
ZdARMA v celém Zlínském kraji inzertní realitní magazín 50.000 výtisků

800 986 635www.zvonek.cz

Babice (okr. UH)

606 702 417 5.130.000 K

Nadstandartní dům 5+1 na pěkném slunném místě. Součástí 
domu je dvojgaráž. Za domem je bazén 7x3,5 m a terasa. Dům 
je velmi hezký a je na pěkném místě. DOPORUČUJeMe!

Vizovice - janova Hora (okr. ZL)

731 842 999 Info v RK

Výstavba nových bytových domů v atraktivní lokalitě. Byty 
o velikostech 3+kk a 5+kk. Ke každému bytu balkon, lodžie, 
nebo terasa. Vlastní kotelna. Kuchyňská linka v ceně bytu!

Průvodce našimi nejvýhodnějšími nemovitostmi nejen ve Zlínském kraji  červenec 2008

* čtěte rozhovor na str. 16
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Libor Lukáš: 
„Každý máme někde „své doma“,

 kam se vždy rádi vracíme, 
proto bych neměnil.“

V ÝHODNĚ 
A PROFESIO NÁLN Ě 
pRodÁME I  VÁŠ 
B Y T,  D Ů M  Č I 
P O Z E M E K !

dřevěnice Huslenky (okr. Vs)

774 055 481 1.120.000 K

Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou přístavbou a 
stodolou (celk. zast. plocha 86 m2) na celoročně dobře dos-
tupném místě na konci místní části “Pod Černým”. 

SOUTĚŽ        NA KANÁRYKAŽDÝ 20. KLIENT*

LETÍ  ZDARMA

Bohuslavice (okr. ZL)

737 261 283 8.900.000 K

Atypický nadstandartní dvoupodlažní RD. K domu přiléhá krás-
ná udržovaná zahrada s bazénem, altánkem k posezení a zahrad-
ním krbem. Dům splňuje veškeré požadavky luxusního bydlení.

realitní kancelář s tradicí od r. 1992
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    S AGENTUROU ZVONEK ZDARMA  
      NA KANÁRSKÉ OSTROVY 

soutěž o dovolenou!
Každý 20. vyhrává!

Každý dvacátý (20.) klient, který prostřednictvím našich realitních kanceláří prodá nebo 
koupí rodinný dům, chatu, pozemek, nebo starší byt, nebo převede/získá členská práva k 
družstevnímu bytu*, poletí s námi zdarma na týdenní dovolenou na Kanárské ostrovy 
(gran Canaria nebo fuerteventura).

losování probíhá každý měsíc – vylosujeme vždy jednoho z dvaceti klientů zařazených do slosování. Do losování budou 
zařazeni  vždy  první kupující a první prodávající uvedený na kupní smlouvě/převodu členských práv k družstvu, uskutečněné 
našim prostřednictvím v období  od 20.5.2008 do 20.11.2008.Soutěž se nevztahuje  na novou výstavbu, pronájmy a doplň-
kové služby poskytované prostřednictvím našich realitních kanceláří. Sledujte pravidelné informace na www.zvonek.cz, kde 
najdete i podrobná pravidla soutěže, termíny losování a jména výherců.

Kdo se bojí létat, může výhru darovat… 

Na Kanárských ostrovech se koupe 12 měsíců v roce !

pravidla

VELKÁ AKCE PRO KLIENTY NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘE:

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

prodáváte či kupujete 
nemovitost?



VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

magazín NAŠE REALITNÍ NOVINY Vám opět 
přináší aktuální nabídku nemovitostí a nové 
výstavby nejen ze Zlínského kraje. 

Nově Vám Agentura Zvonek nabízí výstavbu 
nových bytů o velikostech 3+kk a 5+kk
v bytových domech v lokalitě Vizovice 
- Janova Hora. Podrobnější informace 
naleznete na straně 16. 

V tomto vydání magazínu naleznete také 
kupón pro bezplatnou řádkovou inzerci 
Vaší nemovitosti. Po jeho vyplnění a 
odevzdání v nejbližší pobočce Agentury 
Zvonek, bude Váš inzerát zveřejněn v příštím 
čísle tohoto periodika.

Pro Vás - naše čtenáře, jsme připravili za-
jímavou novinku! V tomto, ale i v následu-
jích vydáních NAŠICH REALITNÍCH NOVIN 
naleznete rozhovor se zajímavými a 
známými osobnostmi. Téma je aktuální: 
Jak jsou spokojeni se svým bydlením? Již 
dnes si můžete přečíst, jak si představuje 
ideální bydlení hejtman Zlínského kraje Libor 
Lukáš! 

Uvažujete o prodeji či koupi nemovitosti? 
Právě pro Vás připravila Agentura Zvonek 
soutěž: “S AGENTUROU ZVONEK ZDARMA 
NA KANÁRY”! Akce probíhá od 20.května 
2008 až do 20.listopadu 2008.

Každý dvacátý (!) vylosovaný soutěžící 
vyhrává zájezd na týdenní dovolenou 
na Kanárské ostrovy!
Losování probíhá každý měsíc! 

Mgr. Miroslav Zvonek, 
šéfredaktor  
Naše realitní noviny

Miroslav
Zvonek
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 s.r.o.
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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
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CESTOVNÍ AGENTURA  

ZVONEK 

LEŤTE s NÁMI ZA sLUNcEM NA KANÁRsKÉ osTRoVY
CA Zvonek spolupracuje s renomovanou cestovní kanceláří Canaria Travel, 
která je specialistou na dovolenou na Kanárských ostrovech. 

ALL INcLUsIVE KANÁRsKÉ osTRoVY
cena od 15.300,-kč/osoba/týden
(+ povinné příplatky)

KAŽdÝ dEN sKVĚLÉ NABÍdKY
LAsT MINUTE
CA Zvonek nabízí nejvýhodnější 
letní i zimní dovolenou. Spolu-
pracujeme s deseti největší-
mi cestovními kancelářemi, 
takže svou vysněnou do-
volenou si u nás vybere 
opravdu každý.   

poMŮŽEME VÁM s 
VÝBĚREM ZÁjEZdU 
dLE VAŠIcH pŘEdsTAV!

volejte: 605 416 929, 777 877 094
mail: cestovka@zvonek.cz

NAŠI NABÍdKU NALEZNETE I NA 
WWW.cEsToVKA.ZVoNEK.cZ 

(již od 1.7. 2008)



       

Rekonstruovaný půldomek s příjezdem, zahra-
dou a stáním pro auto v pěkné a klidné lokalitě. 
Na kupní cenu lze čerpat všechny dostupné 
úvěrové zdroje. Volný dle dohody s prodávající.

půldomek Zlín - Zálešná

604 362 600 1.490.000 K

       

RD o velikosti 5+kk v řadové zástavbě v blíz-
kosti centra Vizovic. Dům prošel částečnou 
rekonstrukcí v r. 2006.  Agentura Zvonek Vám 
zdarma zajistí fi nancování této nemovitosti. 

Vizovice (okr. ZL)

737 261 283 2.370.000 K

půldomek Zlín - Zálešná

       

Dvougenerační RD “okál”. V domě se 
nachází 2 bytové jednotky se samostat-
ným vchodem. Plynová přípojka na hr-
anici pozemku. Velmi hezký!

Velký ořechov (okr. ZL)

739 012 537 2.300.000 K

       

Hezký RD ve středu městské části Zlín-
Kostelec; podsklepený, se dvěmi obytnými 
podlažími, garáží a zahr. altánkem; dům je na 
pěkném a dobře dostupném místě.

Zlín - Kostelec (okr. ZL)

737 261 283 4.290.000 K

Rekonstruovaný půldomek s příjezdem, zahra-
dou a stáním pro auto v pěkné a klidné lokalitě. 
Na kupní cenu lze čerpat všechny dostupné 
úvěrové zdroje. Volný dle dohody s prodávající.


       

RD Zl-louky, vhodný jak k bydlení, tak 
ke komerčním účelů. Na dvorku dílna s 
garáží. Veškerá infrastruktura a MHD v 
dosahu.

Zlín - Louky (okr. ZL)

736 785 182 1.800.000 K

RD Zl-louky, vhodný jak k bydlení, tak 
ke komerčním účelů. Na dvorku dílna s 
garáží. Veškerá infrastruktura a MHD v 
dosahu.


       

RD se zahradou v Oldřichovicích ve velmi 
klidné lokalitě. Domek je po rekonstrukci, 
nová kuchyň a koupelna, podlahové to-
pení. Zahrada o velikosti 444 m2.

oldřichovice (okr. ZL)

736 785 182 Cena dohodou

RD se zahradou v Oldřichovicích ve velmi 
klidné lokalitě. Domek je po rekonstrukci, 
nová kuchyň a koupelna, podlahové to-
pení. Zahrada o velikosti 444 m


       

RD může sloužit i jako dvougenerační. 
Vhodný pro klienty, kteří hledají naprostý 
klid. Na dvorku je garážové stání, krb, po-
sezení, zahrada na rovině (1310 m2).

Bělov (okr. ZL)

736 785 182 2.680.000 K

       

Prostorný zděný dvoupodlažní RD s obytným 
podkrovím v krásné přírodě Vizovických vrchů. 
Kolem domu je ohrazená upravená velká zahrada 
s bazénem. Vhodný i pro komerční využití.

Zádveřice - Raková (okr. ZL)

737 261 283 8.500.000 K

       

RD v obci Veselá ve velmi klidném prostředí 
vhodný pro dvě rodiny. Na domku nová střecha, 
topení na pevná paliva. K domu patří velká zah-
rada o výměře 1178 m2.  Možnost přístavby.

Veselá (okr. ZL)

737 261 283 2.600.000 K

RD v obci Veselá ve velmi klidném prostředí 
vhodný pro dvě rodiny. Na domku nová střecha, 
topení na pevná paliva. K domu patří velká zah-
rada o výměře 1178 m


       

Atypický nadstandartní dvoupodlažní RD. K domu 
přiléhá krásná udržovaná zahrada s bazénem, 
altánkem k posezení a zahradním krbem. Dům 
splňuje veškeré požadavky luxusního bydlení. 
Zahrada 7.000 m2.

Bohuslavice (okr. ZL)

737 261 283 8.900.000 K

       

Atraktivní novostavba dvougeneračního typu 
(5+1 a 4+1), kolaudovaná v r. 2006, v pěkném 
a klidném prostředí, v koncové části výstavby. 
Pozemek o rozloze 808 m2, zast. plocha 260 m2.

Zlín - Štípa (okr. ZL)

737 261 283 10.500.000 K

Vizovice (okr. ZL)

       

RD v lukrativní čtvrti nedaleko centra města; 
podsklepený dům s garáží, se dvěmi obyt-
nými podlažími; Pozemek 836 m2. Vhodný 
pro komfortní bydlení i jako sídlo fi rmy.

