
Naše realitní noviny | červenec 2012
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ZDARMA

Magazín

okr. Vsetín okr. Uh. Hradištěokr. Zlín

Zděný rodinný dům kolaudovaný v roce 
2007, ideálně dispozičně uspořádán 
a uzpůsoben pro klidné bydlení rodiny.

Dům po rekonstrukci se zahradou 500 m2, 
v centru obce, možnost přestavby na 
2 samostatné bytové jednotky.

RD 4+1 po rozsáhlé rekonstrukci s garáží 
a terasou v obci Vážany. Za domem se 
nachází zahrada s ovocnými stromy.

tel.: 603 246 680 9.990.000 Kč tel.: 739 456 087 1.999.000 Kč tel.: 739 456 087 1.550.000 Kč

Zlín - Klabalka / okr. ZL Jablůnka / okr. VS Vážany / okr. UHN06680 N06412 N06523

Vykoupíme Vaši 
nemovitost!
Garantujeme až 90% z tržní 
ceny nemovitosti!
Volejte ihned tel.: 602 77 22 55

Dny oteVřenýcH DVeří | byty Zlín • byty viZovice | str. 7 a 9

tomio okamura
rozhovor na str. 11www.zvonek.cz

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

www.zvonek.cz
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Navštivte nás v naší kanceláři 

v oc centro

Zlín - malenovice

INZERCE

3www.zvonek.cz www.udvouslunecnic.czSokolská 5147, zlín  tel.: 577 436 522

velký výběr hotových jídel, minutek, 
salátů, speciality na dřevěném uhlí

salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  fi remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

velký výběr hotových jídel, minutek, 

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC
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+420 603 246 685
kolomaznikova@zvonek.cz
pobočka Zlín

Makléř měsíce dubna 2012

www.zvonek.cz

Kateřina Kolomazníková

Obraťte se na realitní 
specialisty ve Vašem kraji!

Naše realitní noviny | č. 6/2012 | červenec 2012

Vydává Realitní agentura Zvonek, s.r.o.
Pod Nivami 330, Zlín, IČO 26961482 
Distribuováno ZDARMA ve Zlínském kraji.
Vychází v obvyklém nákladu 50.000 ks. 
Registrace MK ČR E 16634.

Produkce:
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494
Propagace, reklama, distribuce: 
Eliška Podsedníková, tel.: 734 302 564.
Inzerujte v tomto magazínu i Vy.

cestovní agentura ZlíN

oc centro Zlín - Malenovice | Po - ne 9 - 19 hod. | tel.: 734 302 564 | mail: info@cazvonek.cz

www.cazvonek.cz

• 100.000 zájezdů od českých a německých CK
• stejné ceny jako v pořádající CK
• 100% bezpečná platba

slevy až 60%

jsme tady pro Vás!
Agentura Zvonek letos slaví 20. 
narozeniny. Prioritou pro nás je 
spokojený klient. Právě proto ne-
ustále zlepšujeme a rozšiřujeme 
služby pro Vás. V současné chvíli 
se na nás můžete obrátit v násle-
dujících případech:

chci prodat/pronajmout svou nemovitost,• 
hledám byt/dům/pozemek ke koupi,• 
hledám pronájem,• 
potřebuji vyřídit výhodnou hypotéku,• 
dostal jsem se do fi nančních problémů• 
a potřebuji pomoct s řešením této situace,
chtěl bych si postavit vlastní dům,• 
chci jet na super dovolenou,• 
potřebuji řemeslníka či nějakou službu• 
v oblasti bydlení.

Kontaktujte naše odborníky. 
577 200 100 | +420 603 246 680 
zvonek@zvonek.cz

Navštivte nás v naší kanceláři 

v oc centro

Zlín - malenovice

EGYPT all inclusive, letecky, od 7.990 Kč / osoba / týden 
TURECKO all inclusive, letecky, od 7.990 Kč / osoba / týden
ŘECKO bez stravy, letecky, od 6.990 Kč / osoba / týden
CHORVATSKO bez stravy, vlastní doprava, od 1.990 Kč / osoba / týden
BULHARSKO polopenze, letecky, od 6.990 Kč / osoba / týden

Levněji už to ani nejde!

VyUŽijte on-Line 
pRoDej Či VoLejte 
teL.: 734 302 564
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Zděný RD 3+1 po kompletní rekonstruk-
ci, krb, terasa, možnost půdní vestavby, 
nové plyn. topení, velká zahrada.
tel.: 739 456 087 1.990.000Kč

Podolí ∕ okr. UH N06745

Atypická atraktivní vila se 3 podlažími, 
téměř v centru Zlína, ale v naprosto 
klidné  lokalitě, vlastní les u domu.
tel.: 603 246 680 6.900.000 Kč

Zlín - Vývoz  ∕ okr. ZL N06585

Atraktivní rodinný dům v klidné loka-
litě, prostorná, celodenně osluněná 
zahrada. Zastřešená terasa, krb, MHD.
tel.: 603 246 680 3.449.000 Kč

Zlín - Kostelec  ∕ okr. ZL N05821

RD 4+1 se zahradou (1.484 m2) v klidném 
prostředí po část. rekonstrukci. Vytápění 
na tuhá paliva a elektro, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 2.175.000 Kč

Vlčková  ∕ okr. ZL N06388

Pěkné bydlení v RD v obci Želechovi-
ce - Výpusta po celkové rekonstrukci, 
pozemek 732 m2, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 3.499.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N05605

Novostavba rodinného domu 6+1+2 
koupelny pro náročného klienta, vý-
hled do zeleně, garáž, parcela 1.583 m2.
tel.: 603 246 680 3.990.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N05033

RD se dvěma byty 3+1 a 4+1 na klidném 
místě, 2 bytové jednotky, 2 garáže, 
zahrada s bazénem a pergolou.
tel.: 739 456 087 5.500.000 Kč

Zlín - U Majáku  ∕ okr. ZL N06687

NOVINKA 

RD s velkou zahradou (1.376 m2), sta-
vební parcelou, garážemi a stodolou, 
vhodný i k podnikání, klidná lokalita. 
tel.: 603 246 680 6.990.000 Kč

Zlín - Na Kopci  ∕ okr. ZL N06699

Přízemní rodinný dům se zahradou, 
bytové jednotky 3+1 a 1+1, zahrada 
s posezením a bazénem, garáž, dílna.
tel.: 603 246 680 2.700.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N04655

RD 7+1 v nádherné přírodní lokalitě 
a rekreační oblasti, po kompl. rekon-
strukci, garáž, kombinované ústř. topení. 
tel.: 739 456 087 2.750.000 Kč

