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bytový dům Zlín - kúty (okr. ZL)
Nové byty 2+kk - 4+1 nedaleko centra Zlína

roZHovor

Výhodné investice do nemovitostí

rodinný dům uh. brod (okr. UH)
2 bytové jednotky 2+1, 3+1, garáž, zahrada

valašské meziříčí (okr. VS)
Dřevěnice 4+1 s garáží, pozemek 874 m2

inZerce vaŠí neMovitosti v naŠí režii! 
· BYTY · RODINNÉ DOMY · STAVEBNÍ POZEMKY · KOMERČNÍ OBJEKTY

katalog 
nemovitostí 
na str. 2-16

Výhodné investice do nemovitostíVýhodné investice do nemovitostí valašské meziříčí 

s hokejistou 
Petrem Leškou
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restaurace U DvoU slUnečnic
velký výběr hotových jídel, minutek, salátů, speciality na dřevěném uhlí

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

Sokolská 5147, Zlín  tel.: 577 436 522 www.udvouslunecnic.unas.cz

ve dnech 23.3. - 27.3.2009 jsme pro vás připravili speciality:

steaky pro labUžníky!

K O L O B Ě Ž K Y  *  K O L A  D Ě T S K Á  *  H O R S K Á  *  C R O S S O V Á  *  T R E K K I N G O V Á  *  C E S T O V N Í  *  S I L N I Č N Í

PRODEJ KOL ,  
KOMPLETNÍ SORTIMENT CYKLODOPLŇKŮ, 

OBLEČENÍ PRO CYKLISTIKU A FITNESS
SERVIS KOL

www.kolafavorit.cz

Rotopedy Ellipticaly

Cyklotrenažery
Steppery

Orbitracky

Prodejny: Malinovského 1278 (roh křižovatky směr nemocnice) Uherské Hradiště * Na Rynku 887 (U.T.A.H.), Kunovice * Masarykova 164 
(naproti Lidlu), Veselí nad Moravou * Nerudova 256 (vedle budovy ZEMSTAV), Kyjov * Štefánikova 11 (vedle Impostu), Hodonín * Louky 202 

(naproti čerpací. st. Shell), Zlín-Louky * Havlíčkova 1561 (směr vlak. nádraží), Otrokovice * Ztracená 75, Kroměříž * 
Náměstí Míru 208 (vedle Večerky), Hulín * OD KVANTO, Pořádí 2283, Uherský Brod * Černíkova 39, Bojkovice * Smetanova 1056 (LEGO 1.patro), 

Vsetín * Ulička 48 (vedle Večerky), Valašské Meziříčí * OD LAZ, Písečná 1794, Rožnov pod Radhoštěm
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byTy - pronájem
1+1 Zlín - Jižní Svahy, nevybaveno 7.000 kč

1+1 Zlín - Mokrá, nevybaveno, internet 7.500 kč

2+1 Zlín - centrum, zděný, nevybav., ihned 7.000 kč

2+1 Otrokovice, po rekonstrukci, vybaven 7.000 kč
2+1 Zlín - Mokrá, 2x lodžie, nevybav., ihned 7.900 kč 

2+1 Zlín - Bart. Čtvrť, vybaven, pro studenty, internet 8.000 kč

2+1 Zlín - Vršava, v RD, kompletně vybaven 8.800 kč

2+1 Zlín - Větrná, velmi hezky vybaven 8.800 kč

2+1 Zlín - centrum, s garáží, velmi prostorný 9.000 kč

2+kk Zlín - Kozlův Žleb, novostavba, super! 9.900 kč

3+1 Zlín - Beneš. nábř., velmi hezký, cena bez energií 9.000 kč

3+1 Zlín - Zálešná, cihla, luxusní byt, vybavený 15.500 kč

1/4 d. Zlín - Letná, čtvrtdomek po kompl. rekonstrukci 9.500 kč 

4+1 Zlín - Křiby, prostorný, i pro studenty 11.000 kč

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

Ceny Jsou vČeTnĚ InkAsA (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

kompletní nabídka na www.zvonek.cz
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kompletní nabídka na www.zvonek.cz
byTy proDeJ

Tel: 577 200 100

komplexní
služby pro vás! 
TrADICe oD r. 1992

       

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

1+1 Zlín - Centrum

739 686 851 1.099.000 kč

       

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

1+1 Zlín - malenovice

775 339 531 999.000 kč

       

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

2+1 Zlín - padělky

739 686 851 1.768.000 kč

       

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

3+1 Zlín - malenovice

731 842 999 1.760.000 kč

       

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

4+1 Zlín - kamenná

731 842 999 2.799.000 kč

       

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

1+1 otrokovice - centrum

775 339 531 950.000 kč

www.zvonek.cz

       

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

3+1 Zlín - podlesí s garáží

731 842 999 1.760.000 kč

       

Luxusní byt 3+1, 93 m2, nadstandardně vy-
bavený, balkon, lodžie. Velmi pěkné a po-
hodlné bydlení s výhledem na Janovu horu.

3+1 vizovice - novostavba

731 842 999 3.100.000 kč

       

DB 3+1 o vel. 68 m2 s lodžií, 2.p., s orientací 
na jihozápad a hezkým výhledem na Mlad-
covou; v původním, udržovaném stavu.

3+1 Zlín - Hony

731 842 999 1.410.000 kč

       

Bytová jednotka 3+1 s lodžií, 68 m2, po kom-
pletní rekonstrukci včetně zděného jádra. 
Orientace bytu na západ s výhledem na Zlín.

3+1 Zlín - budovatelská

731 842 999 1.590.000 kč

       

DB 3+1 po rekonstrukci, 72 m2, v 6. po-
schodí domu. V ceně bytu je možnost 
ponechat veškeré zařízení.

3+1 Zlín - okružní

731 842 999 1.820.000 kč

       

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

3+1 Zlín - podlesí

731 842 999 1.996.500 kč

       

4+1 Zlín - Křiby, západní orientace, DB, 
panelové jádro, nová plastová okna a 
nové stupačky, 2.p., krásný výhled.

4+1 Zlín - křiby

731 842 999 1.730.000 kč

       

Prostorný, světlý byt po částečné rekon-
strukci ve velmi dobrém stavu v žádané 
lokalitě ul. Slunečná, 4.p., balkon, 60 m2.

2+1 Zlín - slunečná

739 686 851 1.450.000 kč

       

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

2+1 Zlín - malenovice

739 686 851 1.440.000 kč

       

Byt 2+1 s lodžií v klidné lokalitě 
Bartošovy čtvrti , zateplení domu, zděné 
jádro, nová kuchyňská linka, 4.p., 56 m2.

2+1 Zlín - bart. Čtvrť

739 686 851 1.560.000 kč

       

2+1 v OV, novostavba (9 let), pěkný, 
zděný byt. Bytový dům je situován v 
lokalitě blízko lesa, 6.p., 54 m2, balkon.

2+1 Zlín - podlesí

603 246 685 1.750.000 kč

       

Zděný byt 2+1 v atrakti vní části  centra města 
- Fügnerově nábřeží, u domu garáž. Po kompl. 
rekonstrukci, 65 m2, 2x sklep, nábytek v ceně!