Zlín - Lazy (okr. ZL)

731 842 999 7.250.000 K

RD o velikosti 5+kk v řadové zástavbě v blíz-
kosti centra Vizovic. Dům prošel částečnou 
rekonstrukcí v r. 2006.  Agentura Zvonek Vám 
zdarma zajistí fi nancování této nemovitosti. 


oldřichovice (okr. ZL)

       

Penzion “JANY” na hlavní třídě v lázeňském 
městě luhačovice - nově zrekonstruován. 
U penzionu jsou parkovací místa. Je 
okamžitě obyvatelný, stále v provozu.

penzion Luhačovice (okr. ZL)

739 012 537 Cena v RK

       

Nový RD v okrajové části města s větším 
pozemkem a dvojgaráží, veškerá infrastruk-
tura v místě, ideální místo pro milovníky 
klidu a soukromí a přitom bydlení ve městě.

Napajedla (okr. ZL)

736 785 182 6.499.000 K

Velký ořechov (okr. ZL)

       

Prodej restaurace ve Zlíně v lokalitě 
Paseky. Celkem asi 170 míst pro hosty. Ve 
vybavení zůstává veškerý nábytek včetně 
krbových kamen a odsávání. 

Restaurace Zlín (okr. ZL)

737 765 912 4.999.000 K

ZALoŽENo R. 1992

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

pobočka ZLÍN

pobočka ZLÍN
tř. T. Bati 199, Zlín 
(vedle Zlíňanky)
tel.: 577 214 180

pobočka ZLÍN - sídlo fi rmy
Pod Nivami 330, Zlín 
(za Sokolovnou)
tel.: 577 200 100
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Tel.: 577 102 782

kuchyně – sedačky – nábytek

HLEdÁME BYT A Rd pro vážné zájemce volejte ZdARMA 800 986 635

sUpER!

sUpER!

sUpER!

SleVA!



       

Zahradní zděná chatka, celopodsk-
lepená, v Malenovicích za Tescem, velice 
dobře dostupná jak autem tak i MHD, v 
oplocené zahrádkářské kolonii.

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

736 785 182 210.000 K

       

Chata v klidném prostředí v zahrádkářské 
osadě Pod Homolou. Celá osada je oplocená 
a hlídaná. Chata ve velice dobrém stavu, má 
venkovní posezení, pozemek - 600 m2.

Horní Lhota u Luhačovic (okr. ZL)

736 785 182 990.000 K

       

pozemek s maringotkou v obci 
Spytihně v lokalitě Německé, ležící přímo 
u slepého ramene Moravy. Ideální místo 
pro rybáře a ke koupání.

spytihněv (okr. ZL)

736 785 182 336.000 K

       

Prodej pozemku ve lhotě u Zlína, velikost 927 
m2, příjezd po asfaltové silnici. Sítě v těsné blíz-
kosti pozemku, elektřina do vzdálenosti 50m. 
V ceně pozemku je vypracovaný projekt. 

Lhota u Malenovic (okr. ZL)

736 785 182 510.000 K

       

Celopodsklepená chata o velikosti 25m2 s 
pozemkem 640m2 v lokalitě Spytihněv - 
Duchonce. Chata je v udržovaném stavu,  
parkování je pod chatou, vhodná i pro rybáře.

spytihněv (okr. ZL)

736 785 182 250.000 K

Chata v klidném prostředí v zahrádkářské 
osadě Pod Homolou. Celá osada je oplocená 
a hlídaná. Chata ve velice dobrém stavu, má 
venkovní posezení, pozemek - 600 m

Horní Lhota u Luhačovic 



       

Chalupa (3+1) na polosamotě, v krásném 
prostředí Hostýn. vrchů; celoroční přístup. 
Vytápění krbem a el. přímotopy. Vhodné k 
celoročnímu bydlení i k víkendové rekreaci.

Vlčková (okr. ZL)

737 261 283 1.250.000 K

Zlín - Malenovice 

pozemek s maringotkou
Spytihně v lokalitě Německé, ležící přímo 
u slepého ramene Moravy. Ideální místo 
pro rybáře a ke koupání.


       

Celoročně obyvatelná chata, umístěná za 
Valašským šenkem ve Vizovicích, s příjezdem 
v krásném a klidném prostředí. Vytápění je 
zajištěno el. přímotopy a krbovými kamny.

chata Vizovice (okr. ZL)

737 261 283 950.000 K

Prodej pozemku ve lhotě u Zlína, velikost 927 
m2

kosti pozemku, elektřina do vzdálenosti 50m. 
V ceně pozemku je vypracovaný projekt. 



       

Velmi zajímavý pozemek téměř v centru 
fryštáku, obdélníkového tvaru s velmi 
mírným sklonem, IS jsou do vzdálenosti cca 
40 m, celková plocha pozemku - 1.181 m2.

fryšták (okr. ZL)

737 261 283 1.150 Km2

       

Pěkný slunný pozemek, v mírně svažitém 
terénu, čtvercového tvaru, s krásným výhle-
dem do okolí. Příjezd po zpevněné komu-
nikaci. Plocha pozemku je 2.200 m2.

Březnice (okr. ZL)

736 785 182 2.650.000 K

       

Velmi pěkná parcela - proluka v mírně 
svažitém terénu. Šíře parcely je cca 16m, celk-
ová výměra 799 m2. Ideální k zástavbě. V ÚP 
jako bydlení. Velmi dobrá dostupnost Zlínu.

Klečůvka (okr. ZL)

737 261 283 750 Km2

Velmi zajímavý pozemek téměř v centru 
fryštáku, obdélníkového tvaru s velmi 
mírným sklonem, IS jsou do vzdálenosti cca 
40 m, celková plocha pozemku - 1.181 m



       

Pozemek o rozloze 2.319m2 ve velmi pěkné 
a klidné části obce fryšták - Vilanta, v starší 
obytné zástavbě. Pozemek lze využívat jako 
stavební. Hypoteční úvěr zajístíme. 

fryšták (okr. ZL)

737 261 283 2.410.000 K

Chalupa (3+1) na polosamotě, v krásném 
prostředí Hostýn. vrchů; celoroční přístup. 
Vytápění krbem a el. přímotopy. Vhodné k 
celoročnímu bydlení i k víkendové rekreaci.


       

Řadový RD v centru obce určený k rekon-
strukci, dům se skládá z předsíně, kuchyně, 
pokoje a koupelny,  celková výměra pozem-
ku je 725 m2.

Machová (okr. ZL)

736 785 182 720.000 K
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pobočka ZLÍN > NEMOVITOSTI

víte o nemovitosti na 
PRODEJ?
Získejte odměnu!

tel: 602 77 22 55

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

sLEVA!

fryšták 

       

Nebytové prostory v obci liptál na hlavní 
trase Vsetín-Zlín. Vhodná investice pro fi rmu, 
která hledá výrobní prostory bez další inves-
tice do rekonstrukce.

KoMERčNÍ oBjEKT Liptál

739 012 537 8.200.000 K

sUpER!

▪ 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.

Pěkný slunný pozemek, v mírně svažitém 
terénu, čtvercového tvaru, s krásným výhle-
dem do okolí. Příjezd po zpevněné komu-
nikaci. Plocha pozemku je 2.200 m


       

Pronájem celého RD v klidné lokalitě ve 
Zlíně - Malenovicích s velkou a hezkou zah-
radou. Pronájem je možný i dlouhodobě!!! 
RD je kompletně a vkusně vybaven!

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

605 981 494 15.000 Kč/měsíc

K pRoNÁjMU!
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pobočka OTROKOVICE

pobočka Otrokovice
ul. Havlíčkova 780 
(u vlakového nádraží)
tel.: 577 932 608ZALoŽENo R. 1992

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

    

Byt 3+1 v OV v původním stavu. Plocha 
bytu bez sklepa a balkónu, který je po re-
konstrukci, činí 68 m2. Celý dům je nově za-
teplen a v bytě jsou nové plastové okna.

3+1 otrokovice - Trávníky

775 339 531 1.690.000 K

    

Prostorný byt (76m2) 3+1 v Napajedlích, 
ul. Nábřeží. Byt má vyměněná plastová 
okna, jinak je v původním stavu - id. pro 
vlastní rekonstrukci!

3+1 Napajedla (okr. ZL)

775 339 531 1.599.000 K

       

Velice hezká chata, v krásném 
prostředí nad obcí Napajedla. 600m2 
kompletně oplocené zahrady. Chata 
je ideálním místem na rekreaci!

chata Napajedla (okr. ZL)

736 785 182 849.000 K

       

Atraktivní pozemek cca 6 km od Napajedel. 
Plocha pozemku je 1200m2. Plyn a elektřina 
u pozemku, voda a kanalizace do vzdálenos-
ti asi 25m. Šiřka pozemku je asi 25m.

Halenkovice (okr. ZL)

775 339 531 348.000 K

HLEdÁME BYT A Rd pro vážné zájemce volejte ZdARMA 800 986 635

nádstavba domu služeb na sídlišti Trávníky
klidná lokalita uprostřed zeleně
byty ve 2. NP - rozlehlé terasy, ve 3. NP - balkon
vyhrazené parkovací místo
7x 3+kk a 2x 1+kk
samostatné plynové topení
bezbariérový přístup
dokončení - srpen 2008

 775 298 516, 775 339 531



M o d E R N Í  B Y d L E N Í  V  A T R A K T I V N Í  L o K A L I T Ě

VYŘÍDÍME VÁM VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ!

VYMĚŇTE STARÝ BYT ZA NOVÝ!

sLEVA!

ceny bytů: 
1+kk od 1.150.000 Kč
3+kk od 2.251.000 Kč 
(parkovací místo 
ZDARMA)

Ceny jsou včetně 
standarního vybavení

doMLUVTE sI NEZÁVAZNoU 

pRoHLÍdKU BYTU...

nádstavba domu služeb na sídlišti Trávníky

nové byty 
oTRo KoVIcE

Velice hezká chata, v krásném 
prostředí nad obcí Napajedla. 600m
kompletně oplocené zahrady. Chata 
je ideálním místem na rekreaci!
736 785 182

       

Prodej zavedeného hostince. Součástí budovy 
je sál pro 100 osob, výčep, karetní místnost, 
kuchyňka, sociální zařízení, skladovací pros-
tory, garáž, dvorek s posezením a velký sklep.