Karolinka  ∕ okr. VS N05217

Zateplený půldomek s přístavbou ve 
čtvrti Zálešná - směrem k lesu. Vkusně 
rekonstruován, zahrada 200 m2.
tel.: 603 246 680 2.699.000 Kč

Zlín - Zálešná  ∕ okr. ZL N05426

Rodinný dům umístěný v centru města 
Zlína (Potoky - blízko městské policie), 
ideální pro komerční účely i pro bydlení. 
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Zlín - centrum  ∕ okr. ZL N04540

Prodej dvou rodinných domů situova-
ných v pěkném a klidném prostředí, 
částečné rekonstrukce, parcela 1.344 m2. 
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

Horní Lhota  ∕ okr. ZL N06706

Dispozičně velmi pěkně řešený RD 3+1 
po rekonstrukci v příjemném prostředí, 
ústřední plynové topení, parcela 596 m2.
tel.: 603 246 680 2.790.000 Kč

Loučka  ∕ okr. ZL N06628

Novostavba RD 5+1 Sušice, krb, 
zastřešená terasa, okrasná zahrada 
s jezírkem, zastřešené parkovací stání. 
tel.: 739 456 087 3.800.000 Kč

Sušice  ∕ okr. UH N06236

7 let starý, zajímavě řešený dům 4+kk, 
možno dobudovat další pokoj. Interiér 
ve dřevě, nízké náklady na otop, krb.
tel.: 603 246 680 1.450.000 Kč

Poteč  ∕ okr. ZL N06214

NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

inzerce

výběr atraktivních nemovitostí
RoDinné Domy pro náročné | Zlínský kraj

Showroom�Zlín
Prodejna�Malenovice

www.stasa.cz |�tel.603�430�818�|�stasa@stasa.cz
Zlín�Malenovice,�tř.�3�května�910,�areál�Elektrosystém

Zahradní�nábytek

NOVĚ
Plovoucí�podlahy

Vnitřní�dveře

Terasy Vše�vystaveno!

tom-stolařství

Tel.: 602 557 916, www.tom-stolarstvi.cz

výrobce pro váš domov

• návrh • realizace 
• montáž   
• kuchyně • vest. skříně 
• nábytek • dveře 
• schodiště

NOVINKA 

SUPE R

SLEVASLEVASLEVA

SLEVA SLEVA

SLEVA
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Dům k bydlení a podnikání, užitná 
plocha 3x 150 m2, v přízemí jsou dvě pro-
vozovny, v patře 2 byty, zahrada, garáž.
tel.: 603 246 680 6.999.000 Kč

Zlín - Štefánikova N05864

Řadový RD nedaleko centra města, vel-
ká garáž pro dvě auta, terasa, kotel na 
plyn a tuhá paliva, menší zahrada.
tel.: 603 246 680 2.490.000 Kč

Bystřice p./H.  ∕ okr. KM N05942

RD 3+1 s obchůdkem včetně zázemí, 
který sloužil jako řeznictví. Za domem 
menší zahrada s garáží a dílnou.
tel.: 603 246 680 1.490.000 Kč

Bystřice p./Host.  ∕ okr. KM N05911

RD 5+1, v přízemí je kuchyně, WC a dva 
pokoje, v patře jsou dva pokoje, kou-
pelna a půda. Garáž, pozemek 1.533 m2. 
tel.: 603 246 680 1.085.000 Kč

Bystřice p./H.  ∕ okr. KM N06709

Rodinný dům 4+1 v klidné a hezké čás-
ti obce, s velkým pozemkem. V dob-
rém stavu, veranda, plynové topení.
tel.: 739 456 087 1.650.000 Kč

Sušice / okr. UH N05708

RD s okrasnou zahradou, 2 samostat-
né byty 2+1, částečně podsklepený, 
ústřední topení, švestkový sad 572 m2. 
tel.: 739 456 087 1.999.990 Kč

Lhota u Vsetína  ∕ okr. VS N06372

Dům k rekonstrukci s celkovou výmě-
rou pozemku 1.000 m2 v klidné části 
obce v okrajové zástavbě u lesa.
tel.: 739 456 087 1.250.000 Kč

Jablůnka  ∕ okr. VS N06726

RD 3+1+podkroví, 2 km od obce, polo-
samota s pěti rodinnými domy, garáž, 
zahrada 1.700 m2, chata, skleník.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

Žeranovice - Bednárna N06707

Hrubá stavba RD v obci Lhotka, cca 3 km 
od Malenovic, kombinované topení, 
hospodářská budova, zahrada 914 m2.
tel.: 739 456 087 3.200.000 Kč

Zlín - Lhotka  ∕ okr. ZL N06725

Řadový rodinný dům 5+1 s garáží 
a menší zahradou a terasou v žádané 
lokalitě na okraji města.
tel.: 739 456 087 1.880.000 Kč

Uherský Brod  ∕ okr. UH N06481

Zděný dům situovaný na konci obce,  
polosamota, pozemky cca 11.000 m2, 
okamžitě obyvatelný. Kolaudace v r. 2002. 
tel.: 603 246 680 1.160.000 Kč

Držková  ∕ okr. ZL N06117

Prostorná, zateplená dřevěná chata 
na kamenném základu s prostorným 
pozemkem 355 m2, krbová kamna.
tel.: 603 246 680 1.090.000 Kč

Vizovice  ∕ okr. ZL N06672

RD 2+1 v obci Polešovice, parcela o ploše 
180 m2, užitná plocha domu 60 m2. 
K domu náleží dvorek a hosp. stavení.
tel.: 739 456 087 240.000 Kč

Polešovice ∕ okr. UH N05005

RD 4+1 poblíž centra obce, po rozsáh-
lé rekonstrukci, garáž, hospodářská 
místnost, klenutý sklep. Topení TP + el. 
tel.: 739 456 087 1.299.000 Kč

Boršice  ∕ okr. UH N06050

RD 3+1 a 2+1 v klidné části Vizovic 
s garáží a zahradou. Dům lze rozdělit na 
2 bytové jednotky, prostorná zahrada. 
tel.: 603 246 680 1.650.000 Kč

Vizovice  ∕ okr. ZL N06681

Celoročně obyvatelná zděná chata 
Kašava, po rekonstrukci, s krásným 
výhledem na okolní krajinu, příjezd.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

Kašava  ∕ okr. ZL N05594

inzerce

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na

www.zvonek.cz

bahen
• vestavby bytových jader
• montáž obkladů a dlažby
• vodo - topo

rekonstrukce koupelen
Dlouhá - železniční podjezd, zlín 760 01
tel.: 603 204 437, 577 216 942, www.bahen.cz

NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA 
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nové byty ViZoVice - TyršoVa

Kontakt: tel.: 603 246 680  | www.zvonek.cz

• Nové byty 2+1, 3+1 v klidné lokalitě ul. Tyršova
• Ceny od 1.367.060 Kč (2+1) a 1.883.060 Kč (3+1)
• K bytům náleží balkon a sklep
• Dokončení: 2013

Výstavba nových bytových domů ve Vizovicích, ul.
Tyršova, se nachází v částečně zastavěném území 
a nabízí Vám po všech stránkách komfortní způsob 
bydlení. Nachází se v klidové zóně, dostupnost na 
veřejnou dopravu je chůzí do deseti minut.

