně. 

731 842 999

       

2+1 v Otrokovicích v centru, kompletní 
rekonstrukce, osobní vlastnictví, 60m2, 
3. patro z 8. K bytu patří sklep a komora.

2+1 Otrokovice - centrum

775 339 531 1.550.000 Kč

3+1

3+1

3+1

3+1

1/4 d.

4+1

5+1

kompletní nabídka na 

3+1       

Velmi prostorný byt 4+1, 93m2, v pěkném 
a klidném prostředí v udržovaném bytovém 
domě, balkon, nová okna, nová kuch. linka.

4+1 Otrokovice

775 339 531 1.990.000 Kč

2+1 Zlín - Sokolská

       

Prostorný byt 2+1 v Luhačovicích s pěkným 
výhledem. nová kuch. linka, koupelna po 
celkové rekonstrukci, 56 m2, lodžie.

2+1 Luhačovice

603 246 683 1.520.000 Kč

www.zvonek.cz

2+1 Otrokovice - centrum

Prostorný byt 2+1 v Luhačovicích s pěkným 
výhledem. nová kuch. linka, koupelna po 
celkové rekonstrukci, 56 m

603 246 683

       

Byt 2+1 v OV po kompletní rekonstrukci - 
vyzděno jádro, zateplení, nová kuch. linka. 
Byt je vhodný i pro starší osoby (1.patro).

2+1 Zlín - Bartošova Čtvrť

739 686 851 1.790.000 Kč

Byt ve velmi dobrém technickém stavu, se 
zděným jádrem, plovoucími podlahami, 
9.p., lodžie, plocha bytu 65 m

731 842 999

       

DB s dispozičními úpravami, po rekonstruk-
ci, šatna, nová okna, podlahy a dveře, zděná 
koupelna; k bytu patří garáž, 70 m2, 6. p.

3+1 Zlín - Podlesí s garáží

731 842 999 1.760.000 Kč

VELKÁ SLEVA!



Hejtman Stanislav Mišák:
„POLITIKA MĚ DOSLOVA POHLTILA“ 
Novým hejtmanem Zlínského kraje se stal po listopadových volbách do krajského 
zastupitelstva Stanislav Mišák (ČSSD). Šestapadesátiletý politik se výrazně zapsal 
do povědomí veřejnosti především v roce 1997, kdy se jako starosta Otrokovic 
aktivně podílel na odstraňování následků ničivé povodně, která zasáhla město na 
soutoku Moravy a Dřevnice. Členem zastupitelstva Zlínského kraje se Stanislav 
Mišák, jenž pochází z vesničky Popov na moravskoslovenském pomezí, stal v roce 
2000. Od roku 2006 zastával post náměstka hejtmana.

Máte za sebou první týdny ve 
funkci hejtmana Zlínského 
kraje. Jak se v této roli cítíte 
a co pro vás znamená?
Znamená to především 
velkou zodpovědnost. Nejsem 
naivní nadšenec a vím, že 
lidé ode mě očekávají hlavně 
pomoc. Nyní jsem připraven 
se s touto odpovědností 
vypořádat jako dobrý hospodář 
a správce svěřeného krajského 
území.

Jste absolventem vysoké školy 
veterinární v Brně. Jak jste se 
dostal k politice?
Od veterináře k politikovi je to 
jen krůček. Člověk se pohybuje 
mezi lidmi, komunikuje s nimi 
a oni znají jeho názory. Pak 
najednou zjistí, že se lidé 
s jeho myšlenkami ztotožňují 

a vyzývají ho, aby šel věci, které 
je pálí, řešit. A v momentě, kdy 
cítí, že okolí od něho očekává, 
že se do toho vloží, přijme tuto 
výzvu za svou. Jakmile se do 
toho jednou pustí, tak ho to 
pohltí.

vás politika skutečně pohltila?
Svým způsobem ano. Politika 
totiž nejde dělat jen napůl. 
Vezme si celého člověka.

nestýská se vám někdy po 
původní profesi?
Byla to krásná práce, ale je třeba 
si přiznat, že v zemědělství došlo 
k velkému útlumu a potřeba 
veterinářů je podstatně menší 
než před lety. Na druhou stranu 
i práce starosty nebo hejtmana 
má svůj tvůrčí potenciál a přináší 
mi uspokojení. 

Máte dva dospělé potomky. 
co byste své dceři nebo synovi 
řekl, kdyby se také chtěli 
vydat na politickou dráhu? 
Rozmlouval byste jim to?
Moc bych jim to nerozmlouval. 
Pokud budou cítit tu samou 
výzvu od lidí ve svém okolí jako 
já, pak bude záležet jen na jejich 
rozhodnutí, zda ji přijmou nebo 
ne. Starat se pouze o sebe je 
jednodušší než mít na starosti 
potřeby jiných. Odměna těch, 
kdo nemyslí jen na své blaho, je 
pak v tom, že jednou při pohledu 
zpět uvidí plody své práce na 
každém kroku.

sám pocházíte z jedenácti 
dětí. Jak tento fakt ovlivnil 
váš život? Promítl se například 
do schopnosti komunikovat 
s lidmi?