Hostinec Halenkovice (okr. ZL)

736 785 182 4.000.000 K



6

2+1 Zlín Centrum 9 000

2+1 Zlín JS, Hony III 8 500

2+kk Luhačovice Zahradní 9 000

2+kk otrokovice Trávníky 8 000

3+1 Vizovice náměstí 8 500

3+1 Zlín Kúty 11 000

3+1 Tečovice pěkný byt 8 000

3+1 Zlín Podlesí 10 000

4+1 Zlín Centrum 12 000

5+1 Zlín JS, terasový 15 000

pobočka ZLÍN > BYTY PRODEJ, BYTY PRONÁJEM
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vel. město lokalita cena

pokoj Zlín Mlýnská 3 000

1+kk Zlín Březnická 10 000

1+kk Zlín Centrum 6 300

1+1 Zlín bří Jaroňků 5 900

1+kk Zlín Podhoří 5 500

pokoj Zlín Růžová 5 000

1+1 Zlín Centrum 7 000

1+1 otrokovice Nádražní 6 000

2+1 Zlín lazy 8 500

2+1 Zlín Jižní Svahy 8 500

    

Byt 4+1 s lodžií ve zcela zrekonstruovaném 
bytovém domě (kostka), v oblíbené 
lokalitě Zlín – Slunečná (1.etapa JS). Byt ve 
výborném stavu, koupelna po rekonstrukci.

4+1 Zlín - slunečná (okr. ZL)

605 981 494 2.250.000 K

    

Nový zděný byt 5+kk (157m2), ve 2.NP. 2 
balkony, 2 garážová stání. Interiér bytu 
navržen a zařízen ve funkcionalistickém sty-
lu. Veškerý vestavěný nábytek v ceně bytu.

5+kk Zlín - pasecká (okr. ZL)

731 842 999 Cena v RK

J E Š T Ě  V Ě T Š Í  N A B Í D K U  N A L E Z N E T E  N A  W W W. Z V o N E K . c Z

BYTY pRoNÁjEM      605 981 494, 737 765 912

lokalita typ cena/měsíc

Zlín - centrum 2x ordinace 6 500 Kč

Vizovice - náměstí lehká výroba - 250 m2 cena v RK

fryšták kancelář, prodejna 50 m2 5 500 Kč

Zlín - js prodejna (60 m2) - Billa 330 Kč/m2/rok

otrokovice areál Morava cena v RK

Zlín - js cukrárna 1. segment 8 000 Kč

Zlín - centrum 3+1, 80 m2 19 500 Kč

Zlín - Kozl. Žleb prodejna - 22 - 94 m2 cena v RK

Zlín - Louky autobazar - 200 m2 cena v RK

Vizovice výrobní činnost 500 Kč/m2/rok

KoMERčNÍ pRosToRY

sLEVA!

    

Novostavba bytové jednotky 1+kk s 
balkonem, umístěná v pěkné a velmi 
klidné lokalitě Zlína - JS, Podlesí, blízko 
lesa. 40 m2, 4. patro.

1+1 Zlín - podlesí (okr. ZL)

739 686 851 1.250.000 K

    

Zděný, atypicky řešený byt o výměře 75 
m2 v klidné lokalitě v blízkosti lesa. Vel-
mi pěkné bydlení v krásném prostředí, 
vhodné zejména pro menší rodinu.

3+kk Zlín - podlesí (okr. ZL)

731 842 999 2.250.000 K

3+kk Zlín - podlesí (okr. ZL)

    

Byt 2+1 v pěkném prostředí v blízkosti 
veškeré infrastruktury, 2.p. bez výtahu, 
bez balkonu, celková výměra 71m2. Byt 
prošel částečnou rekonstrukcí.

2+1 Zlín - padělky (okr. ZL)

739 686 851 1.874.000 K

volejte ZdARMA 800 986 635 Z V O N E K
A G E N T U R A

R

pro vážné zájemce HLEDÁME byt 1 - 4+1 
k prodeji i k pronájmu 

ve Zlíně, Otrokovicích atd...

4+1 Zlín - slunečná (okr. ZL)

    

Velmi pěkný a prostorný byt ve zděné 
zástavbě čtvrti Mokrá, atraktivní a klid-
né lokalitě Zlína, s dosahem MHD. Nová 
kuchyňská linka, zděné jádro.

3+1 Zlín - Mokrá (okr. ZL)

731 842 999 2.180.000 K

4+1 Zlín - slunečná 4+1 Zlín - slunečná 

né lokalitě Zlína, s dosahem MHD. Nová 
kuchyňská linka, zděné jádro.
731 842 999nové byty 

oTRo KoVIcE MILAN DANAČEK

Tř.T.Bati 385, Zlín
budova VITAR - přízemí

(vedle krajského soudu)

tel./fax: 577 644 195 
mobil: 608 772 436

poRAdENsTVÍ - NÁVRHY - REALIZAcE

5%
SleVA

BYTY pRodEj - VoLEjTE 739 686 851(BYTY 1+1, 2+1) 731 842 999 (BYTY 3+1 A VĚTŠÍ)
vel. město lokalita cena m2 patro typ vl. podrobnější informace

 1+kk Zlín Družstevní 1 090 000 35 1/4. panel OV po částečné rekonstrukci

1+1 Malenovice Tř. Svobody 990 000 35 0/8 panel OV v původním udržovaném stavu

1+1 Zlín Dětská 1 030 000 36 0/2. panel DB po kompletní rekonstrukci

1+1 Zlín 2.května 1 145 000 36 3. panel OV původný udržovaný stav

1+1 Zlín Okružní 1 200 000 40 1/8. panel OV původní stav 

1+1 Malenovice Tyršova 1 333 000 35 1/4. cihla DB po částečné rekonstrukci

1+kk Zlín Podlesí 1 250 000 40 4/6. cihla Náj novostavba

2+1 otrokovice Jiráskova 1 299 000 55 3./4. panel OV byt centrum města, v původním stavu

2+1 Malenovice Husova 1 349 000 60 4/4. panel OV původní stav, nové plast. okna

2+1 Malenovice Miličova 1 399 000 58 3/4. panel OV po částečné rekonstrukci

2+1 Malenovice tř. Svobody 1 450 000 50 1/5. panel OV hezký původní stav, plastové okná

2+1 Zlín Díly 1 499 000 50 3/3. cihla OV bez úprav

2+1  prštné Zábrančí 1 590 000 53 2/4. cihla DB velmi dobrý stav, novější kuchyň a podlahy

2+1 Zlín Sokolská 1 590 000 59 4/4. cihla OV po částečné rek., ve velmi dobrém stavu

2+1 Zlín Padělky 1 874 000 71 2/4. OV po částečné rekonstrukci

2+1 Zlín Mokrá II 1 880 000 70 3/4. cihla OV původní, hezky udržovaný stav

2+1 Zlín Kúty 2 068 000 60 2/7. panel OV po rekonstrukci

2+1 Zlín Na Honech 1 330 000 43 1/6. panel OV původný udržovaný stav

2+kk Zlín 2.května 1 285 000 35 1/12. panel OV plastové okná, jinak původní, udržov .stav

3+1 Napajedla Nábřeží 1 599.000 76 5/8. panel OV původní stav, plast.okna

3+1 otrokovice Jiráskova 1,690.000 72 2/4. panel OV dům po rekonstrukci, plastová okna, pův. stav

3+1 Zlín Budovatelská 1.600.000 68 1/4. panel DB původní stav

3+1 Zlín Podhoří 1.690.000 68 12/13. panel DB splacená anuita, volný ihned

3+1 Zlín Na Honech III 1.690.000 68 7/7. panel DB anuita 30tis., nová okna, volný ihned

3+1 Zlín Malenovice 1.760.000 62 4/12. panel OV částečně zrekonstruovaný byt

3+1 Zlín Jílová 2.050.000 75 2/5. panel OV byt po kompl. reko, 2x balkon

3+1 Zlín Mokrá 2.180.000 75 4/5. cihla OV balkon, výtah,  nová kuchyň, výhled

3+1 Zlín Větrná 2.499.000 77 4/5. panel OV kompletní rekonstrukce

3+kk otrokovice Baťov 1.690.000 64 2. panel OV kompletní rekonstrukce

3+kk Zlín Podlesí 2.250.000 75 1/4. cihla OV nový cihlový byt

4+1 Zlín Okružní 1.800.000 85 7/8. panel OV nová okna, jinak pův. stav, uvolnění 2009

4+1 Zlín Křiby 2.050.000 87 2/8. panel OV plast. okna

4+1 Zlín Slunečná 2.250.000 89 5/5. panel OV dům po reko, velmi hezký, prostorný

4+1 Zlín Družstevní 2.286.000 90 5/5. panel OV část. reko, ihned volný

5+kk Zlín Pasecká 9.500.000 157 1/2. cihla OV luxusní byt, 2x gar.stání, 2x balkon

7+1 Zlín Hradská 9.600.000 245 3/5. cihla OV luxusní byt blízko centra



pobočka UHERSKÉ HRADIŠTĚ

pobočka UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. Stancla 151
(naproti bočního vchodu pasáže Slunce)
tel.: 572 556 900, 603 432 409 Petr Zubíček

manažer pobočky
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731 103 842

       

Velmi pěkný družstevní byt 3+1. V bytě jsou nová plas-
tová okna, nové podlahy - lino, velmi hezká kuchyňská 
linka. Byt je ve velmi dobrém stavu. 70 m2, 2. patro, DB.

3+1 Uh. Hradiště - Východ (okr. UH)

1.546.000 K606 702 417

731 103 842

3+1 Uh. Hradiště - Východ (okr. UH)

       

Prodej RD 2+1 v Osvětimanech. Je možné dobudovat další 
dva pokoje. Plyn. přípojka vybudována, kanalizace obecní, 
voda obecní. U domu je pěkný dvorek s malou zahrádkou.

osvětimany (okr. UH)

549.000 K606 702 417731 103 842

Prodej RD 2+1 v Osvětimanech. Je možné dobudovat další 
dva pokoje. Plyn. přípojka vybudována, kanalizace obecní, 
voda obecní. U domu je pěkný dvorek s malou zahrádkou.


       

RD 3+1 v Břestku, částečně podsklepený. Místnosti jsou pros-
torné, na podlahách je lino nebo dřevo. Topení je lokální v každé 
místnosti. Dům je vhodný k trvalému bydlení i jako chalupa.

Břestek (okr. UH)

670.000 K606 702 417

731 103 842

       

RD 2+1 na Salaši u Velehradu. Dům je postaven na kamenném 
základu. Rozměry každé ob. místnosti jsou 5x4 m2. Z kuchyně se 
také vchází na krásnou dřevěnou verandu. Krásná zahrada.

salaš u Velehradu (okr. UH)

1.067.000 K731 103 842731 103 842

RD 2+1 na Salaši u Velehradu. Dům je postaven na kamenném 
základu. Rozměry každé ob. místnosti jsou 5x4 m
také vchází na krásnou dřevěnou verandu. Krásná zahrada.
731 103 842

       

RD v obci Boršice u UH po částečné rekonstrukci. Možnost 
rozšíření v půdní vestavbě na další bytovou jednotku. Na dvorku 
je garáž, hospodářské budovy, vinný sklípek, pěkná zahrada.