Nabízíme byty o velikostech 2+1 a 3+1 do osobního
vlastnictví o podlahových plochách 52 m2 až 73 m2.

VýHoDné FinAncoVÁní: dnes zaplatíte 60% z ceny, 
zbytek do 1 roku nebo v měsíčních splátkách!

Vizovice - centrum

místo výstavby

Ukázka dispozice
bytu 2+1, plocha 65 m2

Dny oteVřenýcH DVeří
     » pátek 29.6.2012 od 13 do 18 hodin
     » sobota 30.6.2012 od 9 do 14 hodin

NOVÉ BYTY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ – KLIDOVÁ ZÓNA VIZOVICE ČAMÍNKA

 půdorysy bytů          ceny       mapy, kontakty

Prodejce: Investor:
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Rodinné domy Zlín - Kudlov

... bydlení blízko přírody

kvalitní bydlení blízko přírody • 
v atraktivní lokalitě Zlín - Kudlov

v druhé etapě k dispozici nízkoenerge-• 
tické Rd o velikostech 3+kk, 3+kk 
s garáží a 4+kk

každý rodinný dům má vlastní • 
pozemek

přístup do lokality po nově vybudované • 
komunikaci z ul. václavská

kompletní inženýrské sítě• 

kvalitní stavební materiály a moderní • 
technologie

dvě zastávky MHd do středu Zlína• 

2,5 km do centra Zlína• 

 Rodinný důM 3+KK s gaRáží za 2.590.000 Kč vč. DPH a pozemku!

3+kk, garáž
2.590.000 Kč!
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nové byty ZlíN - VršaVa

Kontakt: tel.: 603 246 680  | www.zvonek.cz

Výstavba nových bytů v klidné části zlínské Vršavy 
v dosahu MHD a v blízkosti lesa. Byty o velikostech 
1+kk - 4+kk a rozměrech 59 - 120 m2 jsou ve fázi dokon-
čování a budou dovybaveny dle požadavků klienta.  
K bytu je možno dokoupit garáž v suterénu domu.

V přízemí každého domu se nachází 5 garáží. Ke kaž-
dému bytu je k dispozici sklep. V obou domech je  
k dispozici výtah.

Ceny bytů ve standardu: 
Byt 1+kk, plocha 59 m2, od 2.062.980 Kč
Byt 2+kk, plocha 76 m2, od 2.676.900 Kč
Byt 3+kk, plocha 99 m2, od 3.379.360 Kč
Byt 4+kk, plocha 119 m2, od 4.184.760 Kč

Dny oteVřenýcH DVeří
     » pátek 29.6.2012 od 13 do 18 hodin
     » sobota 30.6.2012 od 9 do 14 hodin

DEVELOPERSKÉ PROJEKTYVyřídíme Vám výhodnou hypotéku. Tel.: 603 246 680

● Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji 139● Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji

Nové půdní byty 2+kk a 3+kk s terasou. 
Vlastní plyn. topení, parkovací stání. 
Byt 2+kk 2.036.000 Kč, byt 3+kk 2.171.000 Kč.

Nové byty v centru Zlína
BENEŠOVO NÁBŘ.

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ! 
Dnes zaplatíte 60% z ceny. Zbytek až po 1 roce!

Zděné byty 2+kk a 3+kk s balkonem a park. 
místem. Zděný sklep, koupelna s rohovou 
vanou. Byt 2+kk 68 m2, 1.490.000 Kč.

Tel.: 577 200 100, 603 246 680 | www.zvonek.cz

Nové byty Otrokovice
KOMENSKÉHO

RD Vršava

Pro více informací a prohlídky volejte tel.: 577 200 100, 603 246 680    |     www.zvonek.cz

Nové byty
ZLÍN - VRŠAVA
●  Nové byty o velikosti 2+kk,  
     3+kk, 3+1, 4+kk  s balkony
●  Možnost garáže v suterénu

VELKÉ SLEVY
 až 330.000 Kč!

Byt 3+kk, 102 m2, 
balkon 6 m2, 3.NP
Cena po slevě: 
3.557.930 Kč

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ! 
Dnes zaplatíte 60% z ceny. Zbytek až po 1 roce!

Nové řadové domy s krásným výhledem.
Užitná plocha 147 m2, garáž, terasa.
Cena od 4.390.000 Kč. Projekt bude dokončen 
na přání konkrétních zájemců do konce r. 2011.

Rezidence
ZLÍN - PŘÍLUKY

Ložnice

Pokoj

Kuchyně
Obývací 

pokoj

Chodba

Koupelna

WC

Balkon

Nové luxusní byty o velikostech 1+kk, 
2+kk, 3+1, 3+kk v hotelovém komplexu. 
Již k nastěhování. Super investice!

Tel.: 577 200 100, 603 246 680 | www.zvonek.cz

Nové byty v Otrokovicích
ATRIUM

Tel.: 577 200 100, 603 246 680 | www.zvonek.cz

Tel.: 603 246 680

Půdorys bytu 
3+kk, 102 m2, 
 3. patro/3,  
balkon, sklep.

Cena: 
3.557.930 Kč

NOVÉ BYTY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ – KLIDOVÁ ZÓNA VIZOVICE ČAMÍNKA

 půdorysy bytů          ceny       mapy, kontakty

Prodejce: Investor:

Velké individuální slevy!
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• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk
• U každého bytu terasa či balkon
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera
• Dokončení: jaro 2013

Ceny bytů:
1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH

bytové domy Zlín - U centrálního parku ii

Infolinka  603 246 680  |  www.zvonek.cz

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

INZERCE

Poslední volné byty 2+kk
s velkými terasami
v dokončených blocích b9
a b10, ihned k nastěhování!
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Která z vašich aktivit vám
v současnosti zabírá nej-
více času?  
Kromě řízení svých fi rem je 
to psaní další knihy s názvem 
Umění žít, vyjde na podzim, 
a také volební kampaň pro 
podzimní senátní volby, kde 
kandiduji právě na Zlínsku jako 
nezávislý. 

Jaká je vaše představa ideál-
ního bydlení?  
Bydlet s někým, koho mám 
rád. To je nejlepší, tak to mám 
a jsem spokojený. 

