
SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

NAŠE REALITNÍ NOVINY 

Zlín - Boněcko, okres Zlín
Rodinný dům v krásném a klidném prostředí
lokality Boněcko I, hezký pozemek 968 m2, 
bazén, krb, šopa, dvougaráž.
Tel.: 603 246 680 493823

Halenkov, okres Vsetín
Řadový rodinný dům ve velmi dobrém stavu 
v lokalitě Lušová, garáž, zahrada s altánem 
a krbem, ústřední plynové topení.
Tel.: 603 246 680 N11076

4.990.000 Kč 2.300.000 Kč
GPENB

Pitín, okres Uherské Hradiště
RD 3+1 s dvorkem i zahradou v obci Pitín,
krbová kamna, dvorek se stodolou, prostorný
sklep, zahrada vhodná pro posezení.
Tel.: 603 246 680 483173

990.000 Kč
GPENB

Potřebujete rychle peníze? Mimořádná nabídka!

Neváhejte a ihned volejte na tel.: 602 77 22 55

AŽ ZA 120% OBVYKLÉ VÝKUPNÍ CENY
VYKOUPÍME VÁŠ BYT, DŮM, CHATU
Potřebujete rychle peníze? Mimořádná nabídka!

Neváhejte a ihned volejte na tel.: 602 77 22 55

OBVYKLÉ VÝKUPNÍ CENY
VYKOUPÍME VÁŠ BYT, DŮM, CHATU

Hledáte nové bydlení?
Začněte na www.zvonek.cz!

EPENB



INZERCE

kvalitní značkové sedací soupravy

areál Svit, bud. 51, 1. patro, naproti polikliniky
                      www.bospol.cz

kožené i látkové, výroba na míru

aksamite

steinhoff

schillig

SLEVA 20%

www.fredos.cz   e-mail: info@fredos.cz

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ CENTRUM ZÁDVEŘICE 
Po - Pá: 9 - 12 hod., 13 - 17 hod.    So 9 - 12 hod.



Naše realitní noviny, Speciální vydání
vychází 16.6.2016

Vydává Realitní agentura Zvonek, s. r. o.
Pod Nivami 330, Zlín, IČO 26961482 
Distribuováno ZDARMA ve Zlínském kraji.
Vychází v nákladu 20.000 ks. 
Registrace MK ČR E 16634.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.
Produkce:
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494

Propagace, reklama, distribuce: 
Mgr. Eliška Zvonková, tel.: 734 302 564.
Inzerujte v tomto magazínu i Vy. 

NAŠE POBOČKY

INFOLINKA:

 603 246 680

 577 200 100

 www.zvonek.cz

Zlín

Uh. Hradiště

Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.

Vsetín

Vážení čtenáři,

při koupi nemovitosti často řešíme � nance. 
Nejen ty naše vlastní, v minulosti vydělané nebo 
zděděné, ale obvykle i ty, které si teprve chceme 
půjčit. Že je v současné době velmi výhodné vzít 
si hypotéku, o tom není třeba diskutovat. Při 
úrokové sazbě kolem dvou procent se to vyplatí 
jak při pořízení bydlení pro vlastní potřebu, tak 
při koupi nemovitosti na pronájem (kde je často 
čistý výnos přes 5% ročně).

Banku, poskytující např. hypoteční úvěr, bude 
zajímat vaše „bonita“, vaše schopnost hradit 
pravidelnou měsíční splátku. Jak porovnat 
příjem vaší rodiny s ostatními? Jak je to vlastně  
s „o� ciálními“ příjmy lidí v Česku? Zajímavou 
odpověď najdete např. na serveru Novinky.cz
v článku "Průměrná mzda v Česku stoupla na 
26.480 korun". Vycházet z průměrné hrubé mzdy
v České republice není vždy nejideálnější řešení. 
Důležitější je porovnání s lidmi v našem kraji 
(Zlínský kraj), a to v oblasti tzv. mediánu. Medián 
mezd činil v ČR 22.533 korun. Jedná se o tzv. střední 
hodnotu, takže polovina zaměstnanců bere víc

a polovina méně. Ve Zlínském kraji, kde je průměrná 
mzda o více než 3.000 Kč nižší, než je průměr celé 
republiky, bude i medián výrazně nižší, tedy asi 
20.000 Kč. Ale pozor – je výrazný rozdíl mezi muži 
a ženami. U mužů ve Zlínském kraji může činit 
medián asi 22.000 Kč, u žen asi 18.000 Kč – přesná 
čísla můžete najít u Českého statistického úřadu. 
Není to ale podstatné – důležitější je vědět, kolik 
činí skutečná čistá mzda a vaše srovnání – patřím 
do horní nebo dolní poloviny tabulky? Ze získaných 
čísel si snadno odvodíme, že pro bezdětné muže 
bude činit čistá mzda asi 17.500 Kč, u žen necelých 
15.000 Kč. Taková je skutečnost. Teprve teď je 
možné porovnávat...