Boršice u UH (okr. UH)

1.490.000 K603 432 409731 103 842

osvětimany (okr. UH)

RD v obci Boršice u UH po částečné rekonstrukci. Možnost 
rozšíření v půdní vestavbě na další bytovou jednotku. Na dvorku 
je garáž, hospodářské budovy, vinný sklípek, pěkná zahrada.
603 432 409

       

RD 4+1 v obci Jankovice. Dům je vhodný jak k trvalého 
bydlení, tak i jako chalupa, možnost i dvougeneračního 
bydlení. Za domem je krásná velká zahrada - 3000 m2.

jankovice (okr. UH)

1.380.000 K603 432 409731 103 842

Břestek (okr. UH)

RD 4+1 v obci Jankovice. Dům je vhodný jak k trvalého 
bydlení, tak i jako chalupa, možnost i dvougeneračního 
bydlení. Za domem je krásná velká zahrada - 3000 m


       

Přízemní RD 3+1 v Babicích, část Sušicko. Střecha pál. 
taška, okna jsou původní dřevěná, topení plynové, voda z 
vlastní studny. Krásná a prostorná zahrada - cca 1.400 m2.

Babice (okr. UH)

1.670.000 K731 103 842

731 103 842

salaš u Velehradu (okr. UH)

       

RD 4+1 v Babicích, ve velmi klidné ulici, postaven z pál. 
cihel a je částečně podsklepen. Dům je otápěn ústř. to-
pením na plyn. Dům je ve velmi udržovaném stavu.

Babice (okr. UH)

1.900.000 K731 103 842731 103 842

Boršice u UH (okr. UH)

RD 4+1 v Babicích, ve velmi klidné ulici, postaven z pál. 
cihel a je částečně podsklepen. Dům je otápěn ústř. to-
pením na plyn. Dům je ve velmi udržovaném stavu.
731 103 842

       

Patrový RD 4+1 z pál. cihel, má novou střechu a vyměněné 
krovy. Plynové vytápění, dům je podsklepen. Za domem 
je dvůr s garáží a krásná velká zahrada o rozloze 1000 m2.

Babice (okr. UH)

2.575.000 K731 103 842731 103 842

Babice (okr. UH)

731 103 842

       

Nadstandartní dům 5+1 na pěkném slunném místě. Součástí 
domu je dvojgaráž. Za domem je bazén 7x3,5 m a terasa. 
Dům je velmi hezký a je na pěkném místě. DOPORUČUJeMe!

Babice (okr. UH)

5.130.000 K606 702 417

731 103 842731 103 842731 103 842

       

Pozemek o výměře 500m2 v lokalitě Uhliska v Babicích. Na 
pozemku stojí rekreační chatka. Voda z vlastní studny na pozem-
ku. U chatky řeka Morava - vhodné ke koupání či rybaření.

chata Uhliska - Babice (okr. UH)

Cena dohodou603 432 409

SleVA!

731 103 842

Velmi pěkný družstevní byt 3+1. V bytě jsou nová plas-
tová okna, nové podlahy - lino, velmi hezká kuchyňská 
linka. Byt je ve velmi dobrém stavu. 70 m

3+1 Uh. Hradiště - Východ 

606 702 417

3+1 Uh. Hradiště - Východ 3+1 Uh. Hradiště - Východ 

731 103 842

       

Byt 2+1 v OV v Uh. Hradišti - Stará Tenice. Po kompletní 
rekonstrukci. Cena včetně kuchyňské linky a spotřebičů. 
2 balkony a sklep. Velmi vkusně zrekonstruovaný!

2+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

2.279.000 K606 702 417

SUPeR!

731 103 842

       

Byt v OV 3+1 v Uherském Hradišti - Stará Tenice. Celková 
plocha bytu vč. 2 lodžií a sklepa je 80 m2. Byt je po rekon-
strukci. Vytápění je plynové - vlastní kotel.

3+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

2.148.000 K606 702 417

jankovice (okr. UH)

Patrový RD 4+1 z pál. cihel, má novou střechu a vyměněné 
krovy. Plynové vytápění, dům je podsklepen. Za domem 
je dvůr s garáží a krásná velká zahrada o rozloze 1000 m
731 103 842

       

Prodej RD 2x 2+1. Dům v pěkné klidné ulici, je podsklepený. 
Za domem je velká upravená zahrada se skleníkem. V 
suterénu je garáž a ve dvoře je zbudováno kryté stání.

Kněžpole (okr. UH)

606 702 417 2.980.000 K

731 103 842

3+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

731 103 842731 103 842

       

Zděná pěkná koupelna, plastová okna, žaluzie, nové rozvody, 
vybavení veškerým nábytkem v ceně bytu. Topení a ohřev 
vody zajišťuje nový kotel. Kompletně zrekonstruovaný dům.

2+1 Uh. Hradiště - jarošov (okr. UH)

Cena v RK731 103 842

731 103 842

Byt v OV 3+1 v Uherském Hradišti - Stará Tenice. Celková 
plocha bytu vč. 2 lodžií a sklepa je 80 m
strukci. Vytápění je plynové - vlastní kotel.
606 702 417731 103 842731 103 842

       

Velmi pěkný byt po rekonstrukcie – nová kuchyňská linka, 
nové podlahy, koupelna, plastová okna. Plocha bytu 
75m2, balkon, připojení k internetu, pevná linka.

3+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

Cena v RK603 432 409

Nabídněte nám k prodeji 
nemovitost a získejte poukaz 
na večeři v luxusní restauraci! 

tel: 800 986 635

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

ZALoŽENo R. 1992

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

Naši kompletní 
NABÍDKU nemovitostí 
naleznete na 
WWW.ZVONEK.CZ

Z V O N E K
A G E N T U R A

Rzaloženo v r. 1992250
založeno r.1992

Koliba U černého medvěda 
U zimního stadionu č.ev. 4092 
760 01 Zlín 
tel.: +420577436908 
 VOUCHER

poukázka v hodnotě

250,-
dvěstěpadesátkorunčeských V

O
U

CH
ER

dvěstěpadesátkorunčeských

www.koliba-zlin.cz

Děkujeme za využití našich služeb 

a přejeme Vám dobrou chuť!

p.č. 01/20 platnost do 29.2.2008

SleVA!



       

RD 5+1 procházel průběžnou rekonstrukcí, nová střecha, 
ústřední plynové topení v kombinaci s tuhými palivy. Sa-
mostatná garáž. Výměra zahrady za domem 450m2.

Nová Lhota u Veselí (okr. Ho)

774 125 858 865.000 K

       

Pronájem kancelářských prostory ve Veselí nad Moravou. 
Možnost nájmu jednotlivých kanceláří i kompletně. Kanceláře 
k dispozici již s nábytkem. Cena od 2500,- Kč/ měs.

Veselí nad Moravou (okr. Ho)

608 545 714 od 2.500 Km.

       

Velmi pěkný řadový RD 4+1 se zahradou ve Veselí nad 
Moravou. Dům prošel téměř komletní rekonstrukcí. Dům 
je podsklepen a má garáž pro dvě auta. Prostorná zahrada.

Veselí nad Moravou (okr. Ho)

776 572 448 2.600.000 K

       

Dvougenerační RD 3+1 a 4+1 ve Vnorovech. Dům je podsk-
lepen, zde se nachází plyn. topení a bojler. Za domem je dvorek 
a zahrada 399 m2. Dům je velmi prostorný v klidné ulici.

Vnorovy (okr. Ho)

731 103 842 2.475.000 K

Nová Lhota u Veselí (okr. Ho)

       

Velký patrový dům 6+1 v Moravském Písku Kolonie. Přízemí 
domu je určeno k rekontrukci. Patro domu má nová plast. 
okna. Za domem je dvůr a velká zahrada, garáž.

Moravský písek (okr. Ho)

731 103 842 1.070.000 K

       

RD o velikosti 3+1 v klidné části obce. V domě je započata 
kompletní rekonstrukce. K domu náleží zahrada o velikosti 
388m2. Součástí prodeje je další pozemek o velikosti 913m2.

Bzenec (okr. Ho)

776 572 448 870.000 K

       

Družstevní byt 3+1 ve Veselí nad Moravou, částečně re-
konsturován. Dům je zateplen a má novou střechu. Plo-
cha 62 m2, lodžie, 6. patro.

3+1 Veselí nad Moravou (okr. Ho)

776 572 448 1.254.000 K

3+1 Veselí nad Moravou (okr. Ho)

       

Velmi pěkný byt 3+1 v osobním vlastnictví na sídlišti 
Chaloupky. V bytě jsou zbudovány nové stupačky. Byt má 
nová plastová okna. Dům je komplletně zateplen. 73 m2.

3+1 Veselí nad Moravou (okr. Ho)

776 572 448 1.350.000 K

731 103 842

Veselí nad Moravou (okr. Ho)

Družstevní byt 3+1 ve Veselí nad Moravou, částečně re-
konsturován. Dům je zateplen a má novou střechu. Plo-
cha 62 m
731 103 842

       

Byt v OV 2+1 v Hodoníně - Bažantnici. Byt se nachází ve 
3 patrovém zděném domě. Na domě plánovaná rekon-
strukce. Byt je udržovaný, v dobrém stavu. Plocha – 65m2.

2+1 Hodonín (okr. Ho)

1.099.000 K608 545 714

       

K pronájmu velmi pěkný zrekonstruovaný byt 2+1 ve 
Strážnici, v žádané lokalitě Ořechovka. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci. Byt má vlastní kotel. Neváhejte!

2+1 strážnice (okr. Ho)

776 572 448 8.500 Kč/měsíc
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www.ZVONEK.cz

pobočka VESELÍ nad MORAVOU

pobočka Veselí n. Mor.
Tř. Masarykova 137
tel.: 518 323 620 
tel.: 739 456 086

inzerce

SUPeR!

pro vážné zájemce HLEDÁME 
BYT a RD v okrese Uh. Hradiště 

a v okolí Veselí nad Moravou

k prodeji i k pronájmu

pro vážné zájemce HLEDÁME pro vážné zájemce HLEDÁME 

volejte ZdARMA: 800 986 635

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

Hledáme!