Jak relaxujete? 
S přítelkyní, psaním knih, 
komentářů, sportem a také
třeba na koštech vína či sli-
vovice, na zabijačce, na ple-
se a tak podobně. Tuhle 
jsem byl třeba na country 
zábavě v Prakšicích a také
jsem si to velmi užil, přátelé 
mne totiž učili tancovat country
tance, byla to legrace.

Je o vás známo, že rád vaříte.
Co vaříte nejraději a jaké je 
vaše oblíbené jídlo? 
Vařím nejen rád, ale taky mu-
sím. Se synem jsme doma vět-
šinou sami, takže když chce-
me jíst, musíme si taky uvařit. 
A vaříme prakticky všechno,  
nejraději to, na co máme chuť. 
Samozřejmě si občas uděláme 
suši, ale taky obyčejnou čes-
nečku s topinkou. Nejsme moc 
vybíraví.

Procestoval jste mnoho zemí, 
jaký je váš vztah k České re-
publice? Není nějaké místo, 
kde byste bydlel raději? 
Ne, kdyby existovalo něco blíž 
mému srdci, tak tam přece 
bydlím. V Čechách a na Mora-
vě jsem prožil prakticky celý 
svůj život, celá rodina mojí 
maminky pochází z Bystřice 
pod Hostýnem a okolí. V Ja-
ponsku jsem žil celkem pouze 
9 let, na Zlínsku tedy pobývám 
od dětství. 

Kdybyste měl tu volbu, ve 
kterém městě ve Zlínském 
kraji byste chtěl bydlet
a proč? 
Tohle po mě nechtějte, všu-
de mi bylo a je dobře, každý 
víkend se po kraji pohybuji.
Pro mě je důležité, že se 
tam cítím doma mezi svými. 
Zní to jako fráze politika co 
nadbíhá voličům, jenže já si 
nejprve tenhle kraj a lidi za-
miloval, pak tam začal jezdit
a teprve úplně nakonec se 
rozhodl kandidovat, takže ta 
láska tu byla první. V Praze ani 
v Tokiu prostě takové srdcaře 
nepotkáte. A když, rozhodně 
jich není tolik. 

Jak se změnil váš postoj ke 
stylu vašeho bydlení v prů-
běhu let? 
Nijak. Bydlím stále stejně,  mám 
rád moderní bytový design.

Co se týče stylu zařízení 
domácnosti, máte nějaký
konkrétní? 
Konkrétní, nevím co máte na 
mysli, u mě to je konkrétně 
lednička, sporák, mrazák, myč-
ka nádobí a kuchyňská linka.
K tomu pár židlí a stůl. Tohle je 
můj styl, i když jsem se samo-
zřejmě snažil, aby vše ladilo. 
Domácnost má být praktická 
i hezká. Nepreferuji místnosti 
zahlcené nábytkem. 

Ovlivňují vaše bydlení životní
trendy?  
Bydlím tak, aby to bylo hezké, 
pohodlné a praktické. Jestli je 
to či ono módní, trendové nebo
v nějaké čínské harmonii, na 
to jsem nikdy nemyslel.

Vzhledem ke svému pracov-
nímu vytížení netrávíte mno-
ho času doma, máte tam však 
nějaké oblíbené místo? 
Záleží na stavu těla i mysli. 
Někdy to je vana, někdy po-
stel, někdy terasa a někdy jen 
gauč u televize. Ani jednoho si 
moc neužiju.

Jaký je rozdíl v přístupu
k bydlení mezi Japonskem 
a ČR. V čem jsou největší
odlišnosti? 
Japonci mají úplně jiný styl byd-
lení. Je to země častých země-
třesení, takže jsou rodinné 
domy dřevěné, nikoliv zděné, 
aby v případě velkého země-
třesení obyvatele smrtelně 
nezavalily. 

Jaká pozitiva má japonský
styl bydlení oproti bydlení
v České republice. 
Japonská tradice velí používat 
mnoho přírodních materiá-
lů, což působí při každoden-
ním používání velmi příjemně
a přirozeně. Tradičně se spí na 
zemi na matracích „futon“ po-
ložených na bambusových ro-
hožích „tatami“. Musím říci, že 
se takto spí velmi dobře. Mno-
ho Japonců však již v součas-
nosti běžně používá i postele. 

Jaký máte vztah k přírodě?
Je pro vás důležité mít
zahradu? 
Venku - na louce, na zahradě 
nebo v lese je mi nádherně, 
ale jsem trochu opatrný. V de-
vadesátých letech mě v lese 
kouslo infi kované klíště a strá-
vil jsem několik týdnu na ka-
pačkách na hranici mezi živo-
tem a smrtí. Dodnes beru léky 
na posílení imunity, kterou 

Tomio Okamura zažil v životě ledacos. Ze svého prvního zaměstnání v Japonsku, kde pracoval jako popelář, se svou pílí 
vypracoval na velmi úspěšného podnikatele. V současnosti je jednatelem cestovní kanceláře na dovoz zahraničních turistů 
do ČR, spoluvlastníkem restaurace či obchodů s japonským zbožím a krom dalších aktivit se aktivně věnuje i politice. 

Rozhovor: S tomiem oKAmURoU nejen o ByDLení

mám totálně oslabenou. Další 
kousnutí bych už nepřežil. Tak-
že příroda ano, ale musím se 
mít na pozoru.

Co byste japonským turistům 
ukázal ve Zlínském kraji? 
V každém městě, v každé obci 
bych nejen jim, ale turistům 
z celého světa mohl ukázat 
spoustu krásného a zajímavé-
ho. Domácí zabijačku, pálení 
slivovice, jízdu králů, jablečný 
festival, soutěže o nejlepší ji-
trnice, košty, fašank, pochová-
vání basy, tradiční kroje, krás-
né lázně, rozhledny, expozici 
myškářů v Komni nebo třeba 
obyčejnou tancovačku třeba
u hasičárny v Bojkovicích. Jsou 
to tradice, o kterých by se svět 
měl dozvědět a na které mů-
žeme a musíme být hrdí. 

Jaké výrobky byste ze Zlín-
ského kraje japonským turi-
stům doporučil?  
Hlavně jídlo, to zajímá turis-
ty na celém světě. Prakticky 
všechno místní, co se dá sníst 
a vypít - koláče, zabijačkové 
speciality včetně klobásek
a uzeného, samozřejmě slivo-
vičku a taky víno.