Byli jsme vedeni k zodpovědnosti, 
vzájemnému respektu a toleranci. 
Starší se museli starat o ty mladší, 
každý měl nějaké úkoly, které si 
musel plnit. Myslím si, že mi to do 
života, i do toho politického, dalo 
hodně.

vaše jméno bylo hodně 
skloňováno v souvislosti s po-
vodněmi v roce 1997, kdy jste 
byl starostou otrokovic. Město 
bylo tehdy značně postiženo 
velkou vodou. Jak na tu dobu 
vzpomínáte?
Člověku je dáno, že si vždycky 
pamatuje to lepší, takže když si 
vzpomenu na povodně, tak si se 
mi v první řadě vybaví obrovská 
solidarita těch, kteří vyslali signál 
obyvatelům Otrokovic, že na své 
trápení nejsou sami, že jsou tu 
i lidé, kteří s nimi soucítí a myslí na 
ně. Aby se na to nezapomínalo, 
vydali jsme k desátému výročí 
knihu, která připomíná, jaké to 
tehdy bylo.

otrokovice se během několika 
let z povodní vzpamatovaly. 
Byla provedena dostatečná 
opatření, aby se podobná 
katastrofa v budoucnosti 
neopakovala?
Musíme si uvědomit, že když 
ve třicátých letech stavěla fi rma 
Baťa závody na Bahňáku, dvakrát 
je postihla velká voda. Po regulaci 

rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje stanislavem Mišákem
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inzerce

netoužil jste nikdy změnit 
povětří a žít někde jinde?
Velice rád se vracím do rodného 
kraje na moravskoslovenské po-
mezí, kde mám kořeny. Doma se 
cítím samozřejmě i v Otrokovicích. 
Nikdy mě nenapadlo, že bych 
chtěl žít někde jinde.

Pocházíte z vesnice Popov, 
takže je vám asi bližší zázemí 
rodinného domku. Přesto 
bydlíte v otrokovicích v bytě. 
Jak jste tam spokojen?
Z dětství jsem byl zvyklý, že kolem 
hospodářství bylo stále hodně 
starostí a pořád bylo potřeba 
něco dělat. V městském bytě toho 
moc na práci není. Vzhledem 
k mému pracovnímu vytížení se 
domů chodím už jenom vyspat. 
Je to vlastně taková noclehárna. 
Ale i tak je to stále domov a já se 
tam cítím dobře.

neplánujete do budoucnosti 
stěhování, například do rodin-
ného domku?
Už jsem si začal uvědomovat, že 

odkládat některé věci na později 
nebo na penzi není moudré, 
takže se to, na čem mně záleží, 
snažím realizovat hned. Přiznám 
se, že projekt na stavbu domku 
už mezi těmito plány není. Mám 
zahrádku a u toho asi zůstanu.

Máte vůbec čas na relaxaci? Jak 
si nejlépe odpočinete od práce?
Někteří to řeší sportem, ale
podíváte-li se na mou fyzio-
gnomii, je vám jasné, že sporto-
váním bych si mohl ublížit. Když 
si chci odpočinout, jedu do rodné 
vesnice a utíkám k sedlačině. 
Nasekám ovcím trávu nebo 
spravím plot, to mi stačí ke štěstí. 
A taky dobře spím.

Hodně času trávíte na cestách. 
co říkáte na situaci na českých 
silnicích?
Teď už neřídím sám, proto mě 
ucpané dálnice tolik nerozčilují. 
Čekání, pokud zrovna na něčem 
nepracuji, klidně prospím. Asi 
nejsem ideální spolujezdec. 
Jako šoférovi mi ale samozřejmě 
vždycky vadí, když člověk zaplatí 
dálniční známku a není schopen 

se ze Zlína do Prahy dostat ani 
za čtyři hodiny, protože je někde 
neprůjezdná dálnice. Snažím se 
to už brát tak, že hlavní je dostat 
se ve zdraví tam i zpátky.

Jaké vozy preferujete?
Vždycky jsem říkal, že Octavia je 
na české cesty naprosto ideální 
auto – dostatečně pohodlné 
i bezpečné. Teď, když se vezu, to 
už moc neřeším.

Kam byste se v blízké budou-
cnosti rád podíval?
Abych pravdu řekl, nemám 
žádnou zvláštní touhu cestovat 
někam do zahraničí. Pro mě 
je daleko důležitější čas pro 
relaxaci a odpočinek v domácím 
prostředí. To mi dodá víc energie 
než cokoli jiného.

Je začátek nového roku. Dal jste 
si do něho nějaké předsevzetí?
Nikdy si žádné nedávám. Aspoň 
se nedočkám zklamání, že jsem 
ho nedodržel. A pokud má člověk 
nějaké celoživotní krédo, nemusí 
si ho na začátku roku opakovat.
                         DK

Moravy a Dřevnice byl šedesát 
roků klid, ale v roce 1997 voda 
znovu udeřila. I když jsme nechali 
zbudovat nové a vyšší hráze, je 
třeba být stále ve střehu. Máme 
sice větší jistotu, ale nemůžeme si 
říkat, že jsme defi nitivně za vodou.

Jak dlouho v otrokovicích 
bydlíte? Jste místní patriotem?
Většina lidí, kteří v Otrokovicích 
bydlí, včetně mě, nemají ve 
městě kořeny. Přišli sem jejich 
předkové ve třicátých letech, kdy 
se stavěly Baťovy závody nebo 
v sedmdesátých letech, kdy 
byla vybudována pneumatikárna. 
Bydlím v Otrokovicích od 
roku 1982 a přiznávám, že 
jsem patriot. Jinak bych totiž 
toto město nemohl spravovat 
jako starosta. Stejně tak jsem 
patriotem Zlínského kraje. Miluji 
jeho pestrost. Je to region, ve 
kterém se snoubí valašská praco-
vitost s hanáckou rozvážností 
a slováckým temperamentem, 
máme tu krásnou přírodu 
i bohaté tradice.