INTERI - kuchyňské studio jMT
Milan Trunkát
Tř. T. Bati, 22.budova Svit
760 01 Zlín

tel./fax: 577 524 440
mobil: 777 007 803
e-mail: zlin@interi.cz
w w w . i n t e r i . c z

STUDIO KUCHYNÍ
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

provozní doba:
po-pÁ 9.00-16.00 hod

předložením tohoto kupónu získáte sLEVU 10%

Vaše soukromá inzerce bude 
ZDARMA otištěna v příštím čísle 
magazínu NAŠE REALITNÍ NOVINY.
R e d a k c e  s i  v y h r a z u j e  p r á v o  n e o t i s k n o u t  n e v h o d n o u , 
n e ú p l n o u  i n z e r c i ,  č i  j i  o t i s k n o u t  v  j i n é m  t e r m í n u .

inzerci odevzdejte v kancelářích 
AGENTURY ZVoNEK, nebo zašlete 
na mail: realitninoviny@email.cz

ZDE ODSTŘIHNI A ODEVZDEJ V NEJBLIŽŠÍ POBOČCE AGENTURY ZVONEK

REALITNÍ
NAE

NOVINY

KUpoN pro řádkovou inzerci 
Vaší nemovitosti ZdARMA

text inzerce (max. 160 znaků)

Jméno

Bydliště

Kontakt



pobočka VSETÍN

Libuše Martinková
manažer pobočky

       

Dvougenerační RD 5+2 v malebném prostředí Valašska 
ve vzdálenosti 8 km od Vsetína. Dům má okrasnou zah-
radu propojenou s domem verandou a zimní zahradou. 

pržno (okr. Vs)

737 643 703 3.800.000 K

       

Dřevěná podsklepená chata se zděným základem v 
oplocené zahrádkářské kolonii. Zahrada o výměře cca 
300 m2 je udržována, je zde vybudována udírna.

Vsetín - jasenice (okr. Vs)

774 055 481 450.000 K

       

Vesnický RD z r. 1937 s hospodářskými budovami a pozem-
kem o rozloze 2000 m2 na pěkném slunném místě v centru 
obce. Vytápění ústřední - tuhá paliva a plyn.

Valašské příkazy (okr. Vs)

774 055 481 930.000 K

       

Pozemek (1400 m2) v lokalitě určené územním plánem k 
rekreačnímu využití. Příjezd po nezpevněné komunikaci 
- vzdálenost od asfaltové komunikace cca 800 m.

Vsetín - Hrbová (okr. Vs)

774 055 481 150.000 K

pobočka VSETÍN
Mostecká 361
(budova Telecomu - přízemí)
tel.: 571 416 160, 774 055 481

Vesnický RD z r. 1937 s hospodářskými budovami a pozem-
kem o rozloze 2000 m2 na pěkném slunném místě v centru 
obce. Vytápění ústřední - tuhá paliva a plyn.
774 055 481

       

Dvougenerační RD v obci s dobrou dostupností do 
Vsetína, Vizovic i Zlína. Nová střecha a plechové prvky v r. 
2001, nově natřená okna a dveře, nová izolace balkonů.

Bratřejov (okr. ZL)

774 055 481 Cena dohodou
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Dvougenerační RD v obci s dobrou dostupností do 
Vsetína, Vizovic i Zlína. Nová střecha a plechové prvky v r. 
2001, nově natřená okna a dveře, nová izolace balkonů.


       

Rodinný dům v oblíbené lokalitě o zastavěné ploše 
267 m2, s hospodářským stavením s garáží a zahradou 
o výměře 589 m2.

Hovězí (okr. Vs)

774 055 481 Cena v RK

PRO NAŠEHO KLIENTA SHÁNÍME 
RODINNÝ DŮM V OKRESE VSETÍN.

 
HLEDÁME STAVEBNÍ POZEMEK 

NEBO DŮM K REKONSTRUKCI 
NA PĚKNÉM POZEMKU V OKOLÍ 
VIZOVIC, SLUŠOVIC A KAŠAVY.

Vsetín - jasenice (okr. Vs)

       

Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou přístavbou 
a stodolou (celk. zast. plocha 86 m2) na celoročně dobře 
dostupném místě na konci místní části “Pod Černým”. 

dřevěnice Huslenky (okr. Vs)

774 055 481 1.120.000 K

Pozemek (1400 m
rekreačnímu využití. Příjezd po nezpevněné komunikaci 
- vzdálenost od asfaltové komunikace cca 800 m.


       

3 pozemky o výměře cca 1000 m2 určené územním plánem 
k výstavbě RD na jihovýchodním svahu nad údolím obce. 
Klidná lokalita v pěkném prostředí s výbornou dostupností. 

janová (okr. Vs)

774 055 481 Cena v RK

       

Zděná celopodsklepená zahradní chatka, zast. plocha 16m2 
na pozemku 400 m2 na okraji zahrádkářské kolonie. 1 míst-
nost + podkroví, elektřina 220V, příjezd až k chatě, parkování.

Vsetín - jasenice (okr. Vs)

725 675 009 350.000 K

Vsetín - Hrbová (okr. Vs)

Zděná celopodsklepená zahradní chatka, zast. plocha 16m
na pozemku 400 m
nost + podkroví, elektřina 220V, příjezd až k chatě, parkování.


       

Menší chatka se zahradou na lukrativním místě. Na pozem-
ku el.energie a zdroj vody. Zahrada je oplocena a osázena 
ovocnými stromy. Vhodné k rekreaci i jako stavební místo.

Vsetín - Hluboké (okr. Vs)

737 643 703 450.000 K

       

Velký neprůchozí byt v oblíbené, klidné lokalitě. Koupel-
na po rekonstrukci, nová kuchyňská linka, v pokojích 
udržované parkety. Nová plastová okna a stupačky. 

Vsetín - Rybníky (okr. Vs)

774 055 481 1.880.000 K

vel. město lokalita cena / měsíc

1+1 Vsetín Rybníky 5.200 + energie

1+1 Vsetín Ohrada 5.500, -

1+1 Vsetín Trávníky 6.500,-

2+1 Vsetín luh III 7.500,-

3+1 Vsetín luh 8.500 + energie

3+1 Vsetín Jasénka 10.500,-

Hledáme byty k pronájmu - nabídněte...

Další pronájmy 
na www.zvonek.cz

BYTY pRoNÁjEM

janová (okr. Vs)

Menší chatka se zahradou na lukrativním místě. Na pozem-
ku el.energie a zdroj vody. Zahrada je oplocena a osázena 
ovocnými stromy. Vhodné k rekreaci i jako stavební místo.


       

Původní dřevěnice 4+kk pro relaxaci a oddech v obci. 
Jedná se o podsklepený objekt s obytným podkrovím. 
Na pozemku je přiveden plyn, stačí jenom napojit.

poteč u Val. Klobouk (okr. ZL)

739 012 537 850.000 K

BYTY pRoNÁjEM

       

Nemovitost (nebytové prostory) v obci liptál na hlavní trase Vsetín-Zlín. V 1NP jsou tři prostorné místnosti (dílny), kancelář, 
místnost (vzorkovna). Ve 2NP jsou čtyři prostorné místnosti, kancelář, vstup do nové přístavby, kde se nachází dílna. Ve 3NP je 
kuchyň a jídelna.  Vhodná investice pro fi rmu, která hledá výrobní prostory bez další investice do rekonstrukce.

Liptál (okr. Vs)     KoMERčNÍ oBjEKT na trase Zlín-Vsetín

739 012 537 8.200.000 K

RODINNÝ DŮM V OKRESE VSETÍN.

       

Zachovalé zemědělské stavení se zahradou (lze využít jako 
stavební pozemek) v malebné obci lipina. Možnost přestavby 
- např. na dům k rekreaci či bydlení. IS u pozemku.

Valašské Klobouky - Lipina (okr. ZL)

739 012 537 650.000 K

prodáváte dům, byt nebo 
pozemek a potřebujete 

rychle peníze?
Nabízíme Vám zálohu na budoucí kupní 

cenu až 500.000,-Kč. Rychlé jednání!

tel: 800 986 635

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

ZALoŽENo R. 1992

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

SleVA!

SUPeR!



       

Mírně svažitý stavební pozemek (2507 m2), celodenně 
osluněn na kraji obce, v řídké zástavbě dalších RD. Příjezd 
po asfaltové komunikaci až k pozemku. Plyn do cca 10 m.

oznice (okr. Vs)

725 675 009 675.000 K

www.ZVONEK.cz

pobočka VAL. MEZIŘÍČÍ

pobočka VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mostní 96
(dolní roh náměstí vedle optiky)
tel.: 571 616 166, 603 285 314

       

Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechouv centru 
obce, garáž. Vhodné k bydlení i podnikání. Možno vybudo-
vat další 2-3 bytové jednotky. Pozemek o velikosti 1304 m2.

objekt k bydlení Němetice (okr. Vs)

725 675 009 1.400.000 K

objekt k bydlení Němetice (okr. Vs)

       

Dvoupodlažní, zděný RD 5+1. Celková plocha pozemku 
cca 500 m2. Možnost parkování na pozemku. RD je celý za-
teplen. Kolaudace v roce 2000.

Val. Meziříčí - podlesí (okr. Vs)

725 675 009 3.800.000 K

Dvoupodlažní, zděný RD 5+1. Celková plocha pozemku 
cca 500 m
teplen. Kolaudace v roce 2000.


       

Prodej RD 4+1 se zahradou, 2 balkóny a garáží. Pozemek: 
cca 1 380 m2 vč. zast. plochy. Možnost přístavby půdního 
bytu. IS: plyn, elektrika, obecní – voda, kanalizace.

Krhová u VM (okr. Vs)

725 675 009 3.390.000 K
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Mírně svažitý stavební pozemek (2507 m
osluněn na kraji obce, v řídké zástavbě dalších RD. Příjezd 
po asfaltové komunikaci až k pozemku. Plyn do cca 10 m.


       

Druž. byt 3+1 o celkové ploše 75 m2, neprůchozí, s krásný 
výhledem na město. Byt je v původním stavu, ale velmi 
pěkný, čistý a udržovaný. V bytě šatna, lodžie. Klidná lokalita.

3+1 Val. Meziříčí - Štěpánov (okr. Vs)

725 675 009 1.380.000 K

Krhová u VM (okr. Vs)

       

Novostavba RD 5+1 z r. 2007 za obcí v krásném a klidném 
prostředí. Příjezd po asfaltové soukromé cestě až k domu.  
Zastavěná plocha 224 m2, neoplocená zahrada 933 m2.

police u Val. Meziříčí (okr. Vs)

725 675 009 3.700.000 K

Val. Meziříčí - podlesí (okr. Vs)

       

Atraktivně umístěný RD - na náměstí v Kelči, ideálně 
využitelný k podnikání i k bydlení. Zastavěná plocha je 
277 m2, ostatní plocha 460 m2.

Kelč (okr. Vs)

725 675 009 2.990.000 K

HLEDÁME PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY 

BYT 1+1 A 2+1 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ!

HLEDÁME PRO NAŠEHO KLIENTA 
RD V OKOLÍ VAL. MEZIŘÍČÍ 

DO 1.500.000,-KČ!

Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechouv centru 
obce, garáž. Vhodné k bydlení i podnikání. Možno vybudo-
vat další 2-3 bytové jednotky. Pozemek o velikosti 1304 m


3+1 Val. Meziříčí - Štěpánov 

       

Zahradní chatka v zahrádkářské kolonii. Zděná stavba se 
sedlovou střechou, krytina - plech. Chata o velikosti 16 
m2. Celková plocha pozemku 476 m2. Hezké prostředí.