Bez ohledu, jestli jsou vaše příjmy podprůměrné, 
nebo patříte do skupiny, která vydělává více, než 
činí medián, vám přeji úspěšné řešení vašich 
bytových potřeb a investičních plánů.

PS. Navíc krásné a pohodové léto – je spravedlivé, 
že slunce svítí pro všechny stejně.
                  Dr. Miroslav Zvonek

Představujeme Vám makléře měsíce
Kateřina Kolomazníková je již řadu 
let jednou z našich nejúspěšnějších 
realitních makléřek. Klientům může, 
kromě svých zkušeností od roku 
1996, nabídnout především lidský
a přátelský přístup. Pokud zvažujete 
prodej či koupi nemovitosti ve Zlíně
a okolí, neváhejte se na ni kdykoliv 
obrátit. 

Proč by měl klient prodávat nemo-
vitost přes realitní kancelář?
Zde je jednoduchá odpověď. Pro-
tože každý člověk má svou profesi 
a neměl by se pouštět do úkonů, 
kterým nerozumí. Tedy já si sama 
nebudu stříhat vlasy, nebudu si 
diagnostikovat nemoci, opravovat 
auto, atd. Je samozřejmé, že klient 
musí zjistit reference o dané kance-
láři a rozhodnout se, komu se svě-
ří a s kým bude řešit svoji situaci. 
Chápu, že naše práce je zanesena 
také šmírem různých podvodníků
a „vykuků“, ale je třeba toto rozlišit.

Čím se podle vás liší realitní kan-
celář Zvonek od ostatních RK?
Nikdy jsem nepracovala v jiné re-
alitní kanceláři. Nemohu tedy ob-
jektivně posoudit, v čem se lišíme. 
Co ale mohu konstatovat, že je to 
profesně silná a poctivá společ-
nost. Je stabilní s perspektivou 
dalších aktivit, které souvisí s rea-
litním trhem a souvisejícími obory. 
Pracují zde obětaví a příjemní lidé, 
pro které je prioritou spokojený 
klient, který se bude rád vracet.

Čím je podle vás zajímavá práce 
realitního makléře a jaké vlast-
nosti by měl mít?
Profese realitního makléře se mi 
jeví jako velmi zajímavá, časově 
� exibilní a především smysluplná. 
Pochopitelně vše hodnotím ze své-
ho úhlu pohledu. Je možné, že ten, 
kdo předpokládá snadný výdělek 
a osmihodinovou pracovní dobu, 
bude zklamaný. 

Předpokladem, dle mého, je přede-
vším schopnost se vcítit do potřeb 
a problémů člověka, který za mak-
léřem přichází s důvěrou. V častých 
případech se mezi klienty a makléři 
vytváří citlivá důvěra a nezřídka se 
z nich pak stávají dobří přátelé. I já 
takové mám a děkuji, že jsem je ve 
svém životě potkala. Dalším velkým 
předpokladem dobrého makléře je 
vědět o své práci maximum. Jedině 
tak, v současné konkurenci, může 
makléř dobře poradit, zpracovat 
a řešit daný problém. Reference 
spokojených klientů jsou tím nej-
důležitějším měřítkem úspěšného 
a poctivého makléře.

KATEŘINA
KOLOMAZNÍKOVÁ
+420 603 246 685
kolomaznikova@zvonek.cz
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POBOČKA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ul. Čs. brigády 82 (100 m nad autobusovou zastávkou u Alberta)

930.000 Kč

2+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Cihlový byt 2+1 po kompletní rekonstruk-
ci, balkon, 2.p/5, plocha 58 m2, koupelna 
se sprchovým koutem i vanou, OV.
Tel.: 603 246 680 N10972

SLEVA!

PENB

Holešov, okres KM
Zrekonstruovaný RD, zateplený, nová fa-
sáda i střecha, vyměněná okna, dispozice 
5+1, půda, dvorek a dílna, klidná lokalita.
Tel.: 603 246 680 N11510

1.500.000 KčNOVINKA!

GPENB

1.200.000 Kč

3+1 Holešov - Novosady, okres KM
Byt 3+1 o ploše 72 m2, 3.p/8, dům je zatep-
len, nový výtah, okna a nové stupačky, 
byt je v původním stavu, OV.
Tel.: 603 246 680 N11438

NOVINKA!

PENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Menší přízemní dům 2+1 v klidné lokalitě, 
prostorná půda, sklep, vytápění tuhými 
palivy, za domem menší zahrada.
Tel.: 603 246 680 N11374

1.250.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Bystřice p./Host. - Hlinsko, okres KM
Zděný rodinný dům 4+1 se zahradou (plo-
cha 299 m2), funkční rozvody topení. Pro-
story pro chov koní a dalších zvířat.
Tel.: 603 246 680 N11107

690.000 Kč

GPENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Částečně zrekonstruovaný dům v lokalitě 
Bílavsko, hospodářské budovy, pozemek 
13.400 m2, vhodné pro chovatele koní.
Tel.: 603 246 680 490753

1.960.000 KčNOVINKA!

GPENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
RD v žádané lokalitě ulice Školní, vytápění 
kotlem na tuhá paliva a el. kotlem, dvůr
s dřevěnou šopkou, zahrada 161 m2.
Tel.: 603 246 680 481163

1.440.000 KčNOVINKA!

GPENB

320.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Velký slunný pozemek v obci Mrlínek, 1.540 m2,
menší chatka, elektřina, voda z vlastní stud-
ny, možnost stavby větší chaty či srubu.
Tel.: 603 246 680 493433

NOVINKA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
RD 5+1 ve fázi před dokončením v lokalitě 
Bílavsko, pozemek 1.520 m2, rozlehlá udr-
žovaná zahrada, garáž, klidné místo.
Tel.: 603 246 680 N11108

Info v RKNOVINKA!

GPENB

940.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Krásný slunný pozemek v lokalitě Chval-
čov, plocha 972 m2 u lesa na úpatí Sv. Hos-
týna, téměř rovinatý, všechny IS, studna.
Tel.: 603 246 680 479463

NOVINKA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
RD poblíž centra města, dispozice: zádve-
ří, kuchyně, obýv. pokoj, půda, nová okna
a střecha, možnost půdní vestavby, zahrada.
Tel.: 603 246 680 N11261

950.000 Kč

PENB

"Pro klienty hledám byt 2+1 
nebo 3+1 v Bystřici p./H

s balkonem!"

Nabídněte na
 tel.: 603 246 680

Dagmar
Dzuriková

"Pro klienty hledám byt 2+1 

Dagmar
DzurikováBystřice pod Hostýnem, okres KM

Zděný RD o velikosti 5+1, zateplený, plas-
tová okna, nová elektřina, koupelna, ga-
ráž, u domu se nachází menší zahrádka.
Tel.: 603 246 680 491173

1.560.000 Kč

PENB

NOVINKA!

INZERCE

Zajistíme Vám výhodnou hypotéku na koupi bytu, domu či pozemku! Volejte na tel.: 603 246 680
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Svět jde neustále kupředu a také realitní
trh musí držet krok s aktuálními trendy. 
Pryč jsou již doby, kdy se nemovitosti 
nejvíce prodávaly na základě inzerátu
v novinách či přes známé známých. Je to 
právě internet, který aktuálně ve světě 
realit zaujímá důležité místo. Jedná se
o jedinečný zdroj informací, který je do-
stupný 24 hodin denně a navíc z které-
hokoli místa na světě. Pokud zvažujete 
prodej či koupi nemovitosti, navštivte 
nové webové stránky realitní kanceláře 
Zvonek. Právě zde může začít hledání 
vašeho nového bydlení!

Od června 2016 se navíc můžete těšit na 
zcela novou podobu webu zvonek.cz.
Stránky jsme připravili tak, aby byly co 
nejpřehlednější a především uživatelsky 
příjemné. Naleznete zde veškeré potřeb-
né informace pro prodej a koupi nemo-
vitosti, můžete se také dozvědět více
o historii a službách naší kanceláře, se-
známit se s našimi makléři a mnoho dal-
šího. Abychom vám usnadnili orientaci 
na novém webu, připravili jsme pro vás 
přehled těch nejzajímavějších nových 
funkcí. 

PŘEHLEDNĚJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ 
VYHLEDÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Přímo na úvodní stránce zvonek.cz 
naleznete jednoduchý rozcestník pro 
vyhledávání typu nemovitosti. Po zá-
kladním výběru nemovitosti na prodej 
či pronájem můžete v dalším kroku své 
požadavky blíže speci� kovat. V rámci 
vyhledávání jsme navíc přidali možnost 
hledání přímo v konkrétních městech
a obcích. 

VYLEPŠENÁ FUNKCE “REALITNÍ HLÍDAČ”
Pokud momentálně nemáme v nabídce
nemovitost, která odpovídá vašim po-

žadavkům, můžete využít Realitního 
hlídače. Tato unikátní služba vás bude 
ihned informovat o nových a zlevněných 
nabídkách, které odpovídají vašim poža-
davkům!

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH POPTÁVEK
Nově u nás naleznete přehled nemovitostí,
které aktuálně hledáme pro naše klienty. 
Poté se můžete spojit přímo s makléřem, 
který má poptávku na starosti.

MAPA NEMOVITOSTÍ V OKOLÍ
U každé nemovitosti nově naleznete 
mapu, kde se nachází. Navíc se na mapě 
zobrazují také nemovitosti, které se na-
cházejí v okolí vámi vyhledané nemovi-
tosti. 