Slavnostní otevření Senior Clubu v Otrokovicích (foto: Petr Holubář)

Vítání prvního dítěte Zlínského kraje roku 2009 (foto: Petr Zákutný)

NAŠE REALITNÍ NOVINY   |    leden - únor 2009

Výstavba dřevostaveb v různých lokalitách 
v České republice, možnost výstavby i na 
Vašem pozemku! Velikost a dispozice RD dle 
přání klienta. Prohlédněte si největší vzorový 
dům ve Zlínském kraji! Dokončení v r. 2009
NENÁROČNÝ PROVOZ, NÍZKÉ NÁKLADY! 

Nízkoenergetické rodinné domy

Postavte s námi kdekoliv v ČR! infolinka: 602 77 22 55

katalog domů 
na www.zvonek.cz



J. Stancla 151
(naproti  bočního vchodu pasáže Slunce)

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

TEL: 572 556 900, 603 432 409

BYDLENÍ
FINANCOVÁNÍ 
PORADENSTVÍ

       

RD 2+1 na slunném klidném místě v centru obce. 
Celková plocha pozemku je 480 m2. Topení 
ústřední na tuhá paliva (plyn před domem).

Medlovice (okr. UH)

606 702 417 570.000 Kč

       

RD 3+1 v Osvěti manech, podsklepený. 
Topení je plynové - GAMAT, voda obecní, 
garáž. Celková výměra pozemku je 618 m2. 

Osvěti many (okr. UH)

606 702 417 598.000 Kč

       

RD 3+1 Břestek, částečně podsklepený. Míst-
nosti  jsou prostorné, na podlahách je lino nebo 
dřevo. Topení je lokální v každé místnosti .

Břestek (okr. UH)

606 702 417 545.000 Kč

       

Chata 2+kk v prostředí Chřibů v obci 
Břestek se zastavěnou plochou domu 
45m2, pozemek 400 m2, el. 220/380 V.

Břestek (okr. UH)

603 432 409 648.000 Kč

       

RD 4+1 na klidném místě. Topení plynové, 
voda obecní, teplá voda - nový el. bojler. Na 
dvorku je prostor k pěknému posezení.

Staré Město (okr. UH)

606 702 417 1.270.000 Kč

       

RD 3+1 v Míkovicích u UH. Zrekonstruovaný 
dům, vlastní studna, plyn. Zatravněné 
nádvoří s posezeníma a zahradním krbem. 

Míkovice (okr. UH)

603 432 409 1.750.000 Kč

       

Novostavba 4+1, v klidné části  obce. 
Pěkné okolí domu, možno dobudovat po-
sezení, bazén, garáž, atd. Parcela 600 m2.

Vážany (okr. UH)

603 432 409 2.250.000 Kč

       

Prodej zrekonstruovaného domu 2x 3+1 
v obci Boršice u Buchlovic. Uspořádání domu 
je účelné a vkusné. Posezení na dvorku.

Boršice (okr. UH)

606 702 417 3.650.000 Kč

       

DB 2+1 v Uherském Hradišti  - Štěpnicích, 
45m2, v původním, velmi zachovalém sta-
vu, zateplení, lodžie, stupačky, střecha.

2+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

606 702 417 1.180.000 Kč

DB 2+1 v Uherském Hradišti  - Štěpnicích, 
45m
vu, zateplení, lodžie, stupačky, střecha.



       

Zděný byt 1+1, 37 m2, v OV, 1.NP, po celkové 
rekonstrukci, nová kuchyňská linka, pros-
torný balkon a sklep, vlastní plynové topení.

1+1 Staré Město (okr. UH)

606 702 417 1.210.000 Kč
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RD 3+1 v Míkovicích u UH. Zrekonstruovaný 
dům, vlastní studna, plyn. Zatravněné 
nádvoří s posezeníma a zahradním krbem. 



       

RD 2+1 po celkové rekonstrukci, ihned obyvatel-
ný. Vlastní studna, vytápění plynovým topením 
nebo krbovými kamny. Zahrada 750 m2 a garáž.

Vážany (okr. UH)

606 702 417 1.450.000 Kč

1+1 Staré Město

       

RD 3+1 - vytápěn plyn. topením, voda obec-
ní i studna, nová plast. okna, střecha eternit. 
Za domem je dvůr a krásná velká zahrada.

Zlechov (okr. UH)

603 432 409 2.070.000 Kč  

Prodej zrekonstruovaného domu 2x 3+1 
v obci Boršice u Buchlovic. Uspořádání domu 
je účelné a vkusné. Posezení na dvorku.



2+1 Uh. Hradiště

       

Rodinný dvoupodlažní dům 3+1 a 1+1, garáž 
a další volné prostory. Dům je vytápěn ply-
novým topením, zahrada o ploše 300 m2.

Staré Město (okr. UH)

606 702 417 3.400.000 Kč

       

Prodej bytu 2+kk UH - Mojmír, po rekon-
strukci veškerých rozvodů, koupelny, plas-
tová okna. Celková plocha bytu 44 m2.

2+kk Uh. Hradiště (okr. UH)

603 432 409 1.260.000 Kč

       

Nový, prostorný byt 3+kk v OV na Sadské výšině. 
Kolaudován před 3 lety, plocha bytu 100 m2 + 
terasa 20 m2 + 2 sklepy + 2 parkovací místa.

3+kk Uh. Hradiště (okr. UH)

606 702 417 2.690.000 Kč

www.zvonek.cz

       

Cihlový byt 1+1 v blízkosti  centra UH. 2. NP, po 
rekonstrukci veškerých rozvodů, plastová okna. 
K bytu patří sklep. Volný ihned. 30 m2, OV.