Co sám z výrobků ze Zlínského
kraje používáte? 
Já? Přece všechno. I česnek 
mám z Bánova.
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RD 5+2 v obci Ořechov, za domem ga-
ráž, hospodářské stavení, dům kom-
pletně podsklepený, parcela 2.604 m2.
tel.: 739 456 087 1.499.000 Kč

Ořechov  ∕ okr. UH N05519

RD Oldřichovice, po rekonstrukci před 
2 roky, nová kuchyňská linka, studna, 
velká stodola, zahrada 410 m2.
tel.: 603 246 680 1.570.000 Kč

Oldřichovice  ∕ okr. ZL N05885

RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci 
Karlovice u Malenovic v blízkosti lesa.
tel.: 603 246 680 2.500.000 Kč

Karlovice u Malenovic N06344

Půldomek po kompletní rekonstrukci 
před 3 roky, nové topení, nová ku-
chyňská linka, zahrada 200 m2.
tel.: 603 246 680 1.830.000 Kč

Otrokovice - Baťov N06312

RD v klidné části Vizovic, v dobrém 
technickém stavu, ústřední topení, plyn 
na pozemku, garáž, zahrada 473 m2.
tel.: 603 246 680 1.785.000 Kč

Vizovice  ∕ okr. ZL N06492

RD 3+1 Topolná po částečné rekon-
strukci, nová kuchyňská linka, vlastní 
studna, zahrada se skleníkem 640 m2.
tel.: 739 456 087 1.480.000 Kč

Topolná  ∕ okr. UH N06616

Celoročně obyvatelná chata cca 1 km 
za obcí, příjezd, oplocený pozemek 
650 m2, zděná + dřevo, 2 garáže.
tel.: 603 246 680 1.400.000 Kč

Vizovice  ∕ okr. ZL N06663

RD 6+1 v Ostrožské Nové Vsi, pod-
sklepený, garáž, vytápění plynové. Za 
domem se nachází dvorek.
tel.: 739 456 087 1.690.000 Kč

Ostrožská Nová Ves N06063

Prostorný RD 4+1 na velmi klidném mís-
tě obce, garáž, napojen na všechny inž. 
sítě, zahrada o výměře cca 1.300 m2. 
tel.: 739 456 087 1.699.000 Kč

Suchá Loz  ∕ okr. UH N05843

Starší rodinný dům 3+1 z pevného 
materiálu v klidné lokalitě, určený 
k celkové rekonstrukci, zahrada.
tel.: 739 456 087 440.000 Kč

Uh. Hradiště - Vésky N06647

Řadový RD 3+1 se zahradou (246 m2) 
a krytým průjezdem, nová střecha, 
plyn. kotel, plastová okna.
tel.: 603 246 680 Cena v RK

Napajedla  ∕ okr. VS N06208

Dvoupodlažní rodinný domek v cent-
ru obce 12 km od Zlína, dům k rekon-
strukci, vhodný k podnikání i k bydlení. 
tel.: 603 246 680 1.700.000 Kč

Zádveřice - Raková N05381

Zděný RD se zahradou, po rekonstrukci, 
krbová kamna, ústřední topení, 
venkovní posezení, pergola.
tel.: 603 246 680 1.662.000 Kč

Lhota u Zlína  ∕ okr. ZL N06518

Rodinný dům v centru obce, dispozice 
4+1 + obytná hala, garáž, terasa, 
sklep, vinný sklep, po rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.900.000 Kč

Polešovice  ∕ okr. UH N05839

RD 3+1 s oplocenou zahradou 444 m2, 
stodola, hospodářské stavení. Ústřední 
topení na tuhá paliva, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 895.000 Kč

Bohuslavice  ∕ okr. ZL N04815

Dvougenerační RD 2x 2+1 po částečné 
rekonstrukci v klidné části Tlumačova 
s garáží, předzahrádka, zahrada 177 m2. 
tel.: 603 246 680 2.199.000 Kč

Tlumačov  ∕ okr. ZL N05004

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

výběr nejzajímavějších nemovitostí
RoDinné Domy k prodeji ve Zlínském kraji

úklidové a vyklízecí práce
malby a nátěry (vnitřní i konstrukcí)•	
tapetování•	
rekonstrukce parket•	

Tel.: 736 489 744 | sem64@seznam.cz

výhodné ceny! 
Sleva 5% pro Seniory!

• RealizaCe inženýRsKýCh  
   sítí (vodovodní 
   i Kanalizační řady)
• montáže
• geneRální oPRavy
• ReCyKlaCe
   živičnýCh            
   PovRChů

Ris-mont s.r.o., slanica 379, zlín - louky

tel./fax: 577 195 192, e-mail: rismont@volny.cz

inzerce

SLEVA

SLEVA SLEVA
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Pozemky k výstavbě. Tiché, odlehlé 
místo, součástí ceny i okolní zemědělské 
pozemky a chatka, 10.000 m2, příjezd.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Vsetín ∕ okr. VS N04660

Stavební pozemek Halenkovice, U Sva-
tých, 2.897 m2, s pěkným výhledem do 
okolí, v klidné lokalitě, veškeré IS.
tel.: 603 246 680 450.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N06701

Pozemek určený k výstavbě RD, 15 min 
chůze od centra, koncový pozemek, 
příjezd, IS na hranici, plocha 1.191 m2.
tel.: 603 246 680 940.000 Kč

Bystřice p./H.  ∕ okr. KM N06032

Rovinatý a slunný stavební pozemek 
Zádveřice, cca 10 km od Zlína, v klidné 
lokalitě na konci obce, výměra 2.056 m2.
tel.: 603 246 680 790.000 Kč

Zádveřice  ∕ okr. ZL N06455

Stavební pozemek na okraji obce 
Martinice - směr Fryšták, inženýrské 
sítě na pozemku, plocha 875 m2.
tel.: 603 246 680 700.000 Kč

Martinice  ∕ okr. KM N06686

Exkluzivní stavební pozemek v klidné 
části obce, plocha 1.517 m2, veškeré
inženýrské sítě, 20 minut do Zlína.
tel.: 603 246 680 650.000 Kč

Velký Ořechov  ∕ okr. ZL N06651

Velmi pěkný stavební pozemek
v lokalitě u lyžařského svahu, plocha 
1.035 m2, inženýrské sítě v dosahu.
tel.: 603 246 680 1.400.000 Kč

Luhačovice  ∕ okr. ZL N05919

Zemědělské pozemky na okraji města 
Vsetín, 2.163 m2, vhodné i k založení 
sadu nebo zahrady.
tel.: 739 456 087 240.000 Kč

Vsetín - Nepřejov N06024

Dům k bydlení i podnikání, dva ne-
bytové prostory v přízemí, 3 bytové 
jednotky o velikosti 1+1 a 2+1.
tel.: 739 456 087 2.400.000 Kč