VÍCE POTŘEBNÝCH INFORMACÍ 
NA JEDNOM MÍSTĚ
Koupě, prodej či pronájem nemovitosti 
je často zásadním krokem ve vašem ži-
votě. Na zvonek.cz naleznete všechny 
důležité informace, které potřebujete

znát. Webové stránky můžete využít
i jako první seznámení s našim týmem, 
případně si zde můžete také vybrat mak-
léře, se kterým budete dále osobně spo-
lupracovat. 

CHAT PRO MOŽNOST ONLINE 
KOMUNIKACE
Abychom vám usnadnili hledání nemovi-
tostí či informací a ušetřili čas, připravili 
jsme možnost rychlé komunikace pomo-
cí chatu. Neváhejte se na nás s jakýmkoli 
dotazem obrátit. Rádi vám obratem po-
radíme a odpovíme na všechny dotazy. 

AKTUALITY ZE SVĚTA REALIT
Díky aktualitám se dozvíte včas o všech 
plánovaných akcích, jako jsou dny ote-
vřených dveří na projektech výstav-
by nových bytů či domů, představení 
nových projektů a služeb. Dále se může-
te těšit také na užitečné tipy, které vyu-
žijete v případě řešení koupě, prodeje či 
pronájmu nemovitosti.

Hledáte nové bydlení? Tu pravou 
nemovitost najdete na www.zvonek.cz

MÁME OKAMŽITĚ KUPCE NA TYTO NEMOVITOSTI:
 byt 1+1, 2+1 pro mladý pár - Zlín či Otrokovice
 byt 3+1, 4+1 pro rodinu s dětmi v blízkosti školy a školky ve Zlíně a okolí
 rodinný dům 4+1, 5+1 do 5 mil. Kč pro rodinu s dětmi ve Zlíně a okolí
 byt 3+1, 4+1 do 2 mil. Kč pro rodinu s dětmi ve Vsetíně a okolí
 rodinný dům se zahradou v okolí Uh. Hradiště

 NABÍDNĚTE nám nemovitost na tel.: 603 246 680

 NA TYTO NEMOVITOSTI:

 pro rodinu s dětmi v blízkosti školy a školky ve Zlíně a okolí

 nám nemovitost na tel.: 603 246 680
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POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

Uherský Ostroh, okres UH
Přízemní dům ze smíšeného zdiva, 2+1
s průjezdem, za domem se nachází dílna, 
ústřední plynové topení, zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N11057

399.000 Kč

PENB

SLEVA!

Ostrožská Nová Ves, okres UH
Přízemní dům 3+1 ze smíšeného zdiva 
(cihla, kámen), po částečné rekonstrukci, 
vytápění krbovými kamny, malý dvorek.
Tel.: 603 246 680 N10291

450.000 KčSLEVA!

PENB

Topolná, okres UH
Rodinný dům 5+1, hospodářské budovy, to-
pení plynové a na tuhá paliva, vlastní stud-
na a obecní kanalizace, pozemek 539 m2.
Tel.: 603 246 680 N10039

600.000 KčSLEVA!

PENB

Uherský Ostroh, okres UH
Patrový, cihlový RD 5+1 s komorou, tech-
nickou místností a dílnou, ústřední plyno-
vé topení, za domem se nachází dvorek.
Tel.: 603 246 680 N11116

880.000 Kč

PENB

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

JIŘÍ TOMAŇA
pobočka Uherské Hradiště

+420 603 246 680
tomana@zvonek.cz

Podolí, okres UH
Samostatně stojící nedokončený rodinný 
dům 4+1 v Podolí s pěkným výhledem v lo-
kalitě nově postavených rodinných domů 
Dražné. Vytápění domu projektováno na 
krb a rekuperační jednotku. Kolem domu 
provedeno odvodnění se svodem do jím-
ky na dešťovou vodu jako zdroj užitkové 
vody. Plocha parcely 565 m2. Dům byl pro-
jektován jako nízkoenergetický až pasivní.
Tel.: 603 246 680 N11475

2.500.000 Kč
PENB

Bojkovice, okres UH
Dvoupodlažní, podsklepený RD v centru 
Bojkovic s malou zahradou, vhodné k by-
dlení či k přestavbě na penzion.
Tel.: 603 246 680 UH00022

990.000 KčNOVINKA!

PENB

Pitín, okres UH
RD 3+1 s dvorkem i zahradou v obci Pitín, 
krbová kamna, dvorek se stodolou, pros-
torný sklep, zahrada vhodná pro posezení.
Tel.: 603 246 680 483173

990.000 KčNOVINKA!

PENB

Medlovice, okres UH
Udržovaná chalupa s pěknou zahradou, ce-
loročně obyvatelná, obývací pokoj s krbový-
mi kamny, dřevěná garáž, pozemek 475 m2.
Tel.: 603 246 680 474903