1+1 Uh. Hradiště - centrum

603 432 409 955.000 Kč

       

Bytu v OV 2+1 v UH - Štěpnicích, 1.p., 62 
m2. Dům je po kompletní rekonstrukci, 
byt je v původním zachovalém stavu.

2+1 Uh. Hradiště

606 702 417 1.450.000 Kč

Nový, prostorný byt 3+kk v OV na Sadské výšině. 
Kolaudován před 3 lety, plocha bytu 100 m
terasa 20 m


       

Byt v cihlovém domě, nová plastová okna, 
parkety, rekonstruováno, samostatné etážové 
topení. Doporučujeme - pěkné bydlení!

3+1 Uh. Hradiště - centrum

606 702 417 1.795.000 Kč

HLEDÁME
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE

· RODINNÝ DŮM 3+1, 4+1 v okolí Uherského Hradiště. 
Možno i stav k rekonstrukci. Preferujeme pozemek - rovina.

NABÍDNĚTE nám NEMOVITOST na tel.: 603 432 409



       

RD 3+1 Tvarožná Lhota okres Hodonín, nové ro-
zvody, nové topení, omítky, podlahy, podhledy 
na stropě. K domu náleží vinohrad s chatkou.

Tvarožná Lhota (okr. HO)

603 432 409 1.290.000 Kč

9www.zvonek.cz

Tvarožná Lhota (okr. HO)

Tř. Masarykova 137
VESELÍ n./Moravou

TEL: 603 432 409

       

RD 5+1 a 1+1 ve Vracově, rok výstavby je 
2001. Objekt je podsklepen, garáž, sklep 
na zeleninu, prádelna, zahrada. 

Vracov (okr. HO)

603 432 409 4.130.000 Kč

       

RD 3+1 v klidné části  obce s dobrým přístupem, 
započata kompletní rekonstrukce, garáž s já-
mou. Zahrada 388 m2 + další pozemek.

Bzenec (okr. HO)

603 432 409 870.000 Kč

       

Byt se v klidné oblasti  nedaleko sportovního 
areálu obce. Dům je v původním stavu,
k dispozici jsou tři sklepy. 63 m2, 2.p., DB.

3+1 Nová Lhota (okr. HO)

603 432 409 348.000 Kč

       

Byt i dům po rekonstrukci - nová koupel-
na, plastová okna, stupačky, zateplení, 
lodžie. 7.p., 65 m2, DB. Výhodná nabídka!

3+1 Veselí n./M. (okr. HO)

603 432 409 990.000 Kč

       

RD 2+1 Labuty, v centru obce při hlavní komu-
nikaci, menší dvorek. Do domu je přivedena 
voda. Dům je určený k rekonstrukci. 

Labuty (okr. HO)

606 702 417 245.000 Kč

HLEDÁME
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE

· RODINNÝ DŮM 3+1 nebo 4+1 v okolí Veselí nad Moravou. 
Výhodou  zahrada, není podmínka. Klient platí  hotově.

NABÍDNĚTE NÁM NEMOVITOST na tel.: 603 432 409

Kontakt: 

Milena lisková
tel.: 739 343 416, mliskova@koop.cz

 Pojištění budov
 Pojištění domácnosti
 Pojištění podnikatelů
 Pojištění odpovědnosti

 Pojištění úvěrů
 Životní nebo důchodová pojištění
 Investiční životní pojištění

 Úrazové pojištění dětí
 Úrazové pojištění dospělých
 Komerční zdravotní pojištění
 Cestovní pojištění

 Povinné ručení
 Havarijní pojištění mot. vozidel
 Pojištění právní ochrany

v rámci spolupráce nabízíme našim klientům tyto služby:

veškeré produkty vám rádi 
blíže představíme a vytvoříme 
nezávaznou nabídku.

NAVŠTIVTE NÁS
RÁDI VÁM POMŮŽEME 
A BEZPLATNĚ PORADÍME



Mostní 96 (dolní roh náměstí  vedle opti ky)
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

TEL: 571 616 166, 603 285 314

BYDLENÍ
FINANCOVÁNÍ 
PORADENSTVÍ

       

Byt 2+1 ve 4.NP, na ul. Kraiczova, po celkové 
rekonstrukci, plastová okna, nové plovoucí 
podlahy, dlažba, zděné jádro, kuch. linka.

2+1 Val. Meziříčí (okr. VS)

725 675 009 1.499.000 Kč

       

Byt 3+1 v původním stavu umístěný v pa-
nelovém domě na odvrácené straně 
náměstí  (ul. Vsetí nská), plocha 80 m2, OV.

3+1 Val. Meziříčí (okr. VS)

776 299 243 1.330.000 Kč
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Novostavba RD 5+1 za obcí v krásném a klid-
ném prostředí. Příjezd až k domu.  Zastavěná 
plocha 224 m2, neoplocená zahrada 933 m2.

Police u Val. Meziříčí

725 675 009 3.700.000 Kč

       

Atrakti vně umístěný RD - na náměstí  v Kelči, 
ideální k podnikání i k bydlení. Zastavěná 
plocha je 277 m2, ostatní plocha 460 m2.

Kelč (okr. VS)

725 675 009 2.690.000 Kč

       

Dřevěnice 4+1 v klidné lokalitě Podhájí. 
V zahradě je hospodář. budova s garáží. Plocha 
pozemku 874 m2. Příjezd, objekt je oplocen.

