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3+1 vsetín - krátká / okr. vs            N06099 
Nový byt 3+1 po kompletní rekonstrukci v domě se 
2 byty. Byt se nachází poblíž centra ve vilové čtvrti, 
nízké náklady na bydlení, parkování u domu.

739 456 087 info o ceně v Rk

okr. vsetín

ostrožská nová ves / okr. uh            N06063 
Rodinný dům 6+1 v Ostrožské Nové Vsi. Dům je 
podsklepený, součástí je garáž, vytápění plynové. 
Za domem se nachází dvorek.

739 456 087 1.690.000 kč

okr. uh. hradiště

uherské hradiště / okr. uh            N05955 
Novostavba nízkoenergetického RD, zastavěná 
plocha 96 m2, velmi nízké náklady, základová deska 
v ceně. K dispozici velikosti 3+kk, 3+1, 4+kk, 4+1.

739 456 087 1.750.000 kč

okr. uh. hradiště

Vykoupíme Vaši nemoVitost!

Garantujeme až 90% 
z tržní ceny nemovitosti!

Volejte ihned na tel.: 602 77 22 55

Využijte 
výhodné 
příležitosti!

Zlín - lesní čtvrť / okr. Zl           N05883 
Vkusně zrekonstruovaný půldomek v lokalitě Zlín, 
Lesní čtvrť I s velkou přístavbou a garáží. Na domě je 
nová střecha, plynové topení, zahrada 250 m2.

603 246 680 2.890.000 kč

okr. Zlín

Bystřice pod hostýnem  / okr. km           N05895 
Vila o velikosti 5+1 v krásném prostředí Hostýnských 
vrchů. Dům je vhodný k bydlení, možno využít také 
jako sídlo firmy, pozemek o velikosti cca 600 m2.

603 246 680 2.770.000 kč

okr. kroměříž

malá Bystřice / okr. vs            N05783 
Rekreační objekt uprostřed Vsetínských vrchů poblíž 
přehrady Bystřička. Vhodné jako školící středisko, 
prázdninové pobyty pro školy, pro firmy atd.

739 456 087 1.990.000 kč

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

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

Poslední volné byty 2+kk 
ihned k nastěhování
v blocích B9 a B10 již za 
1.790.000 Kč vč. dph!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku II

infolinka  603 246 680  |  www.zvonek.cz

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

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

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

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

NOVINKA!

Výhradní prodejce:

Prodej dvou sousedících rodinných domů (4+1 a 2+1) v centru 
Lukova s garáží a zahradou o ploše 900 m2 s prostornou terasou,  
bazénem a posezením s krbem. dům je vhodný i pro spojení 
vlastního bydlení se sídlem fi rmy, lékařské ordinace, atd.    
tel.: 577 200 100, 603 246 680        4.300.000 Kč

sUPeR NaBíDKa!

RD lukov u Zlína            N03757

Atraktivní rodinný dům v klidné lokalitě Zlín, Kostelec, ul. Zlínská 
s prostornou,celodenně osluněnou zahradou. Zastřešená terasa, 
krb, MHd. 
tel.: 577 200 100, 603 246 680        3.449.000 Kč

Zlín - Kostelec                      N05821

Den oteVřenÝCH DVeří

Přijďte si dům prohlédnout 
v PáteK 9.3.2012 od 14 do 19 hodin!

VelKá sleVa!
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Když jsem jako desetiletý kluk 
začal chodit v Bojkovicích do 
místní knihovny, jako zájemce 
o cizí kraje a cestování jsem si 
nemohl nevšimnout knih od 
dvojice Hanzelka a Zikmund. 
Protože druhý z nich měl stej-
né iniciály jako já (MZ), často 
jsem si představoval, že popi-
sovaná dobrodružství, setkání 
a úspěchy vůbec prožívám já, 
že se týkají mě. Pro kluka, který 
byl nejdál u tety v Halenkovi-
cích, to byly neuskutečnitelné 
sny. Kde by mě napadlo, že se 
s tímto hrdinou někdy setkám?

Stalo se to za velmi zajímavých 
okolností. Koupili jsme neda-
leko centra Zlína starý dům 
na zbourání a nemohli sehnat 
seriózní firmu, která by nám 
provedla demolici. A tak jsme 
se do toho s dvěma dorůstají-
cími syny pustili sami. Hodně 
jsme ušetřili a fyzická práce 
nám určitě neuškodila. Pozdě-
ji na tomto místě vyrostl nový 
dům, dřevostavba od firmy VS 
doMy. od zahájení prací do 
konečné vnější podoby domu 
uteklo snad 7 dnů. dohlíželi 

jsme pak na vnitřní úpravy. 
Jednou šel kolem domu star-
ší pán, přistoupil až k nám 
a ukázal nám fotografie, kte-
ré udělal (nenápadně, tajně) 
v době, kdy jsme pracovali na 
demolici starého domu. Měli 
jsme z toho radost, samotné 
nás nějakou dokumentaci pro-
vést nenapadlo. Ptám se toho 
pána – a kdo vy jste? No, tady 
váš soused, chodím každý den 
kolem... Podíval jsem se pozor-
něji a zdál se mi nějaký pově-
domý. Říkám – já vás odněkud 
znám. To je možné, směje se. 
Ptám se drze, a kdo tedy jste? 
No, nějaký Zikmund, povídá 
on skromně. V té chvíli bych 
se nejraději do země propadl 
– nejslavnější člověk široko da-
leko a já ho nepoznám. Prostě 
ostuda. on to přešel s elegancí, 
jež je mu vlastní a povídá - víte 
procestoval jsem celý svět, ale 
postavit takový barák za týden 
jsem ještě neviděl.