Brňov (okr. Vs)

725 675 009 350.000 K

 RYCHLE 
A PROFESIONÁLNĚ 

PRODÁME I VAŠI 
NEMOVITOST!

ZVONEKZVONEK.cz.cz

PRO NABÍZEJÍCÍ  
SLUŽBY ZDARMA!

800 986 635

tel.: 739 012 537

» 40 bytů o velikostech 2 - 3+kk (60 - 87 m2)
» U všech bytů balkon, lodžie nebo terasa a sklep.
» Jednotlivé byty je možné spojit do větších celků 
    - přesně podle Vašich představ. 
» Odkoupíme Vaši stávající nemovitost, 
    nebo pomůžeme s jejím prodejem. 

MODERNÍ BYDLENÍ
pobočka VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍpobočka VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mostní 96Mostní 96
(dolní roh náměstí vedle optiky)(dolní roh náměstí vedle optiky)
tel.: 571 616 166, 603 285 314tel.: 571 616 166, 603 285 314

police u Val. Meziříčí 

BRUMOV 
BYLNICE

Druž. byt 3+1 o celkové ploše 75 m
výhledem na město. Byt je v původním stavu, ale velmi 
pěkný, čistý a udržovaný. V bytě šatna, lodžie. Klidná lokalita.
725 675 009

HLEDÁME PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY 

HLEDÁME PRO NAŠEHO KLIENTA 

dEjTE o soBĚ VĚdĚT  
  cELÉMU 
  KRAjI!!!
INZERUjTE V ToMTo 
MAGAZÍNU! 
vychází měsíčně
nyní v nákladu 50.000 ks
tel: 605 981 494 ZdARMA v celém Zlínském kraji inzertní realitní magazín 30.000 výtisků

800 986 635
www.zvonek.cz

Ústí u Vsetína (okr. Vs)

737 643 703 3.200.000 K

Rodinný dům se dvěma samostatnými byty (3+1 a 2+1), zahra-dou a zděnou hospodářskou budovou. Hospodářská budova má charakter rekreační chaty s garáží. Zahrada 674 m2.

Uh. Hradiště - Vésky (okr. UH)

606 702 417 2.140.000 K

Pěkný RD 5+1 ve Véskách. Dům je udržovaný a je na pěkném klidném místě. Zimní zahrada se vstupem na dvorek s hospodářskými budovami a pěkným posezením, garáž.

Žítková (okr. UH)

603 246 683 1.020.000 K

RD na polosamotě, obklopen lesem a pozemky - 13.000m2. Dům byl kolaudován v roce 2000. Sestává z předsíně, dvou pokojů, kuchyně, koupelny a WC.

Průvodce našimi nejvýhodnějšími nemovitostmi nejen ve Zlínském kraji č. 05/2008

* čtěte rozhovor uvnitř

R
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Ústí u Vsetína (okr. Vs)

Uh. Hradiště - Vésky (okr. UH) Žítková (okr. UH)

* čtěte rozhovor uvnitř

Libor Lukáš: „V péči 
o dům a zahradu 

nacházím své tvůrčí 
uplatnění!

Ústí u Vsetína (okr. Vs)

737 643 703 3.200.000 K

Rodinný dům se dvěma samostatnými byty (3+1 a 2+1), zahra-dou a zděnou hospodářskou budovou. Hospodářská budova má charakter rekreační chaty s garáží. Zahrada 674 m2.

Ústí u Vsetína (okr. Vs)

737 643 703 3.200.000 K

Rodinný dům se dvěma samostatnými byty (3+1 a 2+1), zahra-dou a zděnou hospodářskou budovou. Hospodářská budova má charakter rekreační chaty s garáží. Zahrada 674 m2.

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

REALITNÍ
NAE

NOVINY

dokončení: sRpEN 2009
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číslo ČERVENEC 2008                               NOVÁ VÝSTAVBAREALITNÍ
NAE

NOVINY

VÝsTAVBA NeJPRODÁVANĚJŠÍCH BYTŮ 
Ve ZlÍNĚ poKRAčUjE!

bloky B9, B10

Naše realitní noviny *ČERVENEC 2008

infolinka: 736 631 212, 603 246 685    www.zvonek.cz

BYToVÉ doMY  ZELINoVA 
ZLÍN - KoZLŮV ŽLEB

Komfortní bydlení - byty 1+kk - 5+kk
Atraktivní lokalita s výhledem do zeleně
Možnost spojení bytů - podle Vašich představ
Podzemní parkování
Zajistíme výhodné fi nancování
Prostorné terasy

· 
· 
· 
· 
· 
· 

Investor: projekční kancelář: 

 AgeNTURA ZVONeK 
CZ s.r.o.

Pod Nivami 330 Zlín

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

Výhradní prodejce:

Infolinka: 
603 246 685
736 631 212 
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www.ZVONEK.cz

pobočka UH. BROD

pobočka UHERSKÝ BROD
Masarykovo nám. 102
 (1. patro budovy GE Money)
tel.: 572 638 800, 603 246 683 Miroslava Kubišová

manažer pobočky

 

       

Rodinný domek 2+1 v obci Strání. Obytné místnosti jsou 
situovány do přízemí – kuchyně, obývací pokoj, koupelna-
WC. ložnice je situovaná do podkroví - samostatný přístup. 

strání (okr. UH)

603 246 683 658.000 K

       

Vícegenerační RD v centru obce, po kompletní, velmi vkusné 
rekonstrukci, bez dalších nutný nákladů. Udržovaná zahrada 
o výměře cca 200m2. Dům je vhodný k bydlení i podnikání.

Bánov (okr. UH)

603 246 683 Cena v RK

Rodinný domek 2+1 v obci Strání. Obytné místnosti jsou 
situovány do přízemí – kuchyně, obývací pokoj, koupelna-
WC. ložnice je situovaná do podkroví - samostatný přístup. 


       

Přízemní dům 3+1+veranda v klidné části obce. Dům je na-
pojen na ob. vodovod + vl. studna na pozemku, kanalizaci. V 
půdních prostorách možno zbudovat další obytné místnosti.

Korytná (okr. UH)

603 246 683 750.000 K

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME: 

- RODINNÝ DOMEK V UH. 

BRODĚ A BOJKOVICÍCH

- BYT 1-3+1 V UHERSKÉM 

BRODĚ, SPĚCHÁ!

NABÍdNĚTĚ NA 603 246 683

pobočka BRUMOV - BYLNICE

       

Rodinný domek 2+1 k rekonstrukci na polosamotě v 
krásném prostředí Bílých Karpat v obci Brumov. Výhod-
ná koupě k vybudování chalupy k rekreaci.

Bylnice (okr. ZL)

739 012 537 350.000 K

budova České spořitelny
tel.: 739 012 537

       

Zachovalé zemědělské stavení se zahradou (lze využít jako 
stavební pozemek) v malebné obci lipina. Možnost přestavby 
- např. na dům k rekreaci či bydlení. IS u pozemku.

Valašské Klobouky - Lipina (okr. ZL)

739 012 537 650.000 K

       

Původní dřevěnice 4+kk pro relaxaci a oddech v obci. 
Jedná se o podsklepený objekt s obytným podkrovím. 
Na pozemku je přiveden plyn, stačí jenom napojit.

poteč u Val. Klobouk (okr. ZL)

739 012 537 850.000 K

HLEDÁME PRO NAŠE 
ZÁKAZNÍKY BYT 
1+1 - 3+1 VE 

VAL. KLOBOUKÁCH

HLEDÁME PRO NAŠEHO 
KLIENTA RD V OKOLÍ 

BRUMOVA - BYLNICE

BYTY pRodEj

2+1 v Brumově-Bylnici,Rozkvět
Součástí bytu jsou dva velké 
pokoje, prostorná kuchyň s 
kuchyň.vybavením, koupel-
na+WC, prostorná chodba s 
vestavěnou skříní. K bytové jed-
notce patří velký sklep a menší 
zahrádka hned u domu. Nízké 
měsíční náklady - 1.700,-Kč. 
d o p o R U č U j E M E!!!

cena: 650.000 Kč

3+1 v Brumově-Bylnici, družba
Zrekonstruovaný družstevní byt 
na sídl. Družba v Brumově-Byl-
nici. Byt se nachází ve 3. patře, 
kuchyň s kuchyň. vybavením 
(moderně zrekonstruovaná), 
koupelna - zděné jádro. V suteré-
nu domu je sklep.
Na byt vám pomůžeme vyřídit 
tzv.předhypoteční úvěr.

cena: 1.250.000 Kč

strání (okr. UH)

       

Řadový RD 2+kk v bezprostřední blízkosti centra. Dům je na-
pojen na veškeré inž. sítě, plynové topení gAMAT, koupelna, 
WC. Za domem krytá terasa a zahrada o výměře 103m2.

Uherský Brod (okr. UH)

603 246 683 890.000 K

Vícegenerační RD v centru obce, po kompletní, velmi vkusné 
rekonstrukci, bez dalších nutný nákladů. Udržovaná zahrada 
o výměře cca 200m


       

RD 5+1 nedaleko centra, po kompletní a velmi zdařilé rekon-
strukci. Topení plynové - v přízemí podlahové, v obýv. pokoji 
krb. Udržovaná okrasná zahrada se zahradním domkem.

Uherský Brod (okr. UH)

603 246 683 3.750.000 K

       

Zděná, částečně podsklepená chata v krásném a klidném 
prostředí na samém okraji města. U chaty je zbudováno příjemné 
venkovní posezení. Udržovaná zahrada o výměře 1120 m2.

Uherský Brod (okr. UH)

603 246 683 450.000 K

Korytná (okr. UH)

Řadový RD 2+kk v bezprostřední blízkosti centra. Dům je na-
pojen na veškeré inž. sítě, plynové topení gAMAT, koupelna, 
WC. Za domem krytá terasa a zahrada o výměře 103m


       

RD na polosamotě, v krásném prostředí Bílých Karpat, obklo-
pen lesem a pozemky 13.000m2. Dům ve velmi dobrém stavu, 
vhodný pro milovníky přírody k trvalému bydlení i k rekreaci.

Žítková (okr. UH)

603 246 683 1.020.000 K

       

Starší chalupa ke kompletní rekonstrukci ve stylu “slovácké 
búdy” v klidné části malebné obce Vlčnov. Dům má dvě míst-
nosti (možnost rozšíření o další). Zahrada o výměře 1148m2.

Vlčnov (okr. UH)

603 246 683 450.000 K

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY 

NABÍdNĚTĚ NA 603 246 683

       

Velmi lukrativní stavební pozemek o celkové ploše 3600m2 
v klidné části obce Nivnice. Pozemek je vhodný pro stavbu 
samostatně stojícího domu (š. 22m). DOPORUČUJeMe. 