Val. Meziříčí - Podlesí

725 675 009 2.325.000 Kč

3+1 Val. Meziříčí (okr. VS)

       

Řadová garáž ve Valašském Meziříčí na 
ul. M. Alše u soutoku Rožnovské a Vsetí nské 
Bečvy. Plocha 17 m2, nevytápěná v OV.

Garáž Val. Meziříčí (okr. VS)

725 675 009 125.000 Kč

       

Prodej poloviny RD se dvěma byty 1+1 
a 2+1, se zahradou, garáží (dílnou), bazénem 
a kůlnou poblíž centra Valašského Meziříčí.

Val. Meziříčí (okr. VS)

725 675 009 2.799.000 Kč

Byt 2+1 ve 4.NP, na ul. Kraiczova, po celkové 
rekonstrukci, plastová okna, nové plovoucí 
podlahy, dlažba, zděné jádro, kuch. linka.



       

Byt 3+1 v OV, v přízemí čtyřpatrového pane-
lového domu poblíž centra. Plynový sporák, 
vestavěné skříně, spíž, 61 m2.

3+1 val. Meziříčí (okr. vs)

725 675 009 1.499.000 Kč

       

DB 3+1 (6. p.) ul. Fibichova, 74 m2. V bytě je 
provedena částečná rekostrukce, byt má 
dlouhou chodbu a šatník. Balkon je zasklenný.

3+1 Val. Meziříčí (okr. VS)

725 675 009 1.444.000 Kč

       

RD 3+1 k rekonstrukci uprostřed obce. Je 
propojen s původní dřevěnicí a náleží k němu 
2 hosp. stavení a přilehlé pozemky cca 600 m2.

Růžďka (okr. VS)

725 675 009 1.660.000 Kč

2+1 Val. Meziříčí (okr. VS) 3+1 Val. Meziříčí (okr. VS)

       

Překrásná lokalita v podzámčí v historickém centru města. RD v centru města, 
u náměstí , 2 byty, 2 terasy, garáž, zahrada s krbem, vytápění ústřední plynové pro každý byt 
a krbová kamna, zateplení střechy 2007, možnost samostatného vchodu ke každému bytu. 
776 299 243 2.945.000 Kč

RD se 2 byty Val. Meziříčí 

BYTY 1+1 A 2+1 ve Val. Meziříčí

RODINNÝ DŮM ve Val. Meziříčí a okolí do 2.200.000,-Kč

PRONÁJMY BYTŮ 1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk, 3+1 a 3+kk

HLEDÁME
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE

       

Pronájem nebytového prostoru 50 m2 v přízemí 
budovy poblíž centra Val. Meziříčí. Vhodný jako 
vzorková prodejna, možnost parkování. 

pronájem nebyt. prostor

725 675 009 12.000 Kč/měsíc

pronájem 2+1 Val. Meziříčí
Poblíž centra města, 2.p., v klidné lokalitě 
v blízkosti  centra, nová kuch. linka a jádro.

Kompletně zařízený. 10.000 Kč/měsíc

pronájem 2+kk Vsetí n
 Byt 2+kk poblíž centra na ul. Zahradní. 

Kuch. linka, velká koupelna, jinak nevybaven. 
Ihned k nastěhování. 7.000 Kč/měsíc

pronájem 3+1 Zubří
3+1 v centru města, 3.p., lodžie, plastová okna, 

nová kuchyňská linka. Byt je nezařízený. 
Ihned k nastěhování. 8.000 Kč/měsíc

pronájem nebyt. prostor

Kuch. linka, velká koupelna, jinak nevybaven. 

3+1 v centru města, 3.p., lodžie, plastová okna, 

       

St. pozemek 20 x 60 m v části  Potůčky. 
Pozemek je určen k zástavbě RD. Orien-
tace V - Z. Pěkné, klidné slunné místo.

St. pozemek Val. Meziříčí

725 675 009 840.000 Kč

pronájem nebyt. prostorpronájem nebyt. prostor

St. pozemek 20 x 60 m v části  Potůčky. 
Pozemek je určen k zástavbě RD. Orien-
tace V - Z. Pěkné, klidné slunné místo.

St. pozemek Val. Meziříčí

725 675 009

       

Stavební parcela Podlesí, v klidné, avšak 
dostupné městské části . Pozemek 
v mírném svahu s IS na hranici, 1.438 m2.

St. pozemek Val. Meziříčí

776 299 243 799.000 Kč

       

Pronájem 5 kanceláří a jednací místnosti  
ve 2. poschodí administrati vní budovy 
v centru Rožnova pod Radhoštěm.

kanceláře Rožnov p./R.

725 675 009 2.900 Kč/m2/rok

Police u Val. Meziříčí

Atrakti vně umístěný RD - na náměstí  v Kelči, 
ideální k podnikání i k bydlení. Zastavěná 
plocha je 277 m


       

Nově zrekonstruovaný RD. Dva pokoje, 
kuchyň, koupelna, podkroví připraveno 
k rozšíření, zahrada, 1 ha pozemků.

Kelč - Komárovice (okr. VS)

776 299 243 1.340.000 Kč
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Mostecká 361, (budova O2 - přízemí)
VSETÍN

TEL: 571 416 160, 603 246 682

HYPOTÉKU
VÁM VYŘÍDÍME 

RYCHLE A VÝHODNĚ

       

Rozestavěný RD v obci Huslenky-Uherská 
v horském prostředí s pozemky. Dispozice 
3+1 + podkroví. Hypotéční úvěr zajistí me.