Modrá u Velehradu  ∕ okr. UH N06347

Areál tvoří 2 hlavní budovy (6 ubytov. jedno-
tek + 1 byt pro správce), kurt s umělým po-
vrchem, dětské hřiště, pozemek 1.700 m2.
tel.: 739 456 087 3.900.000 Kč

Rekreační areál Bystřice p./L. N06232

Prodej zavedené hospůdky U Pošty
v centru města, včetně vybavení,
kapacita 80 osob, 3-9 místností.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Hospůdka Otrokovice N06635

Nemovitost vhodná k přestavbě na 
byty, školící středisko, penzion pro seni-
ory, popřípadě ke komerčnímu využití.
tel.: 739 456 087 1.100.000 Kč

Podlesí - Brňov  ∕ okr. VS N05227

Rekreační objekt uprostřed Vsetínských 
vrchů poblíž přehrady Bystřička. Vhodné 
jako školící středisko, k rekreaci pro fi rmy.
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Malá Bystřice  ∕ okr. VS N05783

Prodej penzionu v krásném prostředí 
Hostýnských hor s restaurací, barem
a bytem pro správce, pozemek 1.139 m2.
tel.: 603 246 680 4.900.000 Kč

Penzion Chvalčov  ∕ okr. KM N06161

Exkluzivně nabízíme prodej komerč-
ního objektu - disco clubu s restaurací
a 4 byty ve Zlíně - Kudlově.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Orlí Hnízdo Zlín  ∕ okr. ZL

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Nespoléhejte na souseda.
Křovinořez STIHL
může mít každý.

PRODEJNÍ AKCE OD 15.4. DO 30.6.2012
SLEVY NA VYBRANÉ TYPY

Patrick s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín | tel.: 724 553 772

Váš autorizovaný 
prodejce:

inzerce

odMĚNa 5.000 kč
Za Váš „TiP“!*

Víte o bytě, RD či pozemku na prodej? 
Volejte tel.: 603 246 680, heslo: "tip"
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Víte o bytě, RD či pozemku na prodej? 
Volejte tel.: 603 246 680, heslo: "tip"
Víte o bytě, RD či pozemku na prodej? 
Volejte tel.: 603 246 680, heslo: "tip"

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na

www.zvonek.cz
NOVINKA 

Prodej 4 nebytových prostor v novo-
stavbě s technickým zázemím. Vhodné
jako obchod, kancelář. 
tel.: 603 246 680 od 1.290.000 Kč

Zlín - Na Honech I N05888

SUPE R

SLEVA

NOVINKA 

* odměna bude vyplacena do 3 dnů od podpisu kupní smlouvy
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Prostorný slunný byt 3+1 v revitalizo-
vaném domě, lodžie, šatna, 4. patro/5, 
plocha 75 m2, parkování u domu, OV.
tel.: 603 246 680 Info v RK

3+1 Otrokovice - Trávníky N05685

Prostorný a pěkně situovaný byt 1+1, 
1. patro/6, plocha 35 m2, nová okna, 
nová kuchyňská linka, OV.
tel.: 603 246 680 795.000 Kč

1+1 Otrokovice - Nádražní N06496

Novostavba zděného bytu 2+kk s vel-
kou terasou a krásným výhledem, 
58 m2, OV, možnost garážového stání.
tel.: 603 246 680 1.699.000 Kč

2+kk Zlín - Nad Nivami N05777

Prostorný byt poblíž Baťovy nemoc-
nice na ulici Zborovská s velkou lodžií, 
3. patro/4, 66 m2, šatna, OV.
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

2+1 Zlín - Bartošova čtvrť N06727

Zděný byt 3+1 s možností koupě gará-
že, v klidné lokalitě, nová okna, vlastní 
plyn. topení, plocha 68 m2, lodžie.
tel.: 603 246 680 1.299.000 Kč

3+1 Tečovice u Zlína N06543

Novostavba podkrovního bytu 4+kk 
s terasou a garážovým stáním, vlastní 
plynové topení, plocha 110 m2, OV.
tel.: 603 246 680 2.650.000 Kč

4+kk Zlín - Malenovice N05715

Prostorný zděný byt 4+kk (120 m2) 
s garážovým stáním v ceně, balkon, 
atraktivní lokalita, OV.
tel.: 603 246 680 3.750.000 Kč

4+kk Zlín - Havlíčkovo nábř. N05809

Pěkný byt 3+1 v klidné části Jižních Sva-
hů. Byt je po rekonstrukci, zděné jádro, 
plocha 68 m2, 5. patro/8, balkon, OV.
tel.: 603 246 680 1.399.000 Kč

3+1 Zlín - Na Honech N05884

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
Byty pRoDej  - vybíráme z nabídky v okr. Zl

okr. Zl SLEVA

vel. lokalita ulice popis cena
1+kk Otrokovice J. Valčíka 30 m2, 7.p/7, lodžie, probíhá revitalizace domu, udržovaný stav, nová okna 580.000 Kč
1+kk Zlín Podlesí 54 m2, 4.p/5, zděný byt s velkým obývákem, nájemní byt, volný ihned 659.000 Kč
1+kk Zlín K. Světlé 27 m2, 9.p/12, OV, nová linka, nová okna, udržovaný, bez úprav 690.000 Kč
1+kk Zlín Dětská 27 m2, 1.p/3, OV, nová linka, po částečné rekonstrukci, koupelna s vanou, sklep 760.000 Kč
1+kk Otrokovice Trávníky 32 m2, 3.p/3, nová kuch. linka, podlahy, vlastní topení, internet, volný po dohodě 899.000 Kč
1+kk Zlín Zelinova 31 m2, 3.p/5, v novostavbě, nová linka se spotřebiči, prostorný balkon 1.190.000 Kč
1+1 Napajedla Nábřeží 34 m2, 3.p/8, původní, udržovaný stav, lodžie v mezipatře, nové stupačky, rozvody 635.000 Kč
1+1 Zlín Dlouhá 35 m2, 4.p/4, nízké náklady, plastová okna, velmi dobrý stav, OV 980.000 Kč
1+1 Vizovice Janova hora 43 m2, 2.p/3, nový byt s balkonem, v právě dokončované novostavbě 1.129.930 Kč