2+1 Zlín - centrum

605 981 494 2.450.000 kč

       

Byt 2+1, 54 m2, OV, v Otrokovicích na ul. 
Hlavní s balkonem, po rekonstrukci. Bude 
se provádět zateplení a oprava střechy. 

2+1 otrokovice

736 785 182 1.300.000 kč

       

Velmi pěkná garsoniera s lodžií, umístěná 
v pěkné a klidné lokalitě ve Zlíně, ulice 
Družstevní, 32 m2, 2.p., OV, ihned volná.

1+kk Zlín - Družstevní

739 686 851 950.000 kč

       

Slunný byt 1+1 v pěkném prostředí, s výta-
hem, bez balkonu. V původním, udržova-
ném stavu, k okamžitému nastěhování.

1+1 Zlín - Česká

739 686 851 920.000 kč

       

2+1 v Otrokovicích na Trávníkách, ul. Lid-
ická, OV, 48 m2, původní, udržovaný stav, 
nové podlahy, nová kuchyňská linka.

2+1 otrokovice - Trávníky

775 339 531 1.250.000 kč

       

Originální mezonetový byt 4+kk, velká terasa s úžasným výhledem od Vizovických vrchů 
až po Buchlovské kopce; celková výměra 189 m2 s terasou, lodžií a balkonem; podlahové 
topení, důmyslné osvětlení a další nápadité prvky; měsíční náklady na bydlení cca 5,5 ti s.!

731 842 999 5.651.000 kč

Luxusní byt 4+kk Zlín - podlesí, výjimečná nabídka!

novinka

sleva!sleva! sleva!

novinka

novinkasleva! novinka

novinka sleva! novinka novinka

novinka

novinka

novinka

1+1

1+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

4+kk Zlín - podlesí, výjimečná nabídka!

       

Velmi prostorná bytová jednotka 4+1 o 
celkové výměře 93 m2 umístěná v pěkném 
a klidném prostředí, balkon, 6.p.

4+1 otrokovice - střed

603 246 685 1.990.000 kč

2+1 Zlín - padělky

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

739 686 851

       

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

2+1 otrokovice - centrum

736 785 182 1.490.000 kč

sleva!

sleva!



       

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

Zlín - mladcová (okr. Zl)

736 785 182 5.490.000 kč

       

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

bohuslavice u Zlína (okr. Zl)

736 785 182 3.790.000 kč

       

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

Zlín - prštné (okr. Zl)

775 298 516 2.990.000 kč

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

Zlín

Tel: 577 200 100, 603 246 680

       

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

Zlín - paseky (okr. Zl)

737 261 283 4.200.000 kč
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Dvoupodlažní RD v klidné lokalitě, po část. re-
konstrukci. Hospodářské objekty, dvě garáže, 
zahrada, skleník a pozemek vedle domu.

Zlín - želechovice (okr. Zl)

3.950.000 kč737 261 283

       

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

Zádveřice - raková (okr. Zl)

slevA při rychlém jednání!737 261 283

       

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

lůžkovice (okr. Zl)

3.680.000 kč737 261 283

       

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

míškovice (okr. km)

1.640.000 kč603 246 685

       

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

půldomek Zlín - letná

1.350.000 kč775 298 516

ul. Havlíčkova 780 
(u vlakového nádraží)

oTrokovICe

Tel: 577 932 608

       

Atypický nadstandartní dvoupodlažní RD v cen-
trální části  obce. Krásná, udržovaná zahrada 
s bazénem, altánkem a zahradním krbem.

bohuslavice u Zlína (okr. Zl)

737 261 283 7.500.000 kč

       

Nový RD 4+1 v Mysločovicích, 12km od 
Zlína, zahrada o rozloze 538 m2, dílna, 
sklep, parkovací stání. 

mysločovice (okr. Zl)

736 785 182 2.990.000 kč

       

Prodej 1/2domku v Otrokovicích - Baťov, celo-
podsklepený, s garáží, po rekonstrukci, s ideál-
ní dostupností  a veškerou infrastrukturou.

otrokovice (okr. Zl)

736 785 182 1.865.000 kč

       

Půldomek 3+kk v Napajedlích, velmi pěkně re-
konstruovaný, kombinované topení na pevná 
paliva + elektrické topení, garáž, zahrada.

napajedla (okr. Zl)

736 785 182 1.765.000 kč

       

Dvougenerační RD v žádané lokalitě, v 
původním stavu, nutná rekonstrukce. 
2x  bytová jednotka 2+1, garáž, zahrada.

brumov - bylnice (okr. Zl)

736 414 202 1.600.000 kč

       

Půldomek v klidné a pěkné lokalitě Zlína, 
parkováním před domem. Provedeno za-
teplení, oprava střechy. Ihned k nastěhování.

půldomek Zlín - Zálešná

1.850.000 kč603 246 685

       

Zachovalý čtvrtdomek v žádané lokalitě 
na Letné, pěkná zahrádka, nový zahradní 
domek. Dům prošel částečnou rekonstrukcí.

čtvrtdomek Zlín - letná

1.599.000 kč603 246 685

       

RD 4+2 po částečné rekonstrukci, 
dvougenerační, cihla. Ústřední topení na 
plyn, zahrada s garáží o výměře 1.300 m2. 

spyti hněv (okr. Zl)

1.800.000 kč736 785 182

       

RD prošel celkovou revitalizací. Interiér 
prošel také náročnou rekonstrukcí. Garáž, 
okrasná zahrada s posezením u krbu. 

pozlovice (okr. Zl)

739 012 537 5.250.000 kč

novinka novinkanovinka

novinka

novinka novinka

novinka

       

Zděná novostavba, nepodsklepená, 
dvoupodlažní o  dispozici 5+1. K domu 
náleží garáž a rovinatá zahrada (1109 m2).

marti nice (okr. km)

737 261 283 4.660.000 kč

novinka

Zlín - paseky (okr. Zl)

Atypický nadstandartní dvoupodlažní RD v cen-
trální části  obce. Krásná, udržovaná zahrada 
s bazénem, altánkem a zahradním krbem.

bohuslavice u Zlína



       

Exkluzivní byt 183m2 + 43m2 terasy v novostavbě 
viladomu v lesoparku o rozloze 2.500 m2, sa-
mostatná dvougaráž, nadstandartní zázemí.

viladům Zlín - Filmové ateliéry

luxusní byDlení pro 
nároČnÉ!

737 261 283 Info v rk

sleva!novinka
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nAvŠTIvTe nás
ráDI vám pomŮžeme 
A beZplATnĚ porADíme

       

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

Halenkovice (okr. Zl)

736 785 182 990.000 kč

       

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

pozemek lhota u Zlína

736 785 182 1.060.000 kč

       

Chalupa 3+1 za obcí Vlčková, na polosamotě, 
v krásném prostředí. Vhodná k trvalému by-
dlení i k rekreaci. velká slevA!

vlčková (okr. Zl)

990.000 kč737 261 283

       

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

vizovice (okr. Zl)

690.000 kč737 261 283

       

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

737 261 283 5.400.000 kč

pozemek se spodní stavbou Zlín - Ští pa

       

RD se započatou rekonstrukcí, IS  u domu, 
kanalizace a vodovod - obecní, plyn, dis-
pozice domku je tvořena do "L". Zahrada.