Huslenky (okr. VS)

737 643 703 1.900.000 Kč

       

Dům s okrasnou zahradou, ve velmi do-
brém stavu. 2 bytové jednotky, zastavěná 
plocha 151 m2, zahrada 700 m2, plyn.

Pržno (okr. VS)

737 643 703 3.650.000 Kč

       

Prodej bytu 2+kk v OV, 3.p., 35 m2, cihlový. 
Původní dřevěná okna, vytápění lokálně kamny 
na TP, el. boiler. Možnost garáže ve dvoře.

2+kk Velké Karlovice (okr. VS)

737 643 703 725.000 Kč

       

Byt 2+1 v původním stavu v cihlovém domě, 
koupelna a WC odděleně, podlahy kryty PVC, 
orientace oken - východ, západ, 38 m2, OV.

2+1 Vsetí n - Centrum

774 055 481 950.000 Kč

       

DB 3+1 v atrakti vní lokalitě s výhledem na 
zámek. Po rekonstrukci, nové omítky, zděné 
jádro, komora, nová kuch. linka, 6.p., 72 m2.

3+1 Vsetí n - Sychrov

737 643 703 1.650.000 Kč

DB 3+1 v atrakti vní lokalitě s výhledem na 
zámek. Po rekonstrukci, nové omítky, zděné 
jádro, komora, nová kuch. linka, 6.p., 72 m

737 643 703

       

Prodej bytu v OV 2+1, poblíž centra, 3.p.,  
balkon, celková výměra 58,6 m2. Nová 
plastová okna, parkety, nízké náklady.

2+1 Vsetí n - Rybníky

737 643 703 1.350.000 Kč

Prodej bytu v OV 2+1, poblíž centra, 3.p.,  
balkon, celková výměra 58,6 m
plastová okna, parkety, nízké náklady.



       

DB 2+1 ve 3. patře, 56 m2, velmi dobře 
udržovaný, drobné úpravy, nová plastová 
okna, je vytápěn plynovou kotelnou.

2+1 Bystřička (okr. VS)

725 675 009 950.000 Kč

Rozestavěný RD v obci Huslenky-Uherská 
v horském prostředí s pozemky. Dispozice 
3+1 + podkroví. Hypotéční úvěr zajistí me.



       

Původní dřevěnice s kamennou hospodář. 
přístavbou a stodolou na celoročně dobře 
dostupném místě. Cena dohodou!
774 055 481 950.000 Kč

Dřevěnice Huslenky (okr. VS)

Dům s okrasnou zahradou, ve velmi do-
brém stavu. 2 bytové jednotky, zastavěná 
plocha 151 m



2+kk Velké Karlovice (okr. VS)

       

Přízemní dům se dvěma vstupy (komerční 
a obytná část) ve středu obce u hlavní 
komunikace VS - VM, zast. plocha 812 m2. 
774 055 481 1.200.000 Kč

Jablůnka (okr. VS)

       

Zděný nepodsklepený dům, v oblíbené rekreační lokalitě. Započata rekonstrukce 
(výměna oken za plastová, izolace, drenáže , betonové podlahy). Vytápění lokální na tuhá 
paliva (plyn před domem). Dílna a garáž propojeny s obytnou částí  dřevěnou verandou.

774 055 481 1.490.000 Kč

Valašská Senice (okr. VS)Valašská Senice

       

RD 2+1 s rovinatým pozemkem, po částečné rekonstrukci. Umístění nemovitosti  ve 
středu obce a je ihned k nastěhování. Nový půdní prostor. Ústřední vytápění - kotel na 
tuhá paliva. Plynová u domu. K domu patří stodola, garážové stání a zahrada cca 600 m2. 

737 261 283 1.550.000 Kč

Střelná (okr. VS)

       

RD v centru obce, ihned k nastěhování. RD je kvalitně proveden a je propojen se zahradou 
a krbovým posezením. Vytápění na tuhá paliva. Možnost napojení na plyn. Pro náročnější 
vhodné i jako rekreační bydlení v atrakti vní lokalitě poblíž vodní nádrže “Balaton”.

737 643 703 2.390.000 Kč

Nový Hrozenkov (okr. VS)Nový Hrozenkov (okr. VS)

       

Nadstandardní řadový dům v klidné vsetí nské lokalitě, po nákladné rekonstrukci, bydlení 
i pro náročného klienta. 1.NP - dvojgaráž a byt 1+1, 2.NP - byt 3+1, 3.NP - byt 3+1. Na 
střeše terasa se zimní zahradou. Dům je zateplen, nová okna, interiér na míru.
774 055 481 7.500.000 Kč

RD Vsetí n, 3 samostatné byty

Prodej bytu 2+kk v OV, 3.p., 35 m
Původní dřevěná okna, vytápění lokálně kamny 
na TP, el. boiler. Možnost garáže ve dvoře.

2+kk Velké Karlovice



2+1 Vsetí n - Rybníky

2+kk Velké Karlovice       

Rovinatý pozemek 2.029 m2 na atrakti vním místě 
v centru obce, všechny IS u pozemku. Nabídka pro 
výstavbu domu nebo penzionu v rekreační oblasti .

Velké Karlovice (okr. VS)

774 055 481 1.220.000 Kč

Zajistí me pro Vás
nejvýhodnější 

HYPOTÉKU!
Navšti vte naši pobočku 

nebo nám zavolejte.

tel.: 800 986 635

2+1 Bystřička (okr. VS)

Rovinatý pozemek 2.029 m
v centru obce, všechny IS u pozemku. Nabídka pro 
výstavbu domu nebo penzionu v rekreační oblasti .