795.000 KčNOVINKA!

PENB

945.000 Kč

2+1 Uherský Ostroh, okres UH
Velký cihlový byt 2+1 v OV, plocha 76 m2, 
šatna, komora, samostatné plynové to-
pení, možnost přestavby na 3+1.
Tel.: 603 246 680 N10527

PENB

1.850.000 Kč

4+1 Uh. Hradiště - Východ, okres UH
Prostorný družstevní byt 4+1, 4.p/4, plo-
cha 85 m2, možnost převodu do osobního 
vlastnictví, lodžie, velký sklep.
Tel.: 603 246 680 N10928

PENB

349.000 Kč

Míkovice, okres UH
Prodej pozemku - orné půdy v Míkovicích, 
v lokalitě určené k zástavbě, pozemek má 
plochu 3.787 m2.
Tel.: 603 246 680 N11239

SLEVA!

Újezdec u Osvětiman, okres UH
Přízemní, cihlový dům určený ke kompletní 
rekonstrukci anebo ke stržení. K dispozici 
je plyn, voda, elektro, zahrada 1.218 m2.
Tel.: 603 246 680 N11135

550.000 KčNOVINKA!

PENB

Kněžpole, okres UH
Patrový, částečně podsklepený RD 5+1, 
garáž, možnost vybudovat další bytovou 
jednotku, zahrada za domem 600 m2.
Tel.: 603 246 680 N10433

1.700.000 Kč

PENB

2.000.000 Kč

3+1 Babice, okres UH
Prostorný byt 3+1 po částečné rekon-
strukci s vybavením, balkonem a zahrád-
kou v klidné části obce, 1.p/2, 92 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N11397

PENB

Újezdec, okres UH
Velmi prostorný RD, vhodný pro klidné 
bydlení větší rodiny či dvou generací, 
pěkná zahrada, pozemek 963 m2, garáž.
Tel.: 603 246 680 N10966

1.790.000 Kč

PENB

Březolupy, okres UH
RD 3+1 nedaleko centra obce v klidné části,
zast. plocha 414 m2, zahrada za domem 
668 m2, kanalizace, obecní voda, studna.
Tel.: 603 246 680 478843

1.200.000 KčNOVINKA!

GPENB

Horní Němčí, okres UH
RD 2+1 vhodný k bydlení i k využití pro re-
kreaci, stodola, vlastní studna, ústřední 
vytápění, plyn u domu, zahrada 1.082 m2.
Tel.: 603 246 680 N11504

590.000 KčNOVINKA!

PENB
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 603 246 680         www.zvonek.cz

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk ve Zlíně
• prostorné balkony a terasy
• krásné výhledy do okolí
• příjemná lokalita u lesa
• bezproblémové parkování

• atraktivní dispozice bytů
• energetická náročnost: B
• PRODEJ BYTOVÉHO DOMU B14
   ZAHÁJEN!
• DOKONČENÍ: 12/2017

NOVÉ BYTY ZLÍN U CENTRÁLNÍHO PARKU II

Nejžádanější nové 
byty ve Zlíně!

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• U každého bytu terasa či balkón
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

• 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!

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• U každého bytu terasa či balkón
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

• 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!

PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ:

 STŘEDA 22.6.2016  ČTVRTEK 23.6.2016  16 - 19 hod.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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POBOČKA OTROKOVICE
náměstí 3. května 1342 (vedle policie)

Petr Řezníček
reznicek@zvonek.cz

Igor Doležal
dolezal@zvonek.cz

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?
Obraťte se na naše
realitní specialisty
v této lokalitě!

TEL.: 603 246 680

Boršice u Buchlovic, okres UH
Zděný RD, kompletně podsklepený, vytá-
pění plynovým kotlem s možností topení 
krbovými kamny, garáž, pozemek 459 m2.
Tel.: 603 246 680 N11461

2.199.000 KčNOVINKA!

PENB

2.550.000 Kč

6+1 Napajedla, okres ZL
Mezonetový byt 6+1 v žádané lokalitě
v centru města, 135 m2, 2 koupelny, velká 
lodžie. Dům po kompletní revitalizaci.
Tel.: 603 246 680 N11400

SUPER!

CPENB

Tlumačov, okres ZL
Dvougenerační rodinný dům v centru obce, 
dispozičně řešen jako 2x 2+1 s možností 
půdní vestavby, po část. rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N11333

1.490.000 KčSLEVA!

PENB

150.000 Kč

Napajedla, okres ZL
Zahrada o celkové rozloze 7.627 m2 v lokalitě
Napajedla - Slanice za železniční tratí. Pří-
stup a příjezd po zpevněné komunikaci.
Tel.: 603 246 680 476203

SLEVA!

830.000 Kč

2+1 Tlumačov, okres ZL
Byt 2+1 v 1. patře RD v Nádražní ulici
v Tlumačově, po částečné rekonstrukci, 
plocha 49 m2, krbová kamna, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N11517

NOVINKA!