2+kk Zlín Podlesí 54 m2, 4.p/5, kuch. linka s moderními spotřebiči, balkon s výhledem na les 1.450.000 Kč
2+kk Zlín Zelinova 60 m2, 4.p/5, novostavba, JV orientace, dvě terasy, koupelna s rohovou vanou 1.790.000 Kč
2+1 Otrokovice Nádražní 51 m2, 1.p/7, balkon, lokalita u polikliniky, udržovaný stav, nová okna, OV 890.000 Kč
2+1 Malenovice tř. Svobody 55 m2, 8.p/12, kompletně zrekonstruovaný, upravená dispozice, nízké náklady 1.189.000 Kč
2+1 Slušovice Družstevní 56 m2, 3.p/6, prostorný byt s balkonem, velkou šatnou, zděná koupelna, DB 1.190.000 Kč
2+1 Otrokovice Střed 63 m2, 2.p/8, po kompletní rekonstrukci, dům po revitalizaci, nové stupačky, výtah 1.195.000 Kč
2+1 Zlín Morýsovy domy 60 m2, 6.p/8, udržovaný stav, prostorná kuchyně, dva pokoje, komora, balkon 1.250.000 Kč
2+1 Zlín Benešovo nábř. 70 m2, 2.p/5, OV, nízkonákladový, prostorný byt po částečné rekonstrukci 1.490.000 Kč
2+1 Vizovice Janova hora 69 m2, přízemí, v novostavbě (4roky po kolaudaci), velká terasa 22 m2 1.672.000 Kč
2+1 Zlín Podlesí 72 m2, 2.p/4, zděný byt, OV, lokalita u lesa, možnost zakoupení parkovacího stání 1.880.000 Kč
2+1 Zlín Věžové domy 70 m2, 6.p/8, po nadstandardní rekonstrukci - podlahy, okna, dveře, klimatizace 2.049.000 Kč
3+1 Vizovice Říčanská 75 m2, 2.p/4, zděný, OV, s balkonem, prostornou komorou, původní stav 850.000 Kč
3+1 Brumov- Bylnice Družba 65 m2, 5.p/8, částečná revitalizace - nová střecha, rozvody a plastová okna, zděné jádro 998.000 Kč
3+1 Slavičín Na Zastávce 72 m2, 2.p/2, ve zděné čtyřbytovce, OV, samostatné topení a ohřev vody, 2 sklepy 1.050.000 Kč
3+1 Slušovice Dostihová 70 m2, 3.p/8, OV, samostatné pokoje, částečná změna dispozice, ihned volný 1.150.000 Kč
3+1 Zlín Budovatelská 68 m2, 7.p/8, OV, udržovaný stav, nová okna, nové stupačky, neprůchozí pokoje 1.250.000 Kč
3+1 Malenovice tř. Svobody 68 m2, 5.p/5, tři prostorné pokoje, sklep, zastřešený balkon, nová okna, stupačky 1.250.000 Kč
3+1 Otrokovice Štěrkoviště 65 m2, 10.p/14, po kompletní rekonstrukci, dům po revitalizaci, nízké náklady 1.369.000 Kč
3+1 Zlín Na Honech 78 m2, 4.p/6, po rekonstrukci, lodžie na jih, nová linka, podlahy, sklep, parkování u domu 1.390.000 Kč
3+1 Zlín Ševcovská 68 m2, 12.p/13, OV, nové elektro, nové bytové jádro, nová kuchyňská linka 1.599.000 Kč
3+1 Zlín T.Bati 92 m2, 4.p/4, po náročné rekonstrukci, klimatizace, keramická španělská dlažba 3.590.000 Kč
4+1 Brumov- Bylnice 77 m2, 4.p/8, DB, nová okna, zděné jádro, komora, orientace J-Z, výtah v domě 949.000 Kč
4+1 Zlín Křiby 78 m2, 2.p/6, OV, I.etapa JS, v „kostce“, nová okna, stupačky, blízko zastávky 1.400.000 Kč
4+1 Zlín Hradská 135 m2 plochy bytové jednotky+ 20 m2 terasa, dvě koupelny, do centra 5 minut 3.990.000 Kč

Uvažujete o koupi bytu? Vyřídíme Vám výhodnou hypotéku! Tel.: 603 246 680
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další stovky nabídek naleznete na www.zvonek.cz
Byty pRoDej  - vybíráme z nabídky v okr. UH a VS

vel. lokalita ulice popis cena
1+1 Uh. Brod 32 m2, 5.p/9, původní stav, dům po revitalizaci, šatna, nová okna, nízké náklady 585.000 Kč
1+1 Uh. Hradiště Štěpnice 33 m2, 1.p/7, OV, původní stav, vhodný k rekonstrukci, nová okna, nízké náklady 700.000 Kč
1+1 Uh. Brod 39 m2, 2.p/4, nová linka, plastová okna, menší šatna, velmi udržovaný stav 810.000 Kč
1+1 Uh. Hradiště V Teničkách 38 m2, 1.p/11, OV, zděné jádro, plastová okna, nové parapety, kuchyňská linka 950.000 Kč
2+1 Uh. Hradiště Jarošov 58 m2, 1.p/4, DB, balkon, jádro zděné, vlastní plynové vytápění, udržovaný stav 795.000 Kč
2+1 Uh. Brod 54 m2, 3.p/3, cihlový dům po revitalizaci, nová střecha, plastová okna 830.000 Kč
2+1 Uh. Brod 60 m2, 2.p/4, u centra, samostatná šatna, lodžie, výhled do zahrad, nízké náklady 950.000 Kč
2+1 Uh. Brod 58 m2, 4.p/4, OV, panelový dům po revitalizaci, nová okna, udržovaný stav bytu 1.120.000 Kč
2+1 Uh. Hradiště Jarošov 54 m2, 4.p/6, DB, dům s výtahem, po rekonstrukci - okna, koupelna, kuchyně 1.150.000 Kč
2+1 Uh. Hradiště Štěpnice 60 m2, 4.p/4,  DB, v udržovaném stavu, nová plastová okna, lodžie 1.150.000 Kč
2+1 Staré Město 58 m2, 4.p/4, OV, udržovaný stav, nová okna, vlastní plynové vytápění 1.260.000 Kč
2+1 Uh. Hradiště centrum 86 m2, 3.p/4, OV, cihlový, možnost úpravy na 3+kk, atypický, po rekonstrukci 1.390.000 Kč

3+kk Uh. Hradiště Sadská Výšina 106 m2, 3.p/4, novostavba, bezbariérový, nová kuch. linka, celodenně prosluněný 2.390.000 Kč
3+kk Uh. Hradiště Dlouhá 76 m2, 3.p/3, terasa 39 m2, v novostavbě v centru města, linka na míru 3.299.000 Kč
3+1 Uh. Ostroh 68 m2, 3.p/5, DB, kompl. rekonstrukce, nové jádro,  nové topení, koupelna, kuch. linka 950.000 Kč
3+1 Uh. Hradiště Jarošov 72 m2, 2.p/6, částečná rekonstrukce, zděné jádro, koupelna, plastová okna, balkon 990.000 Kč
3+1 Staré Město 77 m2, 1.p/4, udržovaný stav, nová okna, nová lodžie, vlastní vytápění, parkování 1.148.000 Kč
3+1 Uh. Brod 73 m2, 6.p/7, DB, po kompletní vkusné rekonstrukci, nové jádro, pohodlné parkování 1.350.000 Kč
3+1 Uh. Hradiště Východ 98 m2, 1.p/4, OV, po kompletní rekonstrukci, moderní kuchyně, nové elektro 1.620.000 Kč
3+1 Uh. Brod Neradice 86 m2, 2.p/4, zděný, s garáží, nová okna s trojskly, nový kotel, nízké náklady 1.999.000 Kč