žlutava (okr. Zl)

736 785 182 1.250.000 kč

       

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

737 261 283 1.590 kč/m2

Pozemky pro výstavbu RD Zlín - Příluky

       

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

731 843 000 Cena dohodou

restaurace “Na Lodi”, Zlín - kudlovská přehrada

       

Stavební pozemek v centru Fryštáku, obdélník-
ového tvaru. IS do cca 40 m. Na jaře 2009 bude 
provedeno zasíťování lokality. Plocha 1181 m2.

Fryšták (okr. Zl)

737 261 283 900 Kč/m2+spoluúčast na IS

       

Pozemek o výměře 1.876  m2, s mírným 
sklonem, elektrická přípojka na pozem-
ku. Ideální pro stavbu RD.

vizovice - Chrastěšov (okr. Zl)

737 261 283 750.000 kč

       

St. pozemek v k.ú. Zádveřice-Raková,
s mírným západním sklonem, IS kromě 
kanalizace k dispozici, výměra 1757 m2.

Zádveřice - raková (okr. Zl)

737 261 283 930.000 kč

       

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

st. pozemek Zlín - podhoří

737 261 283 2.080.000 kč

       

Zděnná, celoročně obyvatelná chata 
se zahradou, v pěkném prostředí nad 
Hvozdenským rybníkem.

Chata Hvozdná (okr. Zl)

737 261 283 980.000 kč

       

RD 5+kk k dokončení, po kompletní rekon-
strukci. Topení plynové, vodovod obecní. Za-
jistí me Vám fi nancování této nemovitosti . 

Tlumačov (okr. Zl)

736 785 182 2.890.000 kč

       

Rovinatý st. pozemek s pěkným výhledem, 
jižní strana, výměra 1.960 m2, elektro na 
pozemku, voda a kanalizace do 100m. 

Hosti šová (okr. Zl)

736 785 182 1.500.000 kč

       

2 výjimečné stav. pozemky na rovině ve Zlíně - 
Prštném na Návsi o velikostech 1.320 a 817 m2. 
Veškeré sítě do 20 m od hranice pozemku. 

Zlín - prštné (okr. Zl)

608 730 740 1.790 kč/m2

       

Zasíťované stavební pozemky o veliko-
stech 718 - 1.143 m2. IS a příjezdová komu-
nikace dokončeny. Možnost ihned stavět.  

Zlín - mladcová (okr. Zl)

608 730 740 1.380 kč/m2

sleva!

sleva!

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka novinka

stovky dalších realit na
WWW.Zvonek.CZ



Mostní 96 (dolní roh náměstí  vedle opti ky)
vAlAŠskÉ meZIŘíČí

Tel: 571 616 166, 603 285 314

byDlení
FInAnCování 
porADensTví

       

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

2+1 val. meziříčí (okr. vs)

725 675 009 1.389.000 kč
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Novostavba RD 5+1 za obcí v krásném a klid-
ném prostředí. Příjezd až k domu.  Zastavěná 
plocha 224 m2, neoplocená zahrada 933 m2.

police u val. meziříčí

725 675 009 3.700.000 kč

       

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

kelč (okr. vs)

725 675 009 2.690.000 kč

       

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

val. meziříčí - podlesí

725 675 009 2.325.000 kč

       

Prodej stavební parcely Krhová - Valašské 
Meziříčí, plocha 700 m2 - 1.300 m2. Kom-
pletní IS na pozemku, v centru obce.

krhová (okr. vs)

776 299 243 960 kč/m2

       

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

val. meziříčí (okr. vs)

725 675 009 2.799.000 kč

       

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

3+1 val. Meziříčí (okr. vs)

725 675 009 1.499.000 kč

       

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

pronájem nebyt. prostor

725 675 009 12.000 kč/měsíc

       

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

kanceláře rožnov p./r.

725 675 009 2.600 kč/m2/rok

       

Dům 3+1 v okrajové části  města. Zahrada o 
velikosti  2.700 m2, garáž s přístupem z domu 
i zahrady, polovina domu je podsklepena.

rD valašské meziříčí

602 525 099 2.245.000 kč

       

Částečně zrekonstruovaný byt 2+1 v pan-
elovém domě Zašová. Zateplení, plastová 
okna, ústřední vytápění. 5. p., 50 m2, DB.

2+1 Zašová (okr. vs)

776 299 243 950.000 kč

       

Družstevní byt 3+1, 75 m2 s balkonem a 
sklepem, ve 2. podlaží s výtahem, krásný 
výhled, klidná lokalita, nízké náklady.

3+1 val. meziříčí - Štěpánov

731 491 845 1.399.000 kč

       

Byt 2+kk v OV, 59 m2, po částečné rekon-
strukci ve 4. patře s výtahem, velká koupel-
na, orientace na východ, v centru obce.

2+kk valašské meziříčí

731 491 845 1.250.000 kč

       

Stavební pozemek 1.356 m2 v obci Zašová, 
rovinatá parcela určená ke stavbě RD, 
všechny sítě na hranici pozemku.

Zašová (okr. vs)

731 491 845 650.000 kč

       

Stavební pozemek 1.200 m2 (20x60m) 
v okrajové části  Valašského Meziříčí. Ori-
entace V - Z. Pozemek ze tří stran oplocen.

valašské meziříčí (okr. vs)

725 675 009 840.000 kč

novinka

       

Dvougenerační RD s garáží, terasou a 
zahradou. Pozemek 693m2, RD byl v r. 
2006 rekonstruován.

rožnov p. radhoštěm

602 525 099 3.990.000 kč

sleva!

novinka

novinka

novinka novinka

novinkanovinka

       

Penzion po kompletní rekonstrukci v jednom z nejkrásnějších údolí 
Velkých Karlovic. Kapacita 90 lůžek, převážně čtyřlůžkové pokoje. 
V areálu penzionu je sauna, půjčovna horských kol, dětské hřiště 
a multi funkční hřiště. Okolí nabízí mnoho příležitostí  pro pěší turisti ku, 
jízdu na horských kolech, lyžařský vlek se nachází 100 m od penzionu. 
penzion je výborně zaveden, zimní obsazenost činí 100%!

731 491 845

Penzion velké karlovice - podťaté

13.000.000 kč

novinka

sleva!
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Mostecká 361, (budova O2 - přízemí)
vseTín

Tel: 571 416 160, 603 246 682

HypoTÉku
vám vyŘíDíme 

ryCHle A vÝHoDnĚ

       

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

pržno (okr. vs)

737 643 703 3.500.000 kč

       

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

2+kk velké karlovice (okr. vs)

725 675 009 725.000 kč

       

Původní dřevěnice s kamennou hospodář. 
přístavbou a stodolou na celoročně dobře 
dostupném místě. Cena k jednání!
774 055 481 900.000 kč

Dřevěnice Huslenky (okr. vs)

       

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

737 261 283 1.550.000 kč

střelná (okr. vs)        

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

737 643 703 2.390.000 kč

nový Hrozenkov (okr. vs)

       

Objekt s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a částečným podsk-
lepením. Dispozičně 5+2 s příslušenstvím. Příslušenství domu tvoří zpevněné plochy, 
oplocení, ovocné porosty, skleník, dvojgaráž s krbem, dílnou a venkovním posezením.
737 643 703 3.700.000 kč

rD vsetí n - centrum + samostatná dvojgaráž

       

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

velké karlovice (okr. vs)

774 055 481 1.220.000 kč

       

Čtvrtdomek se samost. číslem popis-
ným, samostatným vchodem a garáží 
v obci Jablůnka. Pozemek cca 100 m2.
725 675 009 1.320.000 kč

Jablůnka (okr. vs)

vHoDnÉ 
k rekreAČnímu byDlení

       

Rozestavěný RD v obci Huslenky-Uherská 
v horském prostředí. Plocha pozemků 
6.235 m2. Hypotéční úvěr zajistí me. 

rD Huslenky s pozemky

737 643 703 1.900.000 kč

       

Hrubá stavba s dokončenou střechou, 
okny a připojením na IS. Umístění 
v centru obce, orientace východ-západ.