Nivnice (okr. UH)

603 246 683 1.470.000 K

NAŠE REALITNÍ NOVINY vychází měsíčně v nákladu 50.000 ks.
Distribuováno ZDARMA v celém Zlínském kraji.
Registrace MK ČR E 16634

Produkce, INZERCE: Mgr. Miroslav Zvonek 
realitninoviny@email.cz 
tel.: +420 605 981 494 ...to nejlepší ze 

světa REALIT...

VYŘÍDÍME VÁM VÝHODNOU 

HYPOTÉKU
Zajistíme pro Vás nejvýhodnější podmínky!

Navštivte naši pobočku nebo volejte 
ZDARMA 800 986 635 (800 ZVONEK)

Výhodnou  hypotéku Vám vyřídíme např. v  
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číslo ČERVENEC 2008                               NOVÁ VÝSTAVBAREALITNÍ
NAE

NOVINY

tel:  731 842 999
www.zvonek.cz

JANOVA HORA
VIZOVICEjh

V každém bytovém domě 12  
bytových jednotek a 4 garáže

Byty o velikostech 3+kk a 5+kk

Ke každému bytu  
balkon, lodžie nebo terasa

Orientace domů V-Z

Každý byt má vlastní kotelnu  
s ohřevem vody

V ceně bytu kuch. linka od fy 
Sykora (bez zařiz. předmětů)

bytové domy JANOVA HORA

VIZOVICE

doKoNčENÍ: BlOKY f, g - sRpEN 2008

BlOK e - pRosINEc 2008

MODERNÍ BYDLENÍ  
v klidném prostředí nedaleko centra 

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

pRodEjcE: 
AgeNTURA ZVONeK CZ s.r.o.

Pod Nivami 330, Zlín, 577 200 100

fINANčNÍ pARTNER:



Zajistíme kompletní služby včetně fi nancování!

tel.: 602 77 22 55, mail: miro@zvonek.cz

Byty v rodinných domcích 

ZLÍN - VRŠAVA

4 domy po 3 bytech z toho vždy 1 mezonetový, každý 
byt má garáž + parkovácí místo + sklep, možnost 
předzahrádky.

Velikost: 1+kk až 6+kk (od 42 m2 do 300 m2)+ garáž
Ceny: od 35.000 Kč/m2

Zahájení: léto 2008
Dokončení: léto 2009

Architekt projektu: 
Ing. arch. Stanislav Nožka, 
projektová činnost v investiční výstavbě

4 domy po 3 bytech z toho vždy 1 mezonetový, každý 
byt má garáž + parkovácí místo + sklep, možnost 
předzahrádky.

Velikost: 1+kk až 6+kk (od 42 m

NOVINKA!
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TERAsoVÉ doMY ZELINoVA 
ZLÍN - KoZLŮV ŽLEB

posLEdNÍ VoLNÉ BYTY
V BLocÍcH B6, B7, B8!

infolinka: 736 631 212, 603 246 685infolinka: 736 631 212, 603 246 685infolinka: 736 631 212, 603 246 685

Bydlete v novém 
ještě letos!!!

číslo 
bytu

vel. 
bytu

celkem 
m2

z toho: 
byt 
m2 ba

lk
on

 

te
ra

sa cena bytu s 
9% DPH

B6/53A 4+kk 104,1 86,9 15 3 321.168,-

B7/42B 3+kk 87,4 66,7 17,3 2.620.142,-

B7/51A 2+kk 63,4 56,2 5 1 970.000,-

B7/53A 3+kk 82,2 68,6 11,4 2 696.835,-

B7/52A 4+kk 104,1 86,9 15 3 369.517,-

B7/51B 4+kk 136,1 114,2 3,5 15 4 357 929,-

B7/52B 4+kk 105,3 90,5 11,4 3 424 453,-

B8/01A 2+1 99,7 61,15 15,15 21,2 1 884.142,-

B8/31A 2+kk 69,15 50,65 8,6 7,4 1 830.162,-

B8/51A 2+kk 63,4 56,2 5 1 971.342,-

B8/53A 3+kk 82,2 68,6 11,4 2 698.009,-

B8/52A 4+kk 104,1 86,9 15 3 457.895,-

B8/11B 3+kk 76,55 62,1 4,75 7,1 2 075.153,-

B8/51B 4+kk 139,95 117,9 3,85 14,95 4 447.200,-

B8/52B 4+kk 105 91,35 10,4 3 416.372,-

Možnost dokoupení 
garáže a gar. stání!
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rozhovor měsíce                             Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš

Libor Lukáš stojí v čele Zlín-
ského kraje už čtvrtým rokem.  
Pochází z Rudic na Uher-
skobrodsku a bydlí v Pitíně. 
Mimo práci a rodinu naplňu-
jí jeho život i záliby jako jsou 
lyžování, cyklistika, vodác-
tví, či myslivost. Zajímalo 
nás jak tento politik „žije“ 
když odloží pracovní sako 
hejtmana. 

je nějaká země, která je Vám 
blízká životním stylem? po-
případě ve které byste rád 
žil?
Určitě mám rád Itálii, kde 
slunce ozařuje svými paprsky 
písečné mořské pláže v létě, 
či horské štíty Dolomit v zimě. 
lidé jsou zde velmi příjemní, 
temperamentní a zároveň po-
hodoví, ale oslovila mě i jiná 
místa na světě. Nezapomenu-
telné bylo například setkání 
s původními Indiány ve Spo-
jených státech amerických v 
Novém Mexiku nebo s ukra-
jinskými přáteli ve městě lvov. 
Nicméně žít chci tam kde doposud, 
tedy v malé vesničce v podhůří Bí-
lých Karpat. Vrátil jsem se sem před 
dvaceti lety z Prahy a vím, že je to to 
pravé místo. V naší zemi a právě tady 
na Moravě mě, mimo jiné, fascinuje 
pestrost a kulturní rozmanitost.

Bez čeho se Vaše domácnost neo-
bejde?
Určitě je to pohodlné sezení, případ-
ně dobrý stůl, u něhož  i doma často 
pracuji, případně si jen dělám zápis-
ky ze své vášně – myslivosti. Naše 
rodina se také neobejde bez klasic-
kých komunikačních médií a zdrojů 
informací, které nás v tomto století 
pohltily. Není den, kdy bychom ne-
měli zapnutou televizi, neřešili úkoly 
u počítače či přes mobilní telefony.

co považujete za přednost Vašeho 
bydlení?

ovlivnila Váš domov, re-
spektive jeho vybavení 
Vaše práce nebo Vaše záli-
by?
Přímo vybavení zásadně ne. 
Nicméně, zmínil jsem, že 
jsem vášnivý myslivec a k 
tomu patří vybavení a také 
trofeje nebo publikace. Ty 
ukládám do jedné místnosti a 
manželku už trošku zlobí, že 
jich neustále přibývá. Často 
také vozím z pracovních cest 
drobné dárky a ani s těmi už 
si manželka neví rady. Tak je 
postupně odklízí.

preferujete nějaké bytové 
doplňky, nebo je toto ob-
last, kterou raději přene-
cháte povolanější osobě? 
Vyložené preference nemám, 
ale o doplňcích rozhoduje-
me s manželkou sami dle 
toho, jak se nám líbí, jak nás 
osloví a zda celkově takříka-
jíc zapadnou do vybavení 
domu jako celku. Pokud mi 
to   pracovní vytížení dovolí, 

zavítáme s manželkou do těch správ-
ných obchodů a prohlížíme moderní 
doplňky. Mnohdy jsem to já, který 
rozhodne o vhodnosti daného do-
plňku. Nicméně tvrdím, že má žena je 
na to větší odbornice.
  
Existuje architektonický styl, ke 
kterému tíhnete? A proč?
Oslovuje mě funkcionalismus. Stavby, 
které dokázal ve Zlíně realizovat Baťa 
se svými spolupracovníky a archi-
tekty jsou pro mě unikátní. O Baťově 
mrakodrapu říkám, stejně jako mnozí 
odborníci na architekturu, že má stej-
nou hodnotu jako Hradčany, jen v ji-
ném typu architektury. S odstupem 
času jsem stále více hrdý na to, že se 
nám tuto památku podařilo zachrá-
nit, zrekonstruovat a znovu otevřít 
veřejnosti. Vedle fenoménu Baťa mě 
rovněž oslovují stavby patřící do tzv. 

Určitě je to klid, příjemné prostředí a 
mezilidské vztahy v malé obci. Dále 
také spojení domu se zahradou tak, 
že v létě můžeme grilovat a trávit čas 
na čerstvém vzduchu. V péči o dům 
a zahradu také nacházím své tvůrčí 
uplatnění.

jak si představujete ideální bydle-
ní?
Nejsem náročný člověk a dům, kte-
rý jsme před mnoha lety s manžel-
kou postavili, to je pro mě ideální 
domov. Dnes si totiž uvědomuji, 
že mnohem více než samotná po-
doba je atmosféra doma,  byť jsou 
především funkčnost a také archi-
tektonická podoba důležité. Pokud 
bych se měl přeci jen trochu za-
snít, pak by to bylo bydlení v ma-
lebném dřevěném srubu v klidné 
horské lokalitě, v přírodě, kde bych  
jen relaxoval a pozoroval přírodu.

Libor Lukáš: „V péči o dům a zahradu  
nacházím své tvůrčí uplatnění!

REALITNÍ
NAE

NOVINY

foto: osobní archiv libora lukáše



rozhovor měsíce                             Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš REALITNÍ
NAE

NOVINY
lidového stavitelství a architektury. 
 
Kdybyste měl možnost, jak byste 
dnes řešil své bydlení? Nebo byste 
postupoval stejně? 
Postupoval bych podobně jako před 
lety. Na malé vesnici je stavba vlast-
ního rodinného domu za prvé tradicí, 
za druhé také nejjednodušší možnos-
tí, jak pořídit bydlení. I když to samo-
zřejmě stojí hodně práce, peněz a ner-
vů. Ale jako vždy v těchto případech 
se najdou členové rodiny a ochotní 
kamarádi, kteří pomohou, takže se dá 
vše vlastními silami zvládnout. Do-
konce jsem si i docela dobře zvykl na 
denní dojíždění, které mně tam i zpět 

mám čas, tak si klid užívám. Těch chvil 
je ale málo, protože když mám volno, 
zase utíkám do lesa, který je pro mě 
tou největší relaxací. Určitě budu ale i 
nadále do svého bydlení vkládat ino-
vativní prvky a kreativní nápady tak, 
abychom se doma všichni cítili dobře 
a žili v moderním prostředí.

ovlivňují Vaše bydlení životní tren-
dy?
Myslím, že nijak zásadně, již jsem ří-
kal, že jde většinou o věci, které se mi 
líbí ad hoc – spíše jsem v této oblasti 
člověk spontánního rozhodování. Ku-
povat něco jen proto, že je to momen-
tálně „in“, tak na to moc nejsem.

jana Bílková

zabere asi hodinu 
času. Zkrátka kaž-
dý máme někde 
„své doma“, kam 
se vždy rádi vra-
címe, proto bych 
neměnil. 
jako význam-
ný politik také 
cestujete, měl 
jste někdy mož-
nost přivézt si ze 
svých cest něco, 
co dnes zdobí 
Vaši domácnost?
Je to právě celá 
řada drobností a 
symbolů, malí vel-
bloudi, sloni, modely pamětihodnos-
tí, klíčenky. S úsměvem mohu říci, že 
je u nás doma k vidění skoro celý svět. 
Ale jak říká manželka, je to dobré jen 
na „chytání prachu“, takže to malinko 
redukuji. Jednu památku ale mám vy-
stavenu stabilně. A nedávno jsem to 
říkal i americkému velvyslanci, když 
jsem ho v Baťově mrakodrapu přijí-
mal. Je jí vzpomínka na cestu do USA 
– malá socha svobody. Tu  nemám 
doma, ale na svém pracovním stole.
 