       

Čtvrtdomek se samost. číslem popis-
ným, samostatným vchodem a garáží 
v obci Jablůnka. Pozemek cca 100 m2.
725 675009 1.320.000 Kč

Jablůnka (okr. VS)

VHODNÉ 
K REKREAČNÍMU BYDLENÍ
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· nabídka vybraných projektů nové výstavby · další nabídky na www.zvonek.cz 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Byty 
již brzy 

k nastěhování!

Nové byty OTROKOVICE - KOMENSKÉHO
Prodej nových bytů o velikosti  2+kk až 3+kk s balkonem a parkovacím místem 
v ceně. Tato výstavba splňuje všechny požadavky na nové a pohodlné bydlení. 
Celá budova je kompletně zrekonstruovaná, zateplená, odhlučněná. Dům 
má velké a světlé společné prostory, dlážděné schodiště, zděné sklepy, nové 
omítky. Všechny byty obsahují toto vybavení: nová koupelna s rohovou va-
nou, nová plastová okna včetně parapetů, sociální zařízení, obklady, rozvody, 
topení, sádrokartonové podhledy, příprava na vestavěné skříně na chodbě. 
K bytu patří zděný sklep. Možnost výběru dveří, zárubní a podlah. 

Dokončení: leden 2009
od 1.569.000 Kč
Kontakt: 775 298 516, 577 200 100

Typ Podlahová plocha Cena vč. standard. 
vybavení

2+kk 64,33 m2 1.792.650 Kč

2+kk 53,14 m2 1.569.780 Kč

3+kk 80,45 m2 2.325.600 Kč

3+kk 76,18 m2 2.228.700 Kč

3+kk 83,06 m2 2.374.050 Kč

3+kk 74,58 m2 2.180.250 Kč

Vyřídíme Vám 
výhodné 

fi nancování!

SLEVA U VŠECH BYTŮ! AŽ 125.000 Kč!
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IHNED 
K NASTĚ-
HOVÁNÍ

Nově dokončené byty OTROKOVICE - TRÁVNÍKY
Dokončená novostavba s moderní designem, nadčasově navržena tak, aby 
majitelé bytů měli to nejlepší bydlení v širokém okolí. Pro majitele nových 
bytů 3+kk je u domu určeno parkovací stání po dobu vlastnictví bytu, a to 
zcela zdarma. Bytový dům je umístěný v centru sídliště Trávníky, obklopen 
zelení. Z hlediska občanské vybavenosti  je výhodou např. blízká škola, školka, 
supermarket Albert, zdravotní středisko, pošta, MHD, vlak. Ceny jsou konečné 
(vč. DPH a kvalitního standardního vybavení) Všem stačí záloha jen 5%. Zdar-
ma zajištění zvýhodněného hypotečního úvěru až na 100% ceny.

Dokončení: ZKOLAUDOVÁNO!
od 1.250.000 Kč
Kontakt: 775 339 531, 775 298 516

Vyřídíme Vám výhodné fi nancování!

Typ Plocha 
bytu

Terasa/
Balkon

Cena vč. standard. 
vybavení

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2.558.230 Kč

1+kk 35,91 m2 38 m2 1.250.000 Kč

3+kk 67,55 m2 32 m2 2.340.230 Kč

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2.516.000 Kč

· Exkluzivní bydlení v zeleni
· Lokalita Otrokovice  - Trávníky
· Terasa či balkon u každého bytu
· Parkovací místo ZDARMA 
  pro byty 3+kk
· Samostatné plynové topení
· Bezbariérový přístup
· Nízké náklady na teplo

Získejte VELKOU ZIMNÍ 
SLEVU 100.000 Kč

na kuchyňskou linku!
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· Komfortní bydlení
· Byty 1+kk - 5+kk
· Atrakti vní lokalita 
   s výhledem do zeleně
· Možnost spojení bytů
· Prostorné terasy
· Podzemní parkování
· Pronájem atrakti vních 
   nebytových prostor

... INFORMUJTE SE NA 
ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY 
FINANCOVÁNÍ SPECIÁLNĚ 
PRO TENTO PROJEKT ...

infolinka: 736 631 212, 603 246 680 www.zvonek.cz

bytové domy 
Zelinova

Zlín - Kozlův Žleb

nejžádanější nové byty 
ve Zlíně

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY 2+KK, 3+KK, 4+KK V BLOCÍCH B7, B8!
DOKONČENÍ:  LEDEN - BŘEZEN 2009

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

����� �������� � ���������� �� ������� �������!

V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní 
Svahy, Kozlův Žleb“ nabízíme garážová stání ke 

koupi i k pronájmu v podzemních parkoviští ch mezi 
bloky B1, B2, B3 a B4, B5. VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO.

Domluvte si osobní schůzku a prohlídku na tel.: 605 416 929, 605 981 494

UŽIJTE SI KOMFORTU PARKOVÁNÍ 
          V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH!

V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní 

Do 15.2.2009 
slevA 10.000 Kč !!
na garážová stání!



Nové byty VIZOVICE - JANOVA HORA

Nabízíme byty v novostavbě na Janově hoře ve Vizovicích 
ve velikostech 2+kk, 2+1, 3+1, 5+1 (40 - 128 m2).

Ke každému bytu patří sklep a kotelna, je možno přikoupit garáž nebo 
parkovací místo u domu. V ceně bytu je kuchyňská linka Sykora bez 
zařizovacích předmětů. Na přání klienta lze provést dispoziční úpravy, 
zařízení koupelny a kuchyně. 
Pomůžeme Vám vyřídit hypotéku za zvýhodněných podmínek pro 
tento projekt!