4+kk Uh. Hradiště Hradební 133 m2, rezidence Hradební, právě dokončená luxusní novostavba, 30 m2 terasa 4.500.000 Kč
4+1 Uh. Hradiště Mařatice 86 m2, 4.p/4, lodžie, nová střecha, naspořeno ve fondu oprav, původní stav 1.300.000 Kč
4+1 Uh. Hradiště Mařatice 85 m2, 3.p/4, ulice Sadová, lodžie, sklep, nová okna, stupačky 1.390.000 Kč

vel. lokalita ulice popis cena
1+1 Vsetín centrum 35 m2, 3.p/7, po rekonstrukci, obložené bytové jádro, nový kuchyňský nábytek 730.000 Kč

2+kk Vsetín centrum 35 m2, přízemí, po rekonstrukci, v cihlovém domě, v centru města 660.000 Kč
2+kk Vsetín Luh 60 m2, suterén, po kompletní rekonstrukci, možnost odkupu zařízení i garáže 660.000 Kč
2+1 Vsetín Rokytnice 54 m2, 3.p/4, v nízkopodlažním domě u lesa, nová okna, podlahy, klidná lokalita 780.000 Kč
2+1 Vsetín centrum 69 m2, 1.p/4, cihlový, udržovaný stav, po rekonstrukci kuchyně 890.000 Kč
3+1 Vsetín Jasenka 74 m2, 1.p/7, rekonstrukce bytového jádra a chodby, nová koupelna i kuchyně 1.000.000 Kč
3+1 Vsetín Sychrov 73 m2, 3.p/4, DB, po částečné rekonstrukci, lodžie, klidná lokalita 1.035.000 Kč
3+1 Vsetín Rybníky 62 m2, 4.p/4, cihlový, po kompletní rekonstrukci, dům po revitalizaci, balkon 1.129.000 Kč
3+1 Vsetín Ohrada 74 m2, 2.p/8, původní stav, dlouhá chodba, průchozí kuchyně, šatna, lodžie, komora 1.170.000 Kč
3+1 Val. Meziříčí 93 m2, 3.p/3, cihlový dům u nemocnice, původní stav, dům po revitalizaci 1.580.000 Kč
4+1 Vsetín Sychrov 80 m2, 1.p/4, DB, výborně řešený - neprůchozí pokoje, čtvercová chodba, šatna 1.050.000 Kč

NoVé byty HolešoV - STará radNice
• byty o velikostech 1+kk - 4+kk
• předzahrádka, balkon či terasa
• nízké náklady, podlahové topení
• výhodná investice, ceny od 1.471.000 Kč!

NoVé byty oTrokoVice - TráVNíky
• prodej nových zděných bytů 3+kk
• zvětšené balkony, samostatné plyn. topení
• akčNí Nabídka - Velká SleVa!
• volejte ihned tel.: 603 246 680



RD v obci Chomýž v dobrém technic-
kém stavu, zahrada 370 m2, před do-
mem předzahrádka, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 960.000 Kč

Chomýž ∕ okr. KM N06640

Lesní a zemědělské pozemky s poros-
ty, celková plocha 65.000 m2, Hostýn-
sko-Vsetínská vrchovina a Javorníky.
tel.: 739 456 087 Info v RK

Vsetín - Jasenka ∕ okr. VS N06734

Třípodlažní budova k výrobnímu
a komerčnímu využití, po rekonstruk-
ci, nákladní rampa, nedaleko centra.
tel.: 739 456 087 4.500.000 Kč

Vsetín - ul. 4. května  ∕ okr. VS N05055

Prostorná dřevěná chata na zděných zá-
kladech, umístěná v nádherném prostředí, 
příjezd, studna, elektro, pozemek 425 m2.
tel.: 603 246 680 850.000 Kč

Přílepy  ∕ okr. KM N06604

Udržovaný RD 4+1 s rovinatým 
pozemkem v Uh. Hradišti – Míkovicích. 
Za domem hosp. stavby, zahrada 200 m2.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Míkovice ∕ okr. UH N05905

Starší RD 3+1 v Kunovicích, vhodný
k celkové rekonstrukci. Za domem se 
nachází zahrada 228 m2.
tel.: 739 456 087 560.000 Kč

Kunovice  ∕ okr. UH N06229

Starší domek 4+1 s přístavbou z r. 2004
na okraji obce směrem na Lukov.
Topení kamny (dřevo) a el.přímotopy.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

Kašava  ∕ okr. ZL N06630

RD Slušovice, po rekonstrukci, krbová 
kamna, pěkná koupelna, komora, pro-
storný dvorek s oplocenou zahrádkou.
tel.: 603 246 680 1.380.000 Kč

Slušovice  ∕ okr. ZL N06053

www.zvonek.cz
Kontakty:

Zlín

Uh. Hradiště
Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.

Vsetín
pobočka ZLín
tř. T. Bati 199 
nedaleko krajské knihovny

pobočka oTrokoVice
ul. Havlíčkova 780
u vlakového nádraží

pobočka UH. brod
Moravská 82
v blízkosti Masarykova nám.

pob. bySTŘice p./H.
Palackého 709 
naproti městské knihovny

pobočka VSeTíN
Mostecká 361
budova telefonica o2

pobočka UH. HradišTĚ
Josef Stancla 151
u bočního vchodu pasáže Slunce

infolinka: 603 246 680, 577 200 100

SLEVA NOVINKA NOVINKA 

Slavíme 20. narozeniny!
 Vyzkoušejte kvalitu našich služeb i Vy!20

Nabídněte na tel.: 605 981 494

Vyřešíme
DLUHy, DRAŽBy
eXeKUce!
pomůžeme Vám uhradit dluhy,
co nejvýhodněji prodáme vaši nemovitost

a zajistíme nové bydlení!

Prodáváte dům či byt?
POTŘEBUJETE 
RycHLe peníZe?
Volejte ihned
tel.: 602 77 22 55
a my Vám poskytneme
ZÁLoHU nA KUpní cenU!

SLEVANOVINKA 