Jablůnka (okr. vs)

774 055 481 2.380.000 kč

       

Pozemek k výstavbě skladovací nebo 
výrobní haly v areálu ZD Hošťálková. 
Původní stavba o zast. ploše 556 m2. 

Pozemek Hošťálková

774 055 481 590.000 kč

       

Byt s balkonem (62 m2) v cihlovém domě v klidné lokalitě. Původní stav,  ideální nabídka 
pro rekonstrukci dle vlastních představ. V ceně převod družstevní řadové garáže (cca 
300 m od domu). Měsíční náklady na bydlení - 3.165,- + zálohy na elektřinu a plyn.
774 055 481 1.750.000 kč

Db 3+1 s garáží vsetí n - rybníky

sleva! sleva!

novinkanovinka

novinka

       

Komerční prostory na hlavní trase Vsetí n-
Zlín. Vhodná investi ce pro fi rmu, která 
hledá výrobní prostory bez další investi ce.

liptál (okr. vs)

739 012 537 Cena v rk

Při koupi bytu 
v původním stavu 

nabízíme ZDArmA    
grafi cký 3D návrh 

rekonstrukce!
Využijte této akční nabídky, která 
Vám pomůže nastartovat nové, 

moderní bydlení.

JArní AkCe!

Dárek pro vás!

       

Zděný nepodsklepený dům, v oblíbené 
rekreační lokalitě. Vytápění lokální na tuhá 
paliva (plyn před domem). Dílna a garáž.
774 055 481 1.490.000 kč

valašská senice (okr. vs)



Hokejista Petr Leška:
„KARIÉRU BYCH RÁD DOKONČIL VE ZLÍNĚ!“
Petr Leška patří ke klíčovým hráčům celku Ri okna Zlín. Třiatřicetiletý hoke-
jista je v aktuální sezoně nejproduktivnějším mužem týmu. Centr první řady 
kroutí už třináctou sezonu v nejvyšší soutěži a míří k metě osmi set odehraných 
zápasů, což ho staví v tomto ohledu na první místo klubových statistik. 
Do deváté stovky by se mohl zakousnout už během příští extraligové sezony. 
opora zlínského mužstva pochází z hokejového rodu. Jeho otec totiž před léty hrá-
val za TJ Gottwaldov. Jablko možná nepadne daleko od stromu ani v další generaci. 
První hokejové krůčky dělá už také Leškův syn Kristián.

pamatujete si na svoje hoke-
jové začátky? Utkvěl vám
v hlavě nějaký moment 
z počátků sportovní kariéry?
Na první krůčky si nepamatuji. 
Byl jsem ještě hodně malý. 
Vzpomínám si, jak jsem chodil 
do sportovní třídy, na pár zápasů. 
Nejde ale o nic konkrétního.

Jste z hokejové rodiny. 
Znamená to, že jste byl 
předurčen k tomu, abyste šel 
v otcových šlépějích?
V takovém případě k tomu 
má člověk vždycky blíž, ale 
nemyslím si, že bych k tomu měl 
dispozice jen proto, že můj otec 
byl hokejista. Měl jsem k hokeji 
blízko, protože jsem se s ním 
v tomto prostředí pohyboval, 
ale to nikomu nedává záruku, 
že ze syna bude také sportovec.

Zkoušel jste někdy i jiný sport 
než hokej?
Nikdy. Hokej mě vždycky bavil, 
proto jsem k tomu neměl důvod.

Už v juniorském věku jste ode-
šel hrát do švédského rögle 
místní mládežnickou soutěž. 
na začátku devadesátých let 
to bylo velmi neobvyklé.
Byl jsem ve švédsku na zkoušku. 
Týden jsem s týmem trénoval, 
oddíl o mě projevil zájem, 
a proto jsem tam zůstal. Dodnes 
na tu dobu rád vzpomínám 
a s několika lidmi jsem stále 
v kontaktu.

naučil jste se švédsky?
Chodil jsem každý den do školy, 
kde jsem se tři až čtyři hodiny 
učil jazyk. V té době jsem se 
švédsky domluvil, ale teď už

bych to asi nezvládl.

po sezoně jste ovšem odešel 
hrát do zámoří.
Dodnes mě mrzí, že jsem ve 
švédsku nezůstal a nehrál tam 
déle. Dostal jsem nabídku, abych 
hrál za muže, ale rozhodl jsem se 
odejít do Ameriky. S odstupem 
času vidím, že to nebylo 
nejšťastnější řešení.

Za oceánem jste strávil jen 
jednu sezonu a vrátil jste se do 
mateřského klubu. Říká se, že 
doma není nikdo prorokem – 
jak bylo těžké se prosadit do 
prvního týmu?
Vrátil jsem se po úspěšné 
sezoně. Tehdy se ještě hrálo na 
tři pětky, přesto jsem odehrál 
asi pětačtyřicet zápasů, takže to 
nebylo špatné. V další sezoně 

klub začal nakupovat hráče 
a odchovanci nedostávali tolik 
příležitostí. Protože jsem chtěl 
hrát, požádal jsem vedení 
o uvolnění někam, kde bych se 
dostával víc do hry. Půl sezony 
jsem strávil na hostování v Plzni. 
Když přišli k týmu domácí trenéři 
Zdeněk Venera s Antonínem 
Stavjaňou, dávali už prostor 
i odchovancům. Pak jsem se začal 
pomalu zabydlovat v sestavě.

přišla dobrá léta, která 
vyvrcholila v roce 2005 
historicky prvním titulem 
mistra republiky pro Zlín. Jak 
na tuto sezonu vzpomínáte?
Protože jsem se nikdy neprosadil 
do národního týmu, beru to 
jako největší úspěch své kariéry. 
Myslím, že většina spoluhráčů to 
vnímá podobně.

v sezoně 2001/2002 jste se stal 
nejproduktivnějším hráčem 
základní části soutěže. co 
k tomu přispělo?
Někdy má člověk sezonu, kdy se 
mu všechno daří. Dal jsem hodně 
branek, na spoustu gólů jsem 
nahrál. Všechno to šlo skoro samo. 
Dařilo se také klubu, takže to byla 
dobrá sezona pro všechny.