Měli jsme pak tu čest přivítat 
jej na slavnostním otevření 
našeho vzorového domu (viz 
foto).

Když jsem později odlétal do 
Austrálie a manželka se jako 
obvykle v letadle bála, říkal 
jsem jí: podívej na Zikmunda, 
ten si přál letět do Austrálie 
v osmdesáti, ničeho se ne-
bál a svůj sen uskutečnil. Tak 
my se také bát nesmíme.  
A letěli jsme. Včetně přestupu 
na Tchaj-wanu 24 hodin. od-
měna byla velkolepá. Při pu-
tování napříč Tasmánií nebo 
v tropech přes Velký barié-
rový útes, vzpomněl jsem si 
vždy, když už jsem nemohl 
– když to Zikmund dokázal 

v osmdesáti, a určitě daleko  
horší terény...

Když jsem se s ním včera (so-
bota 18. 2. 2012) zdravil ve 
zlínském divadle na premiéře 
hry Škola základ života (mimo-
chodem výborné, vřele dopo-
ručuji), uvědomil jsem si jeho 
obrovskou vitalitu a stálou 
chuť do života. Takže – přeji za 
nás všechny vše nejlepší, pev-
ným zdravím počínaje a mno-
ha dalšími cestami konče.

Dr. Miroslav Zvonek
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Mgr. Hana Kožíšková
tel.: 603 498 422
koziskova@zvonek.cz
pobočka Zlín

Radim Perutka
tel.: 737 951 405
perutka@zvonek.cz
pobočka Uherské Hradiště
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Pro vážné klienty hledáme:

Blahopřání Ing. Miroslavu Zikmundovi

ke koupi byt 3 - 4+1(kk) do 90 m2, s balkonem ve Zlíně 
Lazy, díly, Bartošova čtvrť, Kamenná, Slovenská, Štefánikova, 
Ševcovská. dále 3+1 Zlín - Jižní Svahy (Česká, Podlesí)

ke koupi chatu nebo chalupu se zahrádkou. V pěkném 
prostředí do 30 km od Zlína. Cena do 500.000 Kč

ke koupi rodinný dům 4 - 5+1 ve Zlíně a okolí (do 15 km). 
Zahrada podmínkou, cena do 2.500.000 Kč

k pronájmu byt 2+1, 3+1 v Uherském Hradišti.  
Vybavený i nevybavený, ihned k nastěhování

ke koupi rodinný dům v Uh. Hradišti a okolí (do 20 km) se 
zahradou, cena do 2.000.000 Kč

ke koupi byt 1+1, 2+1, 3+1 v osobním vlastnictví v Uh. 
Brodě a Uh. Hradišti, v klidné lokalitě, cena do 1.500.000 Kč

ke koupi byt 2+1 ve Vsetíně s větší kuchyní - lokalita  
Sychrov, ohrada, 2+1 Val. Meziříčí (Štěpánov, Křižná, Vsetínská)

ke koupi rodinný dům ve Vsetíně a okolí (do 20 km) se 
zahradou, cena do 2.000.000 Kč

ke koupi chatu nebo chalupu v lokalitě Huslenky - V. Karlovice

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Foto: Miroslav Zvonek
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pobočka Zlín
tř. T. Bati 199  

(nedaleko krajské knihovny) Domy byty pozemky

Zlín - Kostelec                N05932

Rodinný dům v blízkosti fryštácké 
přehrady, 2 bytové jednotky - 3+1  
a 2+1, zahrada o rozloze 528 m2.
tel.: 603 246 680 2.650.000 Kč

Želechovice / okr. ZL      N05605

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

Luhačovice - Polichno  N05972

RD 3+1 + stavební parcela v blízkosti 
lázeňského města s rozlehlou zahra-
dou, garáž, topení plyn i tuhá paliva.
tel.: 603 246 680 1.790.000 Kč

nové

nové

Slušovice / okr. ZL           N06053

RD Slušovice, po rekonstrukci, krbová 
kamna, pěkná koupelna, komora, pro-
storný dvorek s oplocenou zahrádkou.
tel.: 603 246 680 1.650.000 Kč

nové

Zlín - Lipová / okr. ZL     N05878

Prodej dvou sousedících půldomků 
(2x 3+1) v dobrém stavu - rekonstruk-
ce koupelny, rozvodů, topení, zahrada.
tel.: 603 246 680 3.300.000 Kč

nové

Fryšták / okr. ZL                N05770

Moderní RD na okraji Fryštáku s bazé-
nem, kolaudace v r. 2007, dvougaráž, 
zahrada 891 m2, oplocený pozemek.
tel.: 603 246 680 6.100.000 Kč

SlEvA

Tečovice/ okr. ZL              N04632

RD v obci nedaleko Zlína, po rekon-
strukci, 3 bytové jedn., 330 m2 obyt-
né plochy, pozemek 1.240 m2.
tel.: 603 246 680 4.500.000 Kč

Novostavba RD Provodov u ZL

Prodej dřevostavby typu Nova 101/38 
včetně pozemku 1.135 m2 a spodní 
stavby v klidné lokalitě obce Provodov.
tel.: 603 246 680 3.600.000 Kč

Zlín - Příkrá                       N05668

Půldomek na Lesní čtvrti, mezidomek se 
zahrádkou v OV a krásným výhledem na 
město, nová střecha, koupelna, topení.
tel.: 603 246 680 1.260.000 Kč

SlEvA!

Vlhké zdi a plíseň
Co dělat?