Změnil se nějak Váš postoj ke stylu 
Vašeho bydlení v průběhu let?

Víc si vážím klidu doma, rád se sta-
rám o dům i zahradu a hlavně pokud 

inzerce

noční záběr Baťova mrakodrapu - lze na něm vidět svítící  
kancelář hejtmana (foto: archiv Zlínského kraje)

společné foto s Tomášem Baťou  
(foto: archiv Zlínského kraje)
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Svěřte prodej své nemovitosti realitní kanceláři s 15 - letou tradicí. 
Postaráme o se o rychlý a profesionální prodej Vašeho domu či bytu. 
Vy si zatím můžete dopřát večeři v luxusní restauraci.  
Zveme Vás! 

* Nabídka platí při podpisu výhradní smlouvy.

pŘIpIjTE sI 
NA ÚspĚŠNÝ pRodEj 
VAŠÍ NEMoVITosTI!

800 986 635 www.zvonek.cz

Koliba U černého medvěda nabízí komfortní ubytování v sedmi 
dvoulůžkových pokojích a dvou apartmá. V přízemí penzionu se nachází restau-
race, která nabízí nevšední kulinářské zážitky tradičních, ale i světových specialit, 
připravovaných na otevřeném ohništi, stylové prostředí pro slavnostní příležitosti a 
nezapomenutelnou atmosféru při pravidelných večerech živé hudby.

Koliba U černého medvěda 
U zimního stadionu č.ev. 4092 
760 01 Zlín 
tel.: +420577436908 
fax.:+420577436035 
web.: www.koliba-zlin.cz 
e-mail.: recepce@koliba-zlin.cz

TĚŠÍME sE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost a získejte 
ZdARMA poukaz na večeři v luxusní restauraci*

pARTNEŘI AKcE: KoLIBA U čERNÉHo MEdVĚdA VE ZLÍNĚ A REsTAURAcE HoTELU sLUNcE V UH. HRAdIŠTI

800 986 635

ZALoŽENo R. 1992

Z V O N E K
A G E N T U R A

R



Audi 7 3.0 TDi Tiptronic
v provozu od 06/06, klimatizace, nebouraný

1 390 000 K

Jeep Wrangler 4.2i
v provozu od 07/91, xenony

270 000 K

Suzuki Grand Vitara 2.0i 16v 103Kw
v provozu od 08/06, klimatizace, nebouráno

460 000 K

Volvo XC90 2.9 T6
v provozu od 01/04, nehavarováno

639 000 K

Citroën Jumper 2.8 Di 16 míst
v provozu od 08/01

415 000 K

Ford Transit 2.4 D 350
v provozu od 12/02

198 000 K

pel Vivaro 1.9 DTi
v provozu od 09/01, první majitel

247 000 K

Volkswagen Transporter 1.9 TD
v provozu od 10/01, první majitel

235 000 K

Jianshe nové se zrukou Wildcat
vyrobeno 2007, veškeré záruky

91 597 K bez DP

Polaris Trail RMK model 06 Polar
v provozu od 10/05, sněžný skůtr

150 000 K bez DP

Přívěs osobní Coaster Mobilhaus
rozměr 8x3 m, koupeno v ČR

185 000 K

Daihatsu Terios 1.3i 16v PG
v provozu od 05/00, nebouráno

182 000 K

www.autoline.cz

Výkup za hotové, nejlepší možné ceny!

LEVNĚJI NEŽ NOVÉ A KLIDNĚ I NA SPLÁTKY

pŘIpIjTE sI 
NA ÚspĚŠNÝ pRodEj 
VAŠÍ NEMoVITosTI!

Nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost a získejte 
ZdARMA poukaz na večeři v luxusní restauraci*

pARTNEŘI AKcE: KoLIBA U čERNÉHo MEdVĚdA VE ZLÍNĚ A REsTAURAcE HoTELU sLUNcE V UH. HRAdIŠTI

inzerce



LEVNĚJI NEŽ NOVÉ A KLIDNĚ I NA SPLÁTKY
Seat Altea 2.0 TDi navigace
v provozu od 01/05, klimatizace, super stav

339 000 K

Škoda Fabia 1.2i 12v
v provozu od 02/05, nehavarováno

205 000 K

Škoda Fabia 1.2i Htp
v provozu od 04/04, klimatizace, 1. majitel

189 000 K

Škoda Octavia 1.9 TDi 4x4 92kW
v provozu od 07/05, klimatizace, xenony

465 000 K

Škoda Octavia 1.9 TDi klima 81kW
v provozu od 08/02, klimatizace, top stav

252 000 K

Škoda Octavia 2.0 TDi II
v provozu od 01/07, klimatizace, xenony

489 000 K

Volkswagen Golf 1.9 TDi 81kW 
v provozu od 04/00, klimatizace, 1. majitel

190 000 K

Volkswagen Golf 1.9 TDi 96kW
v provozu od 11/02, klimatizace, 1. majitel

244 000 K

Volkswagen Passat 1.9 TDi 4x4 96kW
v provozu od 12/03, klimatizace, nebouráno

299 000 K

Volkswagen Passat 1.9 TDi
v provozu od 2004, klimatizace, xenony

275 000 K

Volkswagen Polo 1.2i
v provozu od 04/04, první majitel

169 000 K

Volkswagen Sharan 1.9 TDi
v provozu od 12/08, klimatizace, nebouráno

445 000 K

V aktuální nabídce momentálně až 500 nových  
i ojetých automobilů jen pro Vás !!!

Škoda Fabia 1.2i
v provozu od 04/03, první majitel

139 000 K

inzerce
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www.autoline.cz

Škoda Fabia 1.4i 16v 74kW comfort
v provozu od 05/00

115 000 K

Škoda Fabia 1.4i 16v klima
v provozu od 2005, klimatizace

225 000 K

Škoda Octavia 1.6i II
v provozu od 08/04, klimatizace, 1. majitel

268 000 K

Škoda Superb 1.9 TDi
v provozu od 05/03, klimatizace, xenony

299 000 K

Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D
v provozu od 10/04, klimatizace, nebouráno

349 000 K

Toyota Corolla 1.4i VVTi 16v
v provozu od 03/03, klimatizace

228 000 K

Subaru Impreza 2.0i GXi klima
v provozu od 02/03, klimatizace, 1. majitel

229 000 K



Audi A4 1.9 TDi
v provozu od 01/04, klimatizace, první majitel

339 000 K

BMW 120 D 2.0, nový
nový, nejetý, plná záruka

679 000 K

Citroën C4 1.4i 16 V
v provozu od 07/06, nehavarováno

240 000 K

Fiat Grande Punto 1.4i klima
v provozu od 01/07, klimatizace

239 000 K

Fiat Grande Punto 1.4i Dynamic
v provozu od 03/06, aut. klimatizace

239 000 K

Fiat Idea 1.9 JTD MultiJet klima
v provozu od 08/04, klimatizace

235 000 K

Fiat Stilo 1.9 JTD 16v
v provozu od 05/06, aut. klimatizace

295 000 K

Ford C-MAX 1.6 TDCi 80kW klima
v provozu od 08/04, klimatizace, 1. majitel

265 000 K

Ford Fiesta 1.4 TDCi tiptronic,klima
v provozu od 07/04, klimatizace, nebouráno

169 000 K

Ford Galaxy 2.0 TDCi 7-místné
v provozu od 02/07, aut. klimatizace

615 000 K

Chrysler Voyager 2.8 CRDi automat
v provozu od 06/05, navigace, klimatizace

355 000 K

V aktuální nabídce momentálně až 500 nových  
i ojetých automobilů jen pro Vás!

BMW X3 2.0 D 130kW
v provozu od 09/07, nebouráno, v záruce

1 050 000 K

LEVNĚJI NEŽ NOVÉ A KLIDNĚ I NA SPLÁTKY

BMW 120 D 2.0, nový
nový, nejetý, plná záruka

679 000 K

inzerce



Nissan 350  3.5i V6
v provozu od 10/04, klimatizace, top stav

565 000 K

pel Meriva 1.7 DTi 16V
v provozu od 2005, aut. klimatizace

210 000 K

pel afira 1.8i 16v klima
v provozu od 01/03, klimatizace, 1. majitel

289 000 K

Peugeot 307 1.6 Di 80kW
v provozu od 02/05, klimatizace, nebouráno

240 000 K

Peugeot 307 2.0 Di
v provozu od 10/02, klimatizace

196 000 K

Renault Scénic 1.5 DCi
v provozu od 09/04, aut. klimatizace, top stav

239 000 K

Mini Cooper 1.6i S compresor xenon
v provozu od 02/05, klimatizace, 100% stav

479 000 K

Jan Jelínek a Miroslav Kotěna
posádka ATINE RA TEAM

LEVNĚJI NEŽ NOVÉ A KLIDNĚ I NA SPLÁTKY

www.autoline.cz
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V aktuální nabídce  
momentálně až 500  

nových i ojetých  
automobilů  

jen pro Vás !!!- výkup za hotové, nejlepší možné ceny
- stálý výběr až 500 vozidel, osobních i užitkových
- financování vozidel - spotřebitelský úvěr, leasing
- vyřízení do 40 min na místě, od 0% akontace až na 72 měsíců
- pro obrovský zájem bereme vozidla do komisního prodeje

pouze za 3,5%
- prodej na protiúčet (staré za nové)
- parkovné zdarma
- povinné ručení, nabídka 8-mi společností
- lustrace původu vozidel - profesionální úroveň, garance
- mytí, čištění interiéru a zevnějšku + příprava k prodeji zdarma

e-mail: auto@automp.cz
mobil: 00420 777 552 088
mobil: 00420 602 517 345
mobil: 00420 774 203 387
tel.: 00420 577 119 333 - 5
fax: 00420 577 922 380

www.autoline.cz