Hned následující ročník jste 
se však stěhoval do pražské 
sparty. tam jste ale vydržel jen 

rozhovor s hokejistou petrem leškou
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inzerce

po krátké anabázi ve švédském 
södertalje jste se ještě v téže 
sezoně vrátil do Zlína a od té 
doby jste mu věrný. Je to už 
vaše definitiva?
Nikdy neříkej nikdy, ale asi by 
musela přijít nějaká výjimečná 
nabídka, která by splňovala 
všechny moje požadavky, abych  
se zase někam vydal. Tím 
nemyslím jen finance, ale hlavně 
zázemí. Myslím si však, že se nic 
takového nestane. Rád bych 
kariéru dokončil ve Zlíně.

když hovoříte o zázemí, máte na 
mysli jistě i své vlastní bydlení 
ve Zlíně.
S manželkou jsme si postavili 
dům a jsme s naším bydlením 
maximálně spokojeni. Možná,  
že až děti vyrostou a osamo-
statní se, postavíme si něco 
menšího, ale zatím nám velký  
dům vyhovuje.  

Hokej je mimořádně náročný 
sport a během sezony asi 
moc času na relaxaci nemáte. 
Doháníte to v letních měsících?
V létě se vždycky docela těším 
na to, že posekám trávu na 
zahradě. Aspoň jen nesedím  
a něco dělám. Jinak mi zaberou 
volný čas rodičovské povinnosti. 
Děti je třeba odvézt do kroužků 
nebo přivézt zpět, takže se domů 
stejně dostanu až navečer.

Říká se, že hokej je nejrychlejší 
kolektivní sport na světě. 
Možná i proto hokejisté rádi řídí 
rychlá auta. Jak jste na tom po 
této stránce vy? Jezdíte rychle?
Asi jak kdy. Záleží na situaci, ale 
řekl bych, že to nijak nepřeháním. 
Mám rodinné auto, takže v tom 
ani závodit nejde.

cítíte se na českých silnicích 
bezpečně?
Abych pravdu řekl, nijak to 
neřeším. Ne, že bych se situací na 
českých cestách byl spokojený, ale 
beru to tak, jak to je.

když se podíváte do budouc- 

nosti, vidíte v ní dalšího 
pokračovatele hokejového 
klanu lešků? Má váš syn před 
sebou hokejovou budoucnost?
To nedokážu odhadnout.  
Momentálně ho hokej baví, hraje 
ho rád a je pro něj zapálený.  
Je to ale jenom na něm, jak se 
jednou rozhodne.

Jaký důraz kladete na vzdělání 
dětí?
Rozhodně veliký. Ale u nás tohle 
hlídá manželka. Ta by chtěla, aby 
oba kluci studovali. Nejlépe na 
vysoké škole někde v zahraničí. 
Mají to ve svých rukách.

po roční odmlce se ve Zlíně 
bude hrát play-off. Jak se na 
vyřazovací boje těšíte?
Loňská sezona byla specifická. 
Byli jsme považováni za jednoho 
z favoritů soutěže a nakonec 
jsme bojovali o záchranu. Letos 
to máme rozjeté daleko lépe. 
Soutěž je tak vyrovnaná, že v play-
off má šanci každý tým. Určitě se 
popereme o co nejlepší umístění.

Drahomír Kvasnička

sezonu a vrátil jste se domů.
Tenkrát jsem chtěl zůstat ve Zlíně, 
ale nedohodl jsem se s klubem 
na podmínkách. Nebylo jiné 
východisko, než odejít jinam. 
Jenže ve Spartě došlo k výměně 
trenérů. Václava Sýkoru nahradil 
Alois Hadamczik, se kterým jsem 
nenašel společnou řeč. Když se 
naskytla možnost návratu, využil 
jsem ji.

Další stěhování jste absolvoval 
po zisku titulu. odešel jste 
do ruského petrohradu, ale 
nenastoupil jste tam k jedi-
nému utkání. proč?
V Petrohradu jsem byl jen tři týdny, 
z toho byl jeden týden přípravy 
na suchu. Ještě než začala soutěž, 
domluvili jsme se na ukončení 
smlouvy. Vlastně jsem ani 
nedostal šanci cokoli ukázat, ale 
stejně to vypadalo, že bych tam 
celou sezonu nevydržel.

Dokonalý přehled, vynikající hokejové myšlení, excelentní přihrávka  
a přesná střela - i tak lze charakterizovat Petra Lešku (foto: Petr Sagner)

Samostatné nájezdy jsou disciplínou, v níž letos Petr Leška září (foto: Petr Sagner)
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vyHoDnocení soUtěže s agentUroU Zvonek ZDarMa na kanáry
realitní kancelář agentura Zvonek, 
poskytovatel komplexních realitních 
služeb s tradicí od r. 1992, připravila pro 
své klienty, jako poděkování za využi-
tí jejích služeb soutěž: „s agenturou 
Zvonek zdarma na kanáry“. Akce se 
mohli zůčastnit všichni potenciální zá-
jemci, kteří v období od 20.5.2008 do 
20.11.2008 /tedy 6 měsíců/ prodávali 
či kupovali prostřednictvím kterékoliv 
pobočky Agentury Zvonek nemovitost. 
Soutěž se setkala s velkým ohlasem. 
Do soutěže bylo zařazeno téměř 300 
klientů, kteří se s důvěrou rozhodli vy-
užít léty proveřené služby Agentury 
Zvonek. Pravděpodobnost výhry byla 
nastavena velmi velkoryse – každý dva-
cátý klient se stal výhercem zájezdu na 

Kanárské ostrovy v hodnotě 20.000 Kč. 
Celkem 13 šťastných výherců tedy zís-
kalo možnost strávit bezstarostný týden 
v luxusním hotelu v příjemném prostře-
dí Kanárských ostrovů, kde je teplo po 
celý rok. o úspěšnosti akce, stejně jako 
o vysokém standardu služeb Agentury 
Zvonek svědčí také reakce spokojených 
zákazníků: „Prostřednictvím Agentu-
ry Zvonek jsem kupoval nemovitost. 
Celý proces nákupu nemovitosti, od 
prohlídky této nemovitosti, přes se-
psání předběžné smlouvy a následně 
i kupní smlouvy proběhl hladce a na 
vysoké profesionální úrovni“, říká pan 
Vladimír K. Na otázku, zda by doporučil 
služby firmy i svým známým a přátelům 
odpovída: „Určitě, a není to proto, že 

jsem vyhrál zájezd na Kanárské ostro-
vy, ale pro spolehlivost a profesiona-
litu Agentury Zvonek. Také výše pro-
vize za zprostředkování jsou opravdu 
akceptovatelné. Mám totiž zkušenost 
s prodejem jedné nemovitosti u jiné 
realitní kanceláře, ale tam jsem moc 
spokojený nebyl“, dodává jeden z vý-
herců soutěže.

Výherci zájezdu na Kanárské ostrovy

foto: V. Konarik

zajistíme vám:
- výhodnou hypotéku
- právní a finanční servis
- výkupy bytů a domů
- rychle a výhodně prodáme    
   i vaši nemovitost!

komplexní
služby pro vás!



www.hbreal.cz

Vsetín Zlín Kromìøíž Hodonín Bøeclav Hranice

Byt 2+1 v centru Vsetína

Volejte: 732 600 200

Družstevní byt na Žerotínově ul. o výměře 
50 m2. Neprůchozí pokoje, dva balkony, 
šatna. Letos plánovaná výměna oken.