C9799

Odstranění plísní 
Regulittem www.regulitt.cz

volejte
800 100 192

iNZerCe

ostrata / okr. ZL              N06081

RD 4+1 v žádané lokalitě po rekon-
strukci, terasa s posezením, nová stře-
cha, zahrada o ploše 460 m2.
tel.: 603 246 680 3.100.000 Kč

Zlín - Kostelec                N05821

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

Želechovice / okr. ZL      N06074

RD v klidné lokalitě obce, garáž, prádel-
na, byt. jedn. 1+1, byt. jednotka 4+kk, 
podkroví, krytý bazén, zahrada 500 m2. 
tel.: 603 246 680 Info v RK

Zlín - Zálešná                 N05426

Zateplený půldomek s přístavbou ve 
čtvrti Zálešná - směrem k lesu. Vkus-
ně rekonstruován, zahrada 200 m2.
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Zlín - centrum                     N04540

Rodinný dům umístěný v centru města 
Zlína (Potoky - blízko městské policie), 
ideální pro komerční účely i pro bydlení.
tel.: 603 246 680 3.340.000 Kč

Slušovice / okr. ZL              N05920

Velmi pěkný rodinný dům po komplet-
ní rekonstrukci, garáž, ústřední plynové 
topení, vlastní studna, zahrada 971 m2.
tel.: 603 246 680 3.350.000 Kč

nové

SlEvA

nové

nové

• RealiZace iNžeNýRsKýcH  
   sítí (VoDoVoDNí 
   i KaNaliZačNí řaDy)
• MoNtáže
• geNeRálNí oPRaVy
• RecyKlace
   žiVičNýcH            
   PoVRcHů

Ris-MoNt s.r.o., slanica 379, Zlín - louky

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

Zlín - Příluky

Samostatný rodinný dům 4+kk, 147 m2 
s garáží a terasou s výstupem na zahra-
du (cca 180 m2). Poslední volný dům. 
tel.: 603 246 680 4.849.000 Kč
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Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na

www.zvonek.cz
577 200 100
603 246 680

Zádveřice / okr. ZL          N06042

Podsklepený RD po rekonstrukci, garáž, 
venkovní posezení, vytápění plynem, 
zahrada se skleníkem a bazénem. 
tel.: 603 246 680 2.596.000 Kč

nové

Zlín - Štefánikova         N05864

Dům k bydlení a podnikání, užitná plo-
cha 3x 150 m2, v přízemí jsou dvě pro-
vozovny, v patře 2 byty, zahrada, garáž.
tel.: 603 246 680 7.500.000 Kč

Zlín - Malenovice          N03897

RD nabízí nadstandardní bydlení  
v žádané a klidné lokalitě - Zahradní 
čtvrť. Zahrada 2.194 m2, krb.
tel.: 603 246 680 6.900.000 Kč

Zlín - Kostelec                 N04712

Prostorný RD se započatou rekonstrukcí 
a s pozemky o velikosti cca 4.200 m2. 
Garáž. V těsném sousedství ZOO Lešná!
tel.: 603 246 680 3.500.000 Kč

Hřivínův Újezd / okr. ZL  N05654

RD 5+1 na velmi pěkném místě s vy-
hlídkou do širokého okolí, 2x garáž, 
hosp. budova, pergola s krbem.
tel.: 603 246 680 1.450.000 Kč

SlEvA!

Fryšták - Suché               N04795

RD k rekonstrukci s pěkným rozlehlým 
pozemkem, vhodné pro klienty, kteří si 
chtějí dobudovat dům dle svých představ.  
tel.: 603 246 680 1.450.000 Kč

Lukov / okr. ZL                   N05720

Pěkný RD 5+kk nedaleko lukovské-
ho hradu, kolaudace v r. 1995, 2x krb, 
dvougaráž, prostorná zahrada.
tel.: 603 246 680 4.250.000 Kč

SlEvA

Rodinný dům Tomík     N06086

Zděný rodinný dům 4+kk o půdorysu 
8x12 m s valbovou střechou, v ceně pro-
jektová dokumentace, základová deska.
tel.: 603 246 680 1.800.000 Kč

Zlín - Kudlov                    N05759

Rodinný dům 4+1 s garáží pro dvě 
auta a samostatná byt. jednotka 1+kk, 
terasa, zahrada 755 m2, plyn. topení. 
tel.: 603 246 680 3.600.000 Kč

nové

nové

Kašava /  okr. ZL                N05594

Celoročně obyvatelná zděná chata Ka-
šava, po rekonstrukci, s krásným výhle-
dem na okolní krajinu, příjezd až k chatě. 
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

SlEvA!

Huštěnovice /  okr. UH   N05348

RD Huštěnovice se započatou rekon-
strukcí, v centru obce, malá zahrádka, 
dvorek, parkování na pozemku.
tel.: 603 246 680 550.000 Kč

Želechovice /  okr. ZL     N04655

Přízemní rodinný dům se zahradou, 
bytové jednotky 3+1 a 1+1, zahrada 
s posezením a bazénem, garáž, dílna.
tel.: 603 246 680 2.900.000 Kč

iNZerCe

Zlín - Malenovice                N05011

RD 3+1 Malenovice v lokalitě u kos-
tela, ihned volný, ústřední plynové 
topení, zahrada, nutná rekonstrukce.
tel.: 603 246 680 1.099.000 Kč

Lukov / okr. ZL                 N05776

Nadstandardní, samostatně stojící, roze-
stavěný RD s podkrovím, garáží pro 2 auta, 
krytým bazénem, pozemkem 2.000 m2. 
tel.: 603 246 680 4.500.000 Kč

SuPeR!