GPENB

Nebytové prostory Otrokovice, okres ZL
Pronájem 2 místostí 40 m2. Vhodné např. 
jako kanceláře. Objekt se nachází v těsné 
blízkosti vjezdu do areálu Toma Otrokovice.
Tel.: 603 246 680 N11506

6.000 Kč/měs.NOVINKA!

PENB

1.200.000 Kč

2+1 Otrokovice - Tylova, okres ZL
Byt 2+1 v lokalitě Baťov, v původním sta-
vu, velmi udržovaný, nová plastová okna, 
zateplená fasáda, 57 m2, 4.p/5, OV.
Tel.: 603 246 680 N11464

NOVINKA!

GPENB

Nebytové prostory Otrokovice, okres ZL
Dlouhodobý pronájem nebytových prostor 
na tř. Osvobození, vhodné pro kancelářské 
prostory, po kompletní rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N11478

8.500 Kč/měs.NOVINKA!

PENB

Napajedla, okres ZL
Podsklepený RD 4+1 s garáží a zahradou
v lokalitě U Lázní, dům je v původním sta-
vu, na zahradě (378 m2) je pergola.
Tel.: 603 246 680 N10906

1.230.000 Kč

PENB

Napajedla, okres ZL
Dům 2+1 nedaleko centra města, zaháje-
na rekonstrukce, možnost rozšíření byto-
vého prostoru, parcela 536 m2.
Tel.: 603 246 680 N11031

799.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Halenkovice, okres ZL
Zděný, kompletně podsklepený RD 5+1
s garáží v klidné a příjemné lokalitě, za-
hrada 669 m2 s krásným výhledem.
Tel.: 603 246 680 N11314

1.990.000 KčSLEVA!

PENB

790.000 Kč

Kvasice, okres ZL
Pozemek k výstavbě RD v klidné lokali-
tě, na hranici pozemku se nachází téměř 
všechny sítě, plocha 1.032 m2.
Tel.: 603 246 680 N11015

NOVINKA!

Žlutava, okres ZL
Zděná chata ve Žlutavě, užitná plocha 75 
m2, rozdělená na 3 podlaží. Zahrada o plo-
še 629 m2, s ovocnými stromy, skleníkem.
Tel.: 603 246 680 N11016

610.000 KčNOVINKA!

1.390.000 Kč

2+1 Otrokovice - Štěrkoviště, okres ZL
Byt 2+1 po rekonstrukci, nová plastová 
okna, nová kuchyně, jádro, podlahy, dve-
ře, komora, 58 m2, 9.p/13, OV.
Tel.: 603 246 680 482473

NOVINKA!

BPENB

 
Pro mladou

rodinu hledáme 
ke koupi

byt 2+1, 3+1
v Otrokovicích!

Hostišová, okres ZL
Dům v klidné obci s dobrou dostupností 
do Zlína, v 1. NP je byt 3+1, v podkroví je 
pokoj a terasa, velký půdní prostor, garáž.
Tel.: 603 246 680 ZL00104

1.976.000 KčNOVINKA!

GPENB

Zlín - Malenovice, okres ZL
Zděná chata v oplocené chatové osadě 
poblíž Svaté vody, plocha 40 m2, pozemek 
228 m2, podsklepená, udírna.
Tel.: 603 246 680 N11271

199.000 KčSLEVA!
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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

INZERCE

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 ·  firemní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

INZERCE

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Po - Pá:  9:00 - 17:30 hodin 
Sobota: 9:00 - 12:00 hodin

www.schmidt-kuchyne.cz

PRODEJNA: 
třída Tomáše Bati 1560, 
760 01 Zlín  
(vedle Myslivny)

tel.: 731 496 969

NADSTANDARDNÍ MATERIÁLY A NĚMECKÁ KVALITA ZA ČESKÉ CENY
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POBOČKA ZLÍN
třída Tomáše Bati 199 (vedle Potrefené husy)

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

MGR. MIROSLAV ZVONEK
pobočka Zlín

+420 603 246 680
miroslav@zvonek.cz

Fryšták - Vítová, okres ZL
RD s velkým pozemkem (1.709 m2) v klidné 
lokalitě s výbornou dostupností do Zlína. 
Dům je postaven z pálené cihly, na stře-
še je plechová krytina a částečně pále-
ná taška. V přízemí je chodba, kuchyně, 
obýv. pokoj, ložnice, koupelna. V patře je 
podkroví, kde je možné vybudovat další 
2 - 3 místnosti. Dále se u domu nachází 
garáž a bývalé chlévy. Všechny IS.
Tel.: 603 246 680 485053

2.499.000 Kč

Zlín - Louky, okres ZL
Patrový RD v klidné lokalitě, dispozičně 
řešen jako 4+1, v původním stavu, plyno-
vý kotel, menší zahrada.
Tel.: 603 246 680 N10712