Cena: 1.445.000 Kč

Výstavba nových bytů Hovězí

Volejte: 732 600 200

Prodej bytů v novém bytovém domě. 
Nabízíme poslední 2 byty: 4+kk 67 m2 
a 4+kk+podkroví 100 m2.

Cena: 24.200 Kč/m2

Byt 3+1 ve Velkých Karlovicích

Volejte: 732 600 200

Prodej bytu o výměře 79,05 m2, vhodný 
k bydlení i k rekreaci. Atraktivní místo 
v rekreační oblasti - lyže, kola, turistika.

Cena: 970.000 Kč

Pozemky v prům. zóně Kroměříž 

Volejte: 732 600 200

Rovinatý pozemek na východním okraji 
města. Dobrý příjezd, všechny sítě na hra-
nici pozemku. Celková výměra 28.000 m2.
    Cena: 440 Kč/m2

RD 4+1 Terezín, okr. Hodonín

Volejte: 732 600 200

RD s dvorkem a zahradou. Dům je po re-
konstrukci –  nová dřevěná okna, podlahy, 
koupelna, kuchyň.
                  Cena: 950.000 Kč

Byt 3+1 v Hodoníně

Volejte: 732 600 200

Byt o výměře 65 m2 v panelovém domě 
v blízkosti centra. Neprůchozí s lodžií, po 
rekonstrukci. Lze odkoupit i část zařízení.

Cena: info v RK

Chata Radějov u Strážnice

Volejte: 732 600 200

Zděná chata s verandou v tichém a hez-
kém prostředí v blízkosti rekreační oblasti 
s přehradou 

Cena: 540.000 Kč

Uherské Hradiště

Volejte: 732 600 200

Novostavba domu, v přízemí 3 sam. pro-
story pro komerční využití (obchod, služ-
by..) v 1. a 2. patře dispozice pro 1 - 3 
byty.                Cena: 7.350.000 Kč

Výstavba energeticky pasivních domů Březnice u Zlína

Volejte: 732 600 200

Možnost výběru z několika typů 
domů. Roční náklady na vytápě-
ní cca 4.000 Kč! Řízené větrání 
a chlazení místností pomocí reku-
perace. 

Zajímavá slunná lokalita 6 km 
od centra Zlína.

Cena: od 2.990.000 Kč
Volejte: 732 600 200

Výstavba RD v Huslenkách

Volejte: 732 600 200

Bydlení v nových RD v Huslen-
kách - ideální místo pro Váš nový 
domov.Výstavba 4 RD na rovina-
tém slunném pozemku 12 km od 
Vsetína. Domy o velikosti od  86 
m2 v provedení na klíč. Možnost 
koupě i ve fázi hrubé stavby.

Cena: od 3.500.000 Kč

Výstavba nových RD ve Val. Meziříčí – Beskydská vyhlídka

Volejte: 732 600 200

Projekt bude realizován v průbě-
hu let 2009 - 2010.

Možnost výběru z několika ty-
pových projektů RD, pozemky 
od 800 – 1200 m2. 

Atraktivní místo pro nové bydlení. 

Cena: info v RK

Zajišujeme:

Volejte: 732 600 200

- výkupy bytù a domù
- exekuce
- pùjèky
- hypotéky
- dražby

Volejte: 732 600 200

BYTY K PRODEJI:
Byt 3+1 Rožnov p./R      1.290.000 Kč
Byt 3+1 Vsetín                   info v RK
Byt 2+1 Vsetín               1.190.000 Kč
Byt 3+1 Val. Meziříčí      1.500.000 Kč
Byt 2+1 Val. Meziříčí          info v RK
Byt 4+1 Hodonín           1.560.000 Kč
Byt 3+1 Hodonín           1.290.000 Kč
Byt 3+1 Břeclav             1.500.000 Kč

RD Racková u Zlína

Volejte: 732 600 200

Prostorný RD na slunném místě. Dům je 
po celkové rekonstrukci – plastová okna,    
plovoucí podlahy, nová střecha. Celková 
výměra 933 m2.   Cena: info v RK

Nízkoenergetické byty Zlín - Kudlov

Volejte: 732 600 200

Byty 2+kk a 3+kk s chlazením a řízeným 
větráním. Každý byt má vlastní balkon 
nebo terasu. Posledních 6 volných bytů.  
          Cena: od 2.600.000 Kč

Pozemek ve Val. Meziříčí

Volejte: 732 600 200

Slunný pozemek 3.651 m2 s krásným 
výhledem. Vybudován příjezd, sítě (el., 
voda), st. pov. na RD je vyřízeno.
    Cena: info v RK

Rozestavěný RD Poličná u VM

Volejte: 732 600 200

Hrubá stavba na slunném pozemku o vý-
měře 1.247 m2. Všechny inženýrské sítě 
na pozemku.
               Cena: 2.000.000 Kč
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RD 4+1 po rekonstrukci, v klidné části  města, 
v blízkosti  centra. Za domem velmi pěkná 
upravená zahrada s pergolou a posezením.

uherský brod (okr. uH)

603 246 683 3.350.000 kč

       

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

uh. brod (okr. uH)

603 246 683 2.300.000 kč

       

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

boršice u blatnice (okr. uH)

603 246 683 630.000 kč

       

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

uh. brod (okr. uH)

603 246 683 1.180.000 kč

       

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

bánov (okr. uH)

603 246 683 860.000 kč

       

Rohový RD 2+1 v centru obce. Topení plynové 
(Gamat), obecní vodovod. Celková plocha 
pozemku je 161m2. Dům je určen k rekonstrukci. 

Záhorovice (okr. uH)

603 246 683 510.000 kč

       

Samostatně stojící RD, z r. 1996 v krásném a klid-
ném prostředí Bílých Karpat, pozemek cca 600 m2. 
Dům vhodný k trvalému bydlení nebo rekreaci.

vápenice (okr. uH)

603 246 683 1.200.000 kč

       

RD 4+kk ve Vlčnově v blízkosti  centra obce. 
Kompletně podsklepený (sklepy, kotelna, garáž). 
Topení ústřední plynové, velká zahrada cca 900 m2.

vlčnov (okr. uH)

606 702 417 1.980.000 kč

sleva!

novinka novinka

       

Lukrati vní st. pozemek 3.177 m2 v klidné 
části  obce. Vhodný pro stavbu samostatně 
stojícího domu. Veškeré inženýrské sítě.

st. pozemek nivnice (okr. uH)

603 246 683 308 kč/m2

       

Objekt určený ke komerčním účelům (dílna, 
lehká výroba, sklady, provozovna), z r. 2004 na 
frekventovaném místě s možností  parkování.

podnik. obj. ub - Havřice

603 246 683 1.670.000 kč

       

RD 5+1 Hluk, po část. rekonstrukci, možnost 
dokončení dle vlastních představ, pergola 
s posezením a krbem, pěkná zahrada 1365m2. 

Hluk (okr. uH)

603 246 683 3.700.000 kč

novinka

       

Byt 1+1 UB - po kompl. rekonstrukci, balkon, 
37 m2, v klidné lokalitě města s krásným 
výhledem na okolí. Možnost převodu do OV.