Luhačovice / okr. ZL        N05686

Penzion Hubert v Luhačovicích, 9 poko-
jů a apartmány, bar, jídelna, vlastní par-
koviště, nedaleko lyžařského areálu. 
tel.: 603 246 680 6.490.000 Kč

Zádveřice - Raková            N05381

Dvoupodlažní rodinný domek v cent-
ru obce k rekonstrukci, vhodný k pod-
nikání i k bydlení, parcela 520 m2.
tel.: 603 246 680 1.850.000 Kč

tOm-stOlařstVí

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

výrobce pro váš domov

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

Plovoucí�podlahy

Vnitřní�dveře�Porta

Vinylové�podlahy

-�více�jak�70�dekorů na�podlaze!

-�minimálně 20�vzorů k�vidění!

-�vyvzorováno�30�dekorů!

Showroom�Zlín
Prodejna�Malenovice

www.stasa.cz�|�603�430�818�|�stasa@stasa.cz
Zlín�Malenovice,�tř.�3�května�910,�areál�Elektrosystém
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pobočka Zlín
tř. T. Bati 199  

(nedaleko krajské knihovny) Domy byty pozemky

Vel. Město Lokalita Popis Cena

1+kk Zlín Kvítková 26 m2, 2.p/12, nevybavený 4.800 Kč

1+kk Zlín Sadová 40 m2, 5.p/5, krátkodobě 500 Kč/d.

1+1 Zlín Lazy 40 m2, v RD, vybavený 5.000 Kč

1+1 Zlín Dlouhá 35 m2, 4./6, vybavený, ihned 6.500 Kč

2+kk Napajedla 44 m2, 2.p/2, nevybavený 6.000 Kč

2+kk Zlín 2.května 38 m2, 6./13, vybavený 7.800 Kč

2+kk Zlín Křiby 60 m2, 3.p/8, novostavba 10.000 Kč

2+1 Zlín Větrná 54 m2, 1.p/2, nevybavený 7.900 Kč

2+1 Zlín Ben. nábř. 70 m2, 2.p/5, vybavený 8.300 Kč

2+1 Zlín Lazy 65 m2, 1.p/3, zděný 9.500 Kč

3+kk Zlín Podlesí 75 m2, 3.p/5, nový byt 11.500 Kč

Vel. Město Lokalita Popis Cena

3+1 Zlín Okružní 68 m2, 4.p/10, pro studenty 8.800 Kč

3+1 Zlín Podhoří 90 m2, byt v RD, nevybavený 9.000 Kč

3+1 Zlín 2.května 68 m2, 4.p/10, část. vybavený 9.000 Kč

3+1 Zlín Sokolská 75 m2, 10.p/10, balkon 9.500 Kč

3+1 Zlín Padělky 61 m2, 3.p/3, vybavený 9.600 Kč

3+1 Zlín Slezská 68 m2, 6.p/8, část. vybav. 10.500 Kč

3+1 Zlín Zarámí 98 m2, 1.p/4, 2x balkon 12.000 Kč

4+1 Zlín Javorová 95 m2, 3.p/5, lodžie 11.000 Kč

RD Mysločovice 4+1, garáž, zahrada, ihned 8.000 Kč

RD Zlín Podvesná 3+1, dlouhodobě, ihned 11.000 Kč

RD Zlín Lesní čt. půldomek s přístavbou 7.000 Kč

Zlín - Příluky                  N06055

Atraktivní stavební pozemky v klidné 
části Zlína, výborná dostupnost do cen-
tra města, IS, rozměry 750 - 1.000 m2. 
tel.: 603 246 680 1.450 Kč/m2

Luhačovice                      N05209

Pozemek v zástavbovém území, v klid-
né části Luhačovic, místní část Žlébky. 
Sítě k napojení v dosahu, 940 m2.
tel.: 603 246 680 506.000 Kč

Lukov / okr. ZL                   N05711

Prodej stavebního pozemku v Lukově, 
1.500 m2, v krásném prostředí smě-
rem k hradu, všechny IS, příjezd.
tel.: 603 246 680 1.063.000 Kč

Zlín - Na Honech I          N05888

Prodej 4 nebytových prostor v novostav-
bě s technickým zázemím - sprch. kout, 
wc, sklad. Vhodné jako obchod, kancelář. 
tel.: 603 246 680 od 1.405.000 Kč

Zlín - Štípa / okr. ZL         N06034

Stav. pozemek 1.384 m2, všechny IS 
na pozemku, příjezd po zpevněné ko-
munikaci, okraj obce směr Hvozdná. 
tel.: 603 246 680 1.800.000 Kč

Vítová - Fryšták                N05761

Rozlehlý slunný pozemek na okra-
ji obce Vítová pod lesem, výměra 
2.000 m2, inženýrské sítě, příjezd.
tel.: 603 246 680 1.000 Kč/m2

Rekr. středisko Královec u V.K.

Rekreační středisko u Val. Klobouk, 11 
bungalovů, 2 chaty, 10 letních chatek, 
hlavní budova, 2 hřiště, 2 byty, 2x garáž.
tel.: 603 246 680 7.600.000 Kč

Vizovice - Chrastěšov   N03894

2 pozemky o výměrách 3.600 a 4.800 
m2, v mírném svahu, celodenně oslu-
něném, krásné prostředí, polosamota. 
tel.: 603 246 680 500 Kč/m2

Březnice u Zlína               N02971

Pěkný slunný pozemek v mírně svaži-
tém terénu čtvercového tvaru, plocha 
2.200 m2, vhodné pro výstavbu 2 RD.
tel.: 603 246 680 1.870.000 Kč

Zlín - Prštné                       N06092

Velmi pěkná čtvercová parcela se 
všemi sítěmi, příjezd, překrásný 
výhled na Zlín, plocha 895 m2. 
tel.: 603 246 680 1.550.000 Kč