2.500.000 Kč

PENB

Zlín - Obeciny, okres ZL
Samostatný RD 4+1 s dvougaráží a dílnou 
v klidné části Zlína, po kompletní rekon-
strukci, venkovní posezení, zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N10520

4.290.000 Kč

PENB

Podkopná Lhota, okres ZL
Chata je vhodná pro zájemce, kteří mají 
rádi přírodu, klid a pohodu. Je umístěna
v překrásné přírodě, pozemek 449 m2.
Tel.: 603 246 680 N11389

420.000 Kč

Zlín - Malenovice, okres ZL
Hezká celopodsklepená chata v atraktivní 
lokalitě v zahrádkářské kolonii u hradu, 
zast. plocha 14 m2, pozemek 355 m2 v OV.
Tel.: 603 246 680 484963

240.000 KčNOVINKA!

Zlín - Zálešná, okres ZL
Hezký baťovský půldomek s přístavbou
v klidné lokalitě. U domu se nachází garáž, 
menší zahrada se skleníkem a příjezdem. 
Tel.: 603 246 680 N10915

1.990.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Zlín - Boněcko, okres ZL
Rodinný dům je umístěný v klidném pro-
středí lokality Boněcko I. K domu přiléhá 
zahrada o výměře (vč. zast. plochy) 968 
m2 se vzrostlou zelení, bazénem, krbem 
a šopkou. Vrchní část pozemku lze v bu-
doucnu využít i pro stavbu dalšího domu. 
Dům má 3 nadzemní podlaží. V 1.NP je 
dvougaráž, pracovna, WC a vstup do 2.NP, 
kde je prostorný byt 3+1. Ve 3.NP je půdní 
prostor - možnost obytné vestaby. Dále 
je zde samostatný byt 1+kk, vhodný pro 
bydlení či k podnikatelskému využití. Vy-
tápění je ústřední plynovým kotlem.
Tel.: 603 246 680 493823

4.990.000 KčNOVINKA!

PENB

NOVINKA!

Vizovice, okres ZL
Celoročně obyvatelná chata, podsklepe-
ná, velká garáž, příjezd, vytápění krbový-
mi kamny, vodovod, pozemek 651 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL00195

1.320.000 KčNOVINKA!

Jaroslavice, okres ZL
RD se 2 bytovými jednotkami, zahrada se 
skleníkem, pergola s krbem a krásným 
posezením, parkování u domu.
Tel.: 603 246 680 482193

3.700.000 KčNOVINKA!

GPENB

Želechovice - Zelené údolí, okres ZL
Patrový RD 2x 2+1 se zahradou v klidné 
lokalitě Zelené údolí, v původním stavu, 
vhodný k rekonstrukci, zahrada 576 m2.
Tel.: 603 246 680 482333

1.450.000 KčNOVINKA!

GPENB

Šanov u Slavičína, okres ZL
RD 3+1 s terasou a garáží + další byt
v podkroví se sociálním zařízením, sklep, 
studna, vodovod, pozemek 349 m2.
Tel.: 603 246 680 N11277

2.700.000 KčNOVINKA!

GPENB

Tečovice, okres ZL
RD 1+1 s možností dalšího rozšíření o pod-
kroví, menší pozemek, dům je ihned oby-
vatelný, je zde ústřední topení na plyn.
Tel.: 603 246 680 ZL00129

750.000 KčNOVINKA!

GPENB

GPENB

Zlín - Podhoří, okres ZL
Samostatný rodinný dům s garáží v krásné 
lokalitě Zlína. Dům je z roku 1938, částeč-
ná rekonstrukce byla provedena v roce 
1990. Dům je podsklepený a má tři podlaží.
V přízemí jsou kromě technické místnosti 
2 obytné místnosti s velkými okny. První 
i druhé podlaží má stejnou obytnou plo-
chu 60 m2 - z chodby jsou přístupné dvě 
místnosti, prostorná kuchyně a koupelna
s WC. Ústřední plynové topení, nová střeš-
ní krytina v r. 1996, vnitřní zateplení stro-
pů a vnějších stěn horního bytu izolací. Za 
domem je pěkná prosluněná zahrada.
Tel.: 603 246 680 

3.950.000 KčNOVINKA!

PENB
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800 ZVONEK
Chcete prodat nemovitost?

439.000 Kč

Kašava, okres ZL
Stavební parcela 750 m2 (šíře 33 m) k zá-
stavbě pro individuální bydlení, na okraji 
obce, jižní orientace, IS na hranici.
Tel.: 603 246 680 ZL00121

NOVINKA! 1.290 Kč/m2

Březnice u Zlína, okres ZL
2 krásné stavební v pozemky v okrajové čás-
ti Březnice, příjezdová asfaltová cesta, kaž-
dý o velikosti 1.634 m2, el. na pozemku, voda.
Tel.: 603 246 680 N10794

238.500 Kč

Zlín - Boněcko, okres ZL
Pozemek se západojižní orientací, svaži-
tý, 795 m2, určen k individuální rekreaci 
s možností výstavby zahradního domku.
Tel.: 603 246 680 ZL00167

NOVINKA!