1+1 uh. brod (okr. uH)

603 246 683 1.250.000 kč

novinka

       

DB 2+1 o rozloze 55 m2 se šatnou 
a balkonem, na sídlišti  Pod Vinohrady 
ve zrekonstruovaném domě.

2+1 uh. brod (okr. uH)

603 246 683 1.299.000 kč

novinka

       

Byt 2+kk po kompl. rekonstrukci, 52 m2, ve 
zděném zrekonstruovaném domě, nová 
kuchyňská linka vlastní plynové topení.

2+kk uh. brod (okr. uH)

603 246 683 1.425.000 kč

novinka

       

Družstevní byt 2+1, lokalita Pod Vino-
hrady nedaleko centra, balkon, 56m2, 
ve 4. patře, po částečné rekonstrukci. 

2+1 uh. brod (okr. uH)

603 246 683 1.344.000 kč

novinka

       

Byt 3+1 o výměře 71 m2, v klidné části  města 
ve zcela zrekonstruovaném domě. Byt je po 
částečné rekonstrukci. Parkování přímo u domu.

3+1 uh. brod (okr. uH)

603 246 683 1.450.000 kč

novinka

       

Prostorný byt 3+1 po celkové rekonstrukci blíz-
ko centra města, 70 m2, balkon. Sklep přímo na 
patře, bezproblémové parkování u domu. 

3+1 uh. brod (okr. uH)

603 246 683 1.815.000 kč

novinka

       

2 bytové jednotky 3+1 (74 m2) a 3+kk (59 
m2). Možnost využití  i jako dvougenerační 
bydlení. Dům i byt po rekonstrukci.

3+1 a 3+kk uh. brod - centrum

603 246 683 3.290.000 kč

HleDáme
pro vážnÉ ZáJemCe

Pro konkrétního klienta 
HleDáme rD nebo poZemek 
ke stavbě RD v okolí UB a Bojkovic. 

Veškeré služby spojené 
s převodem nemovitosti  
pro nabízející ZDARMA.

Pro všechny nabízející 
ihned zdarma poukázky pro 
2 osoby na luxusní večeři!

proDáveJTe u nás!

www.udvouslunecnic.unas.cz

500
pětsetkorunčeských

restaUrace U DvoU slUnečnic

Sokolská 5147, Zlín

tel.: 577 436 522

poukáZkA nA veČeŘI v hodnotě pětsetkorunčeských

www.udvouslunecnic.unas.cz

500
pětsetkorunčeských

poukáZkA nA veČeŘI v hodnotě pětsetkorunčeskýchpětsetkorunčeskýchpětsetkorunčeskýchpětsetkorunčeských

p o u k á Z k A 

nA luxusní veČeŘI 

pro vás!

Dárek pro vás!

sleva!
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HypoTÉku
vám vyŘíDíme 

ryCHle A vÝHoDnĚ

vlčnov (okr. uH)Hluk (okr. uH)

Masarykovo nám. 102 (1.p. budovy GE Money)
uHerskÝ broD

Tel: 603 246 683, 572 638 800



J. Stancla 151
(naproti  bočního vchodu pasáže Slunce)

uHerskÉ HrADIŠTĚ

Tel: 572 556 900, 603 432 409

byDlení
FInAnCování 
porADensTví

       

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

medlovice (okr. uH)

606 702 417 540.000 kč

       

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

staré město (okr. uH)

606 702 417 1.270.000 kč

       

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

boršice (okr. uH)

606 702 417 3.650.000 kč
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RD 3+1 - vytápěn plyn. topením, voda obec-
ní i studna, nová plast. okna, střecha eternit. 
Za domem je dvůr a krásná velká zahrada.

Zlechov (okr. uH)

603 432 409 2.070.000 kč  

       

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

3+kk uh. Hradiště (okr. uH)

606 702 417 2.760.000 kč

www.zvonek.cz

       

Dům na frekventovaném místě, vhodný k pod-
nikání i bydlení. Topení – tuhá paliva, zavedený 
plyn. Součástí  prodeje je i vybavení auto servisu. 

ostrožská nová ves (okr. uH)

603 432 409 2.880.000 kč

       

Dům sloužil jako pohostinství, byla provedena 
rekonstrukce el.rozvodů. V přízemí 3 místnosti + 
koupelna a soc. zařízení. V prvním patře 3 pokoje.

popovice - k bydlení i podnikání

603 432 409 698.000 kč

       

RD 4+1 v centru obce na klidném místě, za 
domem je velká zahrada, vydlážděný průjezd, 
kde je možné parkovat auta, dílna a sklep.

boršice (okr. uH)

606 702 417 1.498.000 kč

       

Komerční prostory v Újezdci u Osvěti man. 
Zastavěná plocha 240 m2, pozemek 2.696 m2, 
parkování. Vhodné pro obchod, výrobu, atd.

nebytový prostor Újezdec

606 702 417 1.580.000 kč

sleva!

       

RD 3+1 Babice v centru obce. Pěkná kuchyň-
ská linka, vlastní voda, topení plynové. Garáž, 
pozemek cca 300 m2, zahrada cca 670 m2. 

babice (okr. uH)

606 702 417 1.250.000 kč

       

Pěkný byt v OV 3+1 v UH - blízko cen-
tra. Plocha bytu 74 m2, 7. patro, nová 
kuch. linka, plastová okna.

3+1 uh. Hradiště (okr. uH)

603 432 409 1.590.000 kč

       

Nadstandardně zařízený DB 3+1 v UH - Mařati ce, 
85 m2, plovoucí podlahy, vestavěné skříně, mod-
erní kuchyně, koupelna s rohovou vanou, lodžie.

3+1 uh. Hradiště (okr. uH)

603 432 409 Cena v rk

       

Krásný byt v OV 2+1 kousek od středu města, 
56 m2. Moderní kuchyně včetně spotřebičů, 
zděná koupelna. Bytový dům je po rekonstrukci.

2+1 uh. Hradiště (okr. uH)

603 432 409 1.550.000 kč

       

Byt 2+1 v OV, 58 m2 v UH - Štěpnicích, v půvo-
dním udržovaném stavu, nová lodžie, 4.NP. 
Dům je po celkové rekonstrukci. Nízké náklady.

2+1 uh. Hradiště (okr. uH)

606 702 417 1.560.000 kč

novinka

novinka novinka novinka

novinka

novinka novinka

novinka

novinka

       

Krásná, kompletně zrekonstruovaná chata 
na Chabaních. El. 220/380 V, kachlová kam-
na, WC a koupelna. rychlé jednání = sleva! 

chata břestek - Chabaně

603 432 409 1.350.000 kč

       

Byt v OV 1+1 v UH – Štěpnice. Byt má rekon-
struovanou koupelnu a kuchyni, nové rozvody, 
balkon. Velmi dobrý stav, nízké měsíční náklady. 

1+1 uH - Štěpnice

603 432 409 1.050.000 kč

       

Cihlový byt v OV v Kunovicích -  klidná lokalita.
Byt je v původním, udržovaném stavu. Plocha 
bytu 72 m2. Možnost parkování u domu.