Luhačovice / okr. ZL         N05919

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

Komerční prostory Zlín - JS   N05521

Komerční prostory 48 m2 na Jižních 
Svazích - pod 2. segmentem, vhodné 
pro obchodní činnost nebo služby.
tel.: 603 246 680 180.000 Kč

nové
nové

nové
nové

PRONáJMy - byty a RD / okr. Zlín  Máte volný byt k pronájmu? Volejte ihned: 603 246 680

iHNeD VyKoUPíMe Váš Byt či DůM do 2.500.000 Kč!
Diskrétní a seriózní jednání, nejlepší podmínky na trhu, peníze ihned. Volejte ihned tel.: 605 981 494
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Pohořelice / okr. ZL        N06071

RD s garáží v klidné části obce. Dispozi-
ce: 3+1 s předsíní, částečně podsklepen, 
topení na TP, možnost plyn. vytápění.
tel.: 603 246 680 450.000 Kč

Halenkovice / okr. ZL      N06064

Stav. parcela o rozloze 1.102 m2, sítě 
na hranici pozemku, obecní komuni-
kace, vodovod, kanalizace.
tel.: 603 246 680 298.000 Kč

Spytihněv / okr. ZL          N06059

Novostavba RD 4+kk se zahradou, 
podlahové topení (el. kotel)+ krb, plyn 
na pozemku, dvě parkovací místa.
tel.: 603 246 680 3.199.000 Kč

Pohořelice / okr. ZL        N06014

RD 4+1 s garáží a zahradou po rozsáh-
lé rekonstrukci, nová střecha, plastová 
okna, nový plyn. kotel, zahrada 442 m2.
tel.: 603 246 680 2.340.000 Kč

Tlumačov / okr. ZL           N05941

RD před celkovou rekonstrukcí, popř. k 
demolici. Plocha parcely je 1.564 m2 + 
velká zahrada 1.777m2, všechny IS.
tel.: 603 246 680 1.677.000 Kč

Otrokovice / okr. ZL        N05921

Komerční objekt - tři nadzemní podla-
ží, 2x pohostinství, 2x sázková kancelář, 
16 kanceláří, byt 4+1, dvougaráž.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Oldřichovice / okr. ZL    N05885

RD po rekonstrukci, nová kuchyňská 
linka, koupelna, bojler, plastová okna, 
studna, velká stodola, klidná lokalita.
tel.: 603 246 680 1.768.000 Kč

Otrokovice - Kvítkovice N04542

RD Otrokovice k bydlení i ke komerčním 
účelům, plastová okna, nové topení, 
garáž, možnost využít i půdní prostor.
tel.: 603 246 680 6.260.000 Kč

Halenkovice / okr. ZL        N05033

Novostavba rodinného domu pro
náročného klienta, výhled do zeleně, 
garáž, parcela 1.583 m2.
tel.: 603 246 680 4.290.000 Kč

Žlutava / okr. ZL                  N05644

Stavební pozemek Žlutava, plocha 
916 m2, vhodné pro stavbu rodinné-
ho domu, síť elektro.
tel.: 603 246 680 280.000 Kč

Žlutava / okr. ZL                  N05231

Pozemek o celkové výměře cca 
1.800 m2 v pěkném prostředí pod 
obcí Žlutava, elektro, voda.
tel.: 603 246 680 790.000 Kč

iNZerCe

Napajedla / okr. ZL         N05779

Rodinný dům v klidné vilové části města 
s velkou zahradou. Dům 6+1 je po cel-
kové rekonstrukci, krb, pergola, bazén.
tel.: 603 246 680 4.400.000 Kč

Otrokovice - Letiště     N05345

Půldomek v klidné lokalitě u Barumu,
v kolonii dalších baťovských domků, nová 
přístavba, zateplení, zahrada 250 m2 v OV.
tel.: 603 246 680 1.499.000 Kč

Pohořelice / okr. ZL         N05399

Dům o velikosti 2+1, částečně podskle-
pený s možností půdní vestavby, před-
zahrádka. Dům je ihned obyvatelný. 
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

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

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

NEREZ 
KOVOVÝROBA

Provozovna: U Farmy 275, 
Otrokovice - Kvítkovice

● schodiště ● zábradlí ● nadstřešky
● kompletní zakázky v kombinaci nerez,
   ocel,dřevo,sklo atd.
● vizualizace projektu

   tel.: 777 034 352, www.zamecnictvi-pm.cz
e-mail: zamecnictvi-pm@seznam.cz

vše pro interiér a exteriér 

Sušice / okr. UH                 N05708

Rodinný dům 4+1 v klidné a hezké čás-
ti obce, s velkým pozemkem. V dobrém 
stavu, veranda, plynové topení.
tel.: 603 246 680 1.650.000 Kč

Míškovice / okr. KM          N05573

Oplocený stavební pozemek na okra-
ji obce v klidné lokalitě, sítě v dosa-
hu, příjezd, 1.793 m2.
tel.: 603 246 680 680.000 Kč

nové
nové

nové

nové

SlEvA

www.zvonek.cz
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Domy byty pozemky

Byty prodej
603 246 680, 577 200 100

2+kk Zlín - Podlesí          N05814

Pěkný zděný byt 2+kk orientovaný 
na jižní stranu, 54 m2, 4. patro/5, 
balkon, krásný výhled.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

3+1 Zlín - Podlesí            N05882

Byt 3+1 Zlín - Podlesí I po rekonstruk-
ci, 3 neprůchozí pokoje, nová zděná 
koupelna, nová kuch. linka, 65 m2, DB. 
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

nové

3+1 Zlín - Podlesí II        N05847

Byt 3+1 s lodžií v původním, ale za-
chovalém stavu, plocha 72 m2, parko-
vání u domu, lodžie, DB.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