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO!
Kontakt: 731 842 999, 577 200 100

· nabídka vybraných projektů nové výstavby · další nabídky na www.zvonek.cz 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

· v každém bytovém domě 12 bytů 
   a 4 garáže
· ke každému bytu balkon, lodžie 
   nebo terasa
· orientace domů východ - západ
· každý byt má vlastní kotelnu 
   s ohřevem vody
· v ceně bytu kuch. linka od fy Sykora

DOKONČENÍ: 
BLOKY D - SRPEN 2009

BLOK H - LISTOPAD 2009
BLOK E - ZKOLAUDOVÁNO

Moderní bydlení BRUMOV - BYLNICE
Výstavba nových bytů v pěti podlažním bytovém domě na sídlišti  Družba 
v Brumově - Bylnici. Byty jsou o velikosti  2+kk (52 m2) a 3+kk (67,55 - 77 m2).

od 1.327.440 Kč
Kontakt: 739 012 537, 577 200 100

Vydáno 
stavební 
povolení!

· v každém bytovém domě 10 bytů
· byty o velikostech 2+kk a 3+kk
· ke každému bytu balkon,
  lodžie nebo terasa, sklep
· dokončení květen 2010

finanční partner:

FINANČNÍ PARTNER:

16

Rezidence ZLÍN - PŘÍLUKY
Komplex individuálních domů, dvojdomů a řadových domů se zahradou
nebo atriem. Výjimečný projekt, který umožňuje vytvořit prostředí městského 
charakteru a zároveň využít potenciálu periferní oblasti . 
Výstavba se skládá ze tří typů obytných domů: 4 dvojdomů typu A (5+kk), 16 
řadových domů typu B (4+kk) a 15 řadových domů typu C (4+kk). 

od 30.000 Kč/m2

Kontakt: 608 730 740, 577 200 100

· u všech typů domů je prostorná  
  terasa a zahrada.
· dokončení listopad 2009 luxusní 

bydlení
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

▪ Obklady a dlažby
▪ Stavební práce - řemesla
▪ Rekonstrukce koupelen
▪ Rekonstrukce bytových jader
▪ Sádrokartony
▪ Kuchyně - stolařské práce
▪ Vodo - topo - plyn
▪ Plastová a dřevěná okna, dveře
▪ Zateplení budov - fasády
▪ Elektromontáže
▪ Malování
▪ Prodej, realizace

Tel.: 577 219 247
Mobil: 603 168 703

E-mail: webmaster@psstav.cz
www.psstav.cz

ZLÍN - PRŠTNÉ 279

PŠ - STAV
 s.r.o.

���� ���� � ������������ ����

MALENOVICE - SOKOLOVSKÁMALENOVICE - SOKOLOVSKÁ
Prodej osmi nových bytových 
a nájem čtyř nebytových jednotek 
v polyfunkčním domě na ulici Soko-
lovská v Malenovicích. K dispozici 
jsou čtyři byty o velikosti  2+kk a čty-
ři byty o velikosti  3+kk. Ke každému 
bytu je v ceně i parkovací stání.

PRODEJ BYTŮ ZAHÁJEN

VÝHRADNÍ PRODEJCE 
VYBRANÝCH BYTŮ:

infolinka: 775 298 516, 577 200 100DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
pátek   6. 2. 2009 (13 - 17 hod.)
sobota 7. 2. 2009 (9 - 12 hod.)

VELKÁ SLEVA!
DO 28.2.2009 SLEVA 
100.000 Kč 

NA KUCHYŇSKOU LINKU!

       

Nové půdní vestavby bytového domu v atrakti vní části  města na Benešově nábřeží ve Zlíně. 
3 byty 3+kk (2x 74,26 m2, 1x 72,65 m2) + terasa a sklepní koje a 1 byt 2+kk o velikosti  81,5 m2 + sk-
lepní koje. Všechny byty jsou kompletně vybaveny sanitární technikou, radiátory, dlažbami a dveřmi 
s obložkovými zárubněmi. Každý byt má své vlastní vytápění pomocí plynového závěsného tur-
bo kotle. Parkovací stání určená pro tyto byty. Ceny: byt 2+kk (81,5 m2): 3.240.000 Kč, byt 3+kk 
(76 m2): 2.957.000 Kč, byt 3+kk (77,6 m2): 3.018.000 Kč             Dokončení 05/2009 

775 298 516, 577 200 100

Nové byty v centru Zlína - Benešovo nábřeží

VÝJIMEČNÁ PŘÍLEŽITOST 
KOUPĚ BYTU PŘÍMO 

V CENTRU ZLÍNA

kompletní nabídka nemovitostí ze Zlínského kraje na WWW.ZvoneK.cZ 

HleDÁTe UPlATnĚnÍ?
Nabízíme Vám spolupráci - získáte 
hlavní nebo doplňkový zdroj příjmů!

Pozice: Realitní makléř
Nabízíme: 

· Školení pro začínající (hradíme 70% nákladů na školení)
· Odborné vedení
· Vysoké provize
· Zázemí 9 kanceláří, vlastní realitní časopis a internetové        
  stránky, spolu práce s největšími bankami a developery
· Možnost získání podpory do začátku až do výše 100.000 Kč

Nabídky na spolupráci 
a životopis posílejte na: 

miro@zvonek.cz 
nebo tel.: 602 77 22 55

PŘIDEJTE SE 
K ÚSPĚŠNÝM!
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