3+1 kunovice

603 432 409 1.280.000 kč

novinka

novinka

       

Přízemní RD 2+1 v obci Suchá Loz, kom-
binace vytápění – ústřední plynové + tuhá 
paliva, garáž ve dvoře, velká zahrada.

suchá loz (okr. uH)

603 432 409 1.198.000 kč

novinka

HleDáme
pro vážnÉ ZáJemCe

· roDInnÝ DŮm 3+1, 4+1 v okolí uherského Hradiště. 
možno i stav k rekonstrukci. preferujeme pozemek - rovina.

nAbíDnĚTe nám nemovITosT na tel.: 603 432 409



       

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

Tvarožná lhota (okr. Ho)

603 432 409 1.050.000 kč
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Tvarožná lhota (okr. Ho)

Tř. Masarykova 137
veselí n./moravou

Tel: 603 432 409

       

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

vracov (okr. Ho)

603 432 409 4.130.000 kč

HleDáme
pro vážnÉ ZáJemCe

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

nAbíDnĚTe nám nemovITosT na tel.: 603 432 409

nAvŠTIvTe nás
ráDI vám pomŮžeme 
A beZplATnĚ porADíme

       

RD 3+1 v obci Vřesovice (u Kyjova). Za domem 
je velká zahrada 1.561 m2. Dům je z pevného 
materiálu, topení ústřední plynové, garáž.

vřesovice (okr. Ho)

606 702 417 780.000 kč

sleva!

       

Přízemní RD 3+1 v obci Hrubá Vrbka, 
topení – tuhá paliva, plyn zavedený do 
domu, zahrada, dům ihned k dispozici.

Hrubá vrbka (okr. Ho)

603 432 409 610.000 kč

       

Zrekonstruovaný byt 2+1 v OV, nová kuch. 
linka, nové topení - plynový kotel, koupelna. 
Balkon, sklep, možnost dokoupení garáže.

2+1 bzenec (okr. Ho)

606 702 417 1.150.000 kč

       

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

3+1 nová lhota (okr. Ho)

603 432 409 348.000 kč

novinka

novinka novinka

▪ 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.

kontakt: 739 012 537,  
      602 77 22 55

novinka
ve Zlíně!

Zajistíme kompletní služby 
včetně financování!

byty v rodinných domcích Zlín - vrŠAvA

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

· velikost: 1+kk až 6+kk (od 42 m2 do 300 m2)+ vždy garáž
· ceny: od 35.000 Kč/m2

· zahájení: duben 2009
· dokončení: květen 2010

Architekt projektu: 
Ing. arch. stanislav nožka, 
projektová činnost v investiční výstavbě

in
ze

rc
e

"Investor zastoupený AGenTurou Zvonek 
koupí na Zlínsku a Uherskohradišťsku 2 rodin-
né domy do 2 mil. Kč a 2 domy do 5 mil. Kč." 
nabídněte na tel.: 602 77 22 55

NAŠE REALITNÍ NOVINY 
mimořádné vydání v nákladu 30.000 ks
Distribuováno ZDARMA 
v celém Zlínském kraji.
registrace mk Čr e 16634
realitninoviny@email.cz       
tel.: +420 605 981 494

nový projekt 
za super ceny!

DeveloperskÉ proJekTy Zlín



naše další projekty:
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Nové byty 1+kk, 3+kk, nízké náklady na teplo, samostatné 

plyn. topení, zkolaudováno, IHneD k nAsTĚHování!

    Ceny od: 1.200.000 kč775 339 531

otrokovice - Trávníky

Nové byty o velikosti  2+kk až 3+kk s balkonem a parkova-

cím místem v ceně, koupelna s rohovou vanou.

    Ceny od: 1.569.000 kč775 298 516

otrokovice - komenského

Obytné domy o velikostech 4+kk, 5+kk s prostornou 

terasou a zahradou, dokončení: listopad 2009.

    Ceny od: 30.000 kč/m2608 730 740

rezidence Zlín - příluky

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

Nové byty v centru Zlína - Benešovo nábřeží

775 298 516, 577 200 100

Dny otevŘenÝcH DveŘí 

pá 20.3.2009 (14 - 17 hod.)
so 21.3.2009 (9 - 12 hod.)

Dny otevŘenÝcH DveŘí 

pá 13.3.2009 (14 - 17 hod.)
so 14.3.2009 (9 - 12 hod.)

Nové byty 2+kk a 3+kk, vybavení ve standardu, zahrad-

ní posezení, parkovací stání v ceně! brzy dokončeno!

                Ceny od: 1.986.990 kč775 298 516

Zlín - malenovice, sokolovská

Kompletní nabídka nových bytů a domů na www.zvonek.cz/nova-vystavba



15kompletní nabídka nemovitostí ze Zlínského kraje na WWW.Zvonek.cZ 

Bytový dům Zlín - Kúty
Nové, moderní byty  o velikostech 
2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, 4+kk a 4+1 
Klidná lokalita u řeky nedaleko centra Zlína
Podlahová plocha od 67 do 144 m2. 

Dokončení: 12/2009 
Každá bytová jednotka má samostatné topení 
a ohřev teplé vody. Ve standardním vybavení je do-
dávka podlah, obkladů, vč. sanitárního vybavení. 
Samozřejmostí jsou interiérové obložkové dveře 
a vstupní bezpečnostní dveře. Po dohodě lze pro-
vést záměnu veškerého vybavení dle požadavků 
budoucích klientů. Možnost dokoupení sklepa 
a garážového stání. výtah z podzemních garáží.

Nízké náklady na bydlení, dostatek parkova-
cích míst! 
Prodej bytů zahájen. Ceny od 36.500,-Kč/m2.

tel.: 775 298 516, 577 200 100 | www.zvonek.cz

Novinka!

exkluzivní prodejce 
vybraných bytů: 

info: 731 842 999, 577 200 100

v I Z o v I C e 
JAnovA HorA

proHlíDky kAžDÝ ČTvrTek odpoledne 
nebo po individuální domluvě...

- byty v novostavbě na Janově Hoře ve vizovicích 
   o velikostech 2+kk, 2+1, 3+1, 5+1 (40 - 128 m2)
- ke každému bytu balkon, lodžie nebo terasa
- orientace domů Východ - Západ
- každý byt má vlastní kotelnu s ohřevem vody
- v ceně bytu kuch. linka od fy Sykora

tel.: 736 785 182
bližší informace:



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

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

bytové domy 
Zelinova

Zlín - kozlův žleb

nejžádanější nové byty 
ve Zlíně

... INFORMUJTE SE NA 
ZvÝHoDnĚnÉ poDmínky 

HypoTeČníHo ÚvĚru 
oD komerČní bAnky 

SPECIÁLNĚ PRO TENTO PROJEKT

TerAsovÉ Domy 
Zlín - koZlŮv žleb
blok b6 - vyprodáno!
blok b7 - byty 3+kk k nastěhování
blok B8 - poslední volné byty     
2+kk, 3+kk, 4+kk před dokončením

vÝHoDnÝ proDeJ I pronáJem 
GArážovÝCH sTání 
Zlín - koZlŮv žleb

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
pátek: 20.3.2009 (14 - 17 h)

sobota: 21.3.2009 (9 - 14 h)

Přijďte se podívat i Vy!

dokončení: 
blok b9 - 11/2009
blok b10 - 3/2010

Investor: Projekční kancelář: 

výhradní prodejce: agentUra Zvonek cZ s.r.o.

NÁŠ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PROJEKT