3+1 Zlín - Moravská      N06060

Pěkný byt 3+1 po částečné rekon-
strukci, plocha 68,9 m2, prostorná 
lodžie s JV orientací, 2. patro/8.
tel.: 603 246 680 1.360.000 Kč

2+1 Napajedla                 N05527

Byt 2+1 v panelovém domě nedaleko 
centra, 60 m2, dům je zateplený s no-
vými plastovými okny, 5.p./8, OV.
tel.: 603 246 680 970.000 Kč

2+kk Zlín - Na Honech N06011

Prostorný byt 2+kk v novostavbě, 53 
m2, OV, vestavěná skříň, komora, lod-
žie, koupelna s vanou, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 1.880.000 Kč

1+1 Zlín - lazy III           N05894

Zděný byt 1+1 po částečné rekon-
strukci, klidné prostředí nedaleko 
centra, nová okna, 36 m2, OV.
tel.: 603 246 680 830.000 Kč

1+1 Zlín - 2. května      N06062

Byt 1+1 nedaleko centra, plocha 38 
m2, OV, nová okna, komora, ideální 
investice k pronájmu. 
tel.: 603 246 680 965.000 Kč

1+1 Otrokovice                    N05928

Nový zděný byt 1+1 s kuchyňskou lin-
kou, 4.p./4, 35 m2, OV, bezproblémové 
parkování, klidné a příjemné bydlení. 
tel.: 603 246 680 1.050.000 Kč

3+1 Otrokovice - Baťov  N06076

Byt 3+1 po kompletní rekonstrukci. 
V ceně bytu je vestavěný nábytek, 
nová kuch. linka, 4.p./5, 67 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

1+1 Otr. - Štěrkoviště  N05792

Prostorný byt 1+1 se dvěma komorami 
a lodžií, v pěkném a klidném prostředí, 
po kompletní rekonstrukci, 40 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.050.000 Kč

1+kk Zlín - Kozlův Žleb  N06033

Novostavba bytu 1+kk Zlín - JS, pro-
storná terasa, nová kuchyňská linka, 
plocha 35 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.199.000 Kč

nové

nové

nové

2+1 Otrokovice - Nádražní   N05643

Byt 2+1 s balkonem, ul. Nádražní u po-
likliniky, v pěkné a klidné lokalitě, nová 
okna, udržovaný stav, orientace na V, OV. 
tel.: 603 246 680 999.000 Kč

nové
nové

2+1 Zlín - Morýs. domy         N05139

Prostorný zděný byt 2+1 Zlín, Morýso-
vy domy, blízko centra, po rekonstruk-
ci, ihned k nastěhování. 60 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.099.000 Kč

SlEvA

2+1 Kroměříž                  N05970

Byt 2+1 na ulici Spáčilova, zděné já-
dro, velká šatna, balkon, sklepní kóje, 
komora na patře, 58 m2, DB.
tel.: 603 246 680 1.055.000 Kč

nové

Další nabídky bytů naleznete na www.zvonek.cz

3+kk Zlín - Zahradnická   N05810

3+kk v novostavbě na ul. Zahradnická 
(blízko centra), byt v nadstandardním 
provedení s garážovým stáním v ceně.
tel.: 603 246 680 4.635.000 Kč

3+1 Bystřice p./H.         N06066

Zděný byt 3+1 po kompletní rekon-
strukci, nová koupelna, plastová 
okna, nová lodžie, 4.p./4, parkování.
tel.: 603 246 680 1.280.000 Kč

3+1 Zlín - Malenovice  N05857

Byt 3+1 v klidné lokalitě Malenovi-
ce, původní, udržovaný stav, 64 m2,  
možnost výměny za byt 2+1.
tel.: 603 246 680 1.050.000 Kč

Nové byty Vizovice - Tyršova

Prodej nových bytů 2+1 a 3+1 v klidné 
lokalitě ul. Tyršova. K bytům náleží bal-
kon a sklep. Dokončení v r. 2013.
tel.: 603 246 680 od 1.357.000 Kč

NOVÉ BYTY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ – KLIDOVÁ ZÓNA VIZOVICE ČAMÍNKA

C

 půdorysy bytů          ceny       mapy, kontakty

nové

2+1 Zlín - Kostelec        N06013

Byt 2+1 po celkové rekonstrukci 
v revitalizovaném domě, plocha 55 
m2, 2. patro/2, plyn. topení, OV.
tel.: 603 246 680 1.515.000 Kč

nové

nové
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Domy byty pozemky

Byty prodej
603 246 680, 577 200 100

4+1 Brumov - Bylnice  N05767

Družstevní byt 4+1 na sídlišti Družba, 
nová okna, zděné jádro, plocha 77 m2, 
4.p./8, komora, lodžie.
tel.: 603 246 680 949.000 Kč

4+kk Zlín - Havlíčkovo n. N05809

Prostorný zděný byt 4+kk Havlíčkovo 
nábřeží, 120 m2, s garážovým stáním 
v ceně, balkon, atraktivní lokalita.
tel.: 603 246 680 Cena v RK

INZERCE

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

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

Salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  � remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

inzerce

Byty 2+KK až 4+KK s terasami,
 nebo balkóny.

NOVÉ BYDLENÍ V OTROKOVICÍCH
www.stavyma.cz / tel.: 577 922 500 / stavyma@stavyma.cz

4+kk Zlín - Malenovice  N05715

Novostavba podkrovního bytu 4+kk s vý-
hledem na Jarolímkovo náměstí a na hrad. 
Plocha 110 m2, balkon, terasa, garáž.
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

SlEvA

Víte o tom, že agentura Zvonek připravuje výstavbu a prodej družstevních bytů?

3+1 Zlín - u Majáku        N06051

Byt 3+1 po rekonstrukci - nová zděná 
koupelna, nová kuch. linka, plastová 
okna, 78 m2, 2.p./3, balkon, OV.
tel.: 603 246 680 1.690.000 Kč

nové

3+1 Holešov - u Letiště   N05395

Zděný byt 3+1, 80 m2, v revitalizo-
vaném domě, 2. patro/3, nová okna, 
nové podlahy, koupelna, komora, OV.
tel.: 603 246 680 1.490.000 Kč

3+1 Zlín - Na Honech   N05884

Byt 3+1 v klidné části Jižních Svahů, 
po rekonstrukci, zděné jádro, 5. pat-
ro/8, plocha 68 m2, balkon, OV.
tel.: 603 246 680 1.400.000 Kč

3+1 Holešov - Všetuly   N06056

Prostorný byt 3+1 v OV, pěkný vý-
hled, plocha 76 m2, 6. patro/7, po re-
konstrukci, nová kuch. linka, lodžie.
tel.: 603 246 680 1.310.000 Kč

3+1 Zlín - Valachův Žleb

Prostorný byt 3+1 po kompletní rekon-
strukci, 69 m2, 1. patro, prostorná lodžie, 
sprchový kout a vana s whirlpoolem.
tel.: 603 246 680 1.590.000 Kč

nové

INZERCE

3www.zvonek.cz www.udvouslunecnic.czSokolská 5147, Zlín  tel.: 577 436 522
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Ing. Pavel Do kal
p edseda Bytového družstva 
Nad Nivami odpovídá na naše 
otázky k družstevním byt m: 

Družstevní byt si spojujeme se 
socialistickými asy. Také dnes 
jde o velmi zajímavou varian-
tu, která dovoluje po ídit si byt 
zcela bez úv ru a bez banky.

• nemusíte jednat s bankou o úv ru

• nemusíte prokazovat p íjmy a registry 

• úv r na byty bere z banky družstvo

• splácíte družstvu a družstvo bance

• m žete byt koupit do vlastnictví

• nízké náklady a energie vyrovnávají úroky

• platíte jako v podnájmu a splácíte sv j byt

• všechno za izuje a správu ídí družstvo

• m žete byt pronajmout nebo prodat

• lidi bez prokazatelných p íjm

• živnostníky a podnikatele

• zájemce v d chodovém v ku

• samoživitelky po rozvodu

• single a rozvedené

• mladé rodiny jako startovací

• studenty místo podnájmu

• rodi e pro jejich d ti

• mimozlínské a cizince

Jak tedy získat byt bez úv ru?
Družstvo dnes již byty nesta-
ví, ale kupuje byty v novém 
bytovém dom  Nad Nivami. 
Ze svého úv ru uhradí 70 % 
ceny, zbývajících 30 % ceny 
zaplatí zájemce. Uzav ou ná-
jemní smlouvu a družstevník 
pak splácí družstvu až 25 let. 
Úv r m že kdykoliv doplatit a 
p evést si byt do vlastnictví. 
Také m že byt dále pronají-
mat nebo prodat.
O jaké byty se vlastn  jedná?
Nové byty Nad Nivami stojí 
nad kone nou MHD . 9 na 
ulici Podlesí II a poskytují 
krásný výhled na celý Zlín. 
Družstvo v bytovém dom  19 
byt  vlastní a dalších 16 byt  
p ipravuje na rok 2012. Je to 
jediný d m ve Zlín , kde m -
žete získat nový družstevní 
byt. Platíte stejn  jako v pod-
nájmu a bydlíte ve svém.
Kdo tyto nové byty kupuje?
Naše družstevní byty kupují 
lidé, kterým banky nep j í 

kv li výši p íjm , v ku nebo 
úv rové historii. Jsou to mat-
ky samoživitelky, d chodci, 
lidé s nízkými p íjmy, cizinci, 
ale také investo i, kte í byty 
dále pronajímají. Nap . man-
želé Gajdošíkovi prodali pa-
nelový byt, bydlí spokojen  
v novém byt  a íkají: „Banky 
nám nep j ily kv li d cho-
dovému v ku, te  splácíme 

družstvu a žádný úv r nepo-
t ebujeme“.
Jak mohou tená i byt získat?
Na www.bytyzlin.cz si sta í 
vybrat a domluvit prohlídku 
na tel.: 736 611 616. Dokonce 
si mohou družstevní byt nej-
prve pronajmout, vyzkoušet 
si nové bydlení a až pozd ji 
si jej po ídit do družstevního 
nebo osobního vlastnictví.

JAK PO ÍDIT NOVÝ BYT BEZ ÚV RU?

Nový 1+kk pro dv  osoby pouze za 5500 K  m sí n

Nové družstevní byty jsou vhodné pro:

Výhody bydlení v novém družstevním byt :



12 ● Zlín   ● Uherské Hradiště   ● Vsetín    ● Kroměříž

pobočka vSEtín
Mostecká 361 

(budova Telefonica O2 - přízemí) Domy byty pozemky

Podolí u VM / VS               N03339

Dům na klidném místě pod Hostýnský-
mi vrchy, dispozice: 6+1, garáž, sklep, 
vytápění kotlem na dřevo, balkon.
tel.: 603 246 680 1.680.000 Kč

Podlesí, VM / VS               N05050

Budova bývalé školy v místní části 
Brňov, vhodná k přestavbě na byty, 
školící středisko, penzion pro seniory.
tel.: 739 456 087 1.350.000 Kč

Vsetín - Růždecký Vesník  N04596

Vesnická dřevěnice se zahradou a po-
zemkem 877 m2. Topení na tuhá pali-
va, další pozemky 4.541 + 1.300 m2.
tel.: 739 456 087 498.000 Kč

Vsetín - ul. 4. května              N05055

Budova v průmyslovém areálu Vsetín, 
ul. 4. května, k výrobnímu a komerční-
mu využití. Budova je po rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 5.400.000 Kč

vsetín - centrum            N06021

Pronájem kanceláří v budově na Mos-
tecké ulici. K dispozici je 11 kanceláří 
o plochách od 15 m2 do 39 m2.
tel.: 739 456 087   1.900 Kč/m2/rok

4+1 Vsetín - Sychrov    N05546

Byt v původním stavu v horní části 
sídliště, neprůchozí pokoje, šatna, 
plocha 80 m2, 1.p./4, lodžie, DB.
tel.: 739 456 087 1.150.000 Kč

3+1 Vsetín - Sychrov    N05165

Prostorný byt 3+1, zděné jádro, zre-
novovaná kuchyňská linka, plocha 
74 m2, 3.p./4, lodžie, DB.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

2+1 Vsetín - Trávníky   N04814

Prostorný byt v cihlovém domě blíz-
ko centra města, v původním stavu, 
nová okna, 55 m2, 3.p./5, výtah, OV.
tel.: 739 456 087 799.000 Kč

2+1 Vsetín - Sychrov    N04687

Byt 2+1 v původním udržovaném 
stavu, orientace východ - západ, 
2.p./4, plocha 48 m2, lodžie, DB.
tel.: 739 456 087 690.000 Kč

4+kk Velké Karlovice   N05732

Byt 4+kk v OV Velké Karlovice - Podťa-
té, bydlení v horském prostředí, plo-
cha 96 m2, po kompletní rekonstrukci. 
tel.: 739 456 087 1.350.000 Kč

2+1 Vsetín - Trávníky   N05806

Prostorný byt 2+1 v cihlovém domě 
blízko centra, plocha 62 m2, 2. podlaží, 
byt je po celkové rekonstrukci, OV.
tel.: 603 246 680 760.000 Kč

Jablůnka / VS                      N05192

Pozemek na polosamotě s pěkným 
výhledem, k výstavbě 1 či 2 RD, celo-
denně osluněné místo, 2.258 m2.
tel.: 739 456 087 750.000 Kč

vsetín / VS                            N04135

Pozemek na rovině v lokalitě Jaseni-
ce pro výstavbu RD, inženýrské sítě 
v dosahu, plocha 782 m2. 
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Velké Karlovice / VS       N00208

Rovinatý pozemek o výměře 1.000 
m2 v rekreační oblasti Javorníků, 
všechny inženýrské sítě u pozemku.
tel.: 739 456 087 590.000 Kč

Hodslavice / VS                 N05775

Pozemek na okraji obce v klidné lo-
kalitě o výměře 2.386 m2, IS v dosa-
hu, příjezd, pěkné prostředí.
tel.: 739 456 087 375 Kč/m2

Lidečko / VS                      N04477

Parcela 592 m2 na stavbu RD v klidné 
části obce, přivedena voda, kanaliza-
ce i plyn, přípojka elektřiny.
tel.: 739 456 087 225.000 Kč

nové

Nový Hrozenkov / VS     N04741

Slunný stavební pozemek s přístupem 
z veřejné komunikace, IS u pozemku, 
výměra 2.796 m2, klidná lokalita. 
tel.: 739 456 087 670.000 Kč

Vsetín - Nepřejov / VS   N06024

Zemědělské pozemky na okraji měs-
ta Vsetín, 2.163 m2, vhodné i k zalo-
žení sadu nebo zahrady.
tel.: 739 456 087 240.000 Kč

Vsetín - Ohrada / VS       N06069

Zemědělské pozemky Vsetín, Ohrada 
ve směru od hlavní komunikace k Beč-
vě, k zemědělskému využití, 7.535 m2.
tel.: 739 456 087 30 Kč/m2

nové
nové

nové

nové

nové

Vsetín - Smetanova       N06078

Pronájem atraktivních nebytových 
prostor - přízemí s výlohou, výměra  
72 m2, možnost budoucího odprodeje. 
tel.: 739 456 087    12.000 Kč + energie

nové

uvažujete o prodeji bytu či domu? Obraťte se na realitní kancelář s tradicí od r. 1992! tel.: 739 456 087

SlEvA



00● Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji

pobočka BySTřICe p./Host.
Palackého 709

(naproti městské knihovny) 

13● Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji

www.zvonek.cz
Míškovice / KM                  N06067

Novostavba RD v Míškovicích, dům 
byl kolaudován v roce 2010, pozemek 
1.365 m2, garáž, plyn. topení, krb.
tel.: 603 246 680 6.990.000 Kč

Velké Těšany / KM           N06047

Luxusní dům s velkým pozemkem 
9.000 m2,  prodej vč. vybavení, venkov-
ní bazén, wellness, pergola s krbem. 
tel.: 603 246 680 7.600.000 Kč

Bystřice p./H. / KM          N06032

Pozemek určený k výstavbě RD, pří-
jezd, inženýrské sítě na hranici po-
zemku, plocha 1.191 m2.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

Bystřice p./H. / KM         N05942

RD nedaleko centra vedle rozlehlého 
parku, garáž pro dvě auta, dílna, kotel 
na plyn a tuhá paliva.
tel.: 603 246 680 2.625.000 Kč

Bystřice p./H. / KM         N05910

RD 3+1 s obchůdkem vč. zázemí v centru 
města. Obchod je kompletně zařízen vč. 
lednic - k provozování řeznictví, garáž. 
tel.: 603 246 680 1.890.000 Kč