769.000 Kč

2+1 Brumov - Bylnice, okres ZL
Velmi pěkný zděný byt 2+1, plocha 51 m2,
3.p/3, vytápění elektřinou, plastová okna,
nedaleko centra města, OV.
Tel.: 603 246 680 N11502

NOVINKA!

PENB

980.000 Kč

Zlín - Louky, okres ZL
Pozemek k výstavbě RD i k podnikatel-
skému záměru, v krajní části slepé ulice 
U Dráhy, plocha 785 m2, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N10562

950.000 Kč

1+kk Zlín - Javorová, okres ZL
Velmi pěkný byt 1+kk, po kompletní re-
konstrukci, nové zděné jádro, dům po 
revitalizaci, plocha 27 m2, 1.p/3, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00198

NOVINKA!

PENB

2.100.000 Kč

3+kk Zlín - Mladcová, okres ZL
Byt 3+1 v RD v klidné lokalitě, zděný dům 
po kompletní rekonstrukci, dispozice 
2+kk + pokoj v suterénu, 85 m2, 1.p/1, OV.
Tel.: 603 246 680 488203

NOVINKA!

PENB

2.490.000 Kč

4+1 Zlín - Česká, okres ZL
Nadstandardně vybavený byt 4+1, dům po 
celkové revitalizaci, 89 m2, 3.p/8, zaskle-
ná lodžie, moderní kuchyně, OV.
Tel.: 603 246 680 N11521

NOVINKA!

PENB

1.770.000 Kč

3+1 Zlín - Na Honech, okres ZL
Byt 3+1 k investici, zajištěný nájemník na 
dobu minimálně 3 roky, kompletní rekon-
strukce - zděné jádro, šatna, 73 m2, 3.p/7, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00182

NOVINKA!

PENB

Info v RK

1+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Byt 1+1 o velikosti 33 m2, v klidné lokalitě,   
5.p/5, výtah, v původním, ale udržovaném 
stavu, nová okna, nově vymalován, OV.
Tel.: 603 246 680 482173

NOVINKA!

PENB

2.950.000 Kč

3+kk Zlín - Zelinova, okres ZL
Nový byt 3+kk s orientací na západ, dokon-
čení bytu 6/2017, prostorná terasa, nízké 
náklady, 85 m2, 6.p/6, OV.
Tel.: 603 246 680 N10833

NOVINKA!

BPENB

3.299.000 Kč

3+kk Zlín - Vršava, okres ZL
Nový byt 3+kk s balkonem ve 3.NP, plocha 
74 m2, v ceně je garáž, velký sklep, před-
zahrádka, dokončení 12/2016.
Tel.: 603 246 680 N10192

SUPER!

CPENB

1.960.000 Kč

4+1 Zlín - Ševcovská, okres ZL
Byt 4+1 v centru města, balkon, sklep, 
komora, 11.p/14, plocha 84 m2, dům po 
revitalizaci, krásný výhled.
Tel.: 603 246 680 N10959

DPENB

3.150.000 Kč

5+1 Zlín - Vršava, okres ZL
Atypický byt 5+1 v příjemné lokalitě Vrša-
va, 1.p/5, plocha 130 m2, 2 balkony, 2 kou-
pelny, výborná dostupnost do centra.
Tel.: 603 246 680 N11273

PENB

3.550.000 Kč

4+kk Zlín - Hrnčířská, okres ZL
Nadstandardní podkrovní byt 4+kk v klidné
lokalitě v centru Zlína - v žádané lokalitě 
u městských lázní, plocha 176 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N11243

SLEVA!

GPENB

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

FILIP ZVONEK
pobočka Zlín

+420 603 246 680
� lip@zvonek.cz

Zlín - Prštné, okres ZL
Exkluzivně nabízíme k prodeji bytový 
dům se čtyřmi bytovými jednotkami
a jedním nebytovým prostorem. Dům se 
nachází v atraktivní lokalitě s výbornou 
dostupnosti - Zlín - Prštné ulice Nábřeží. 
Zastavěná plocha 200 m2, užitná plocha 
600 m2. Plocha parcely 1.115 m2.

Tel.: 603 246 680 483713

4.990.000 KčNOVINKA!
GPENB

3.307.969 Kč

3+kk Zlín - Podlesí, okres ZL
Nový zděný byt 3+kk s krásným výhledem 
do okolí v novém bytovém domě, 103 m2, 
5.p/6, v ceně je sklep a garážové stání.
Tel.: 603 246 680 N09480

CPENB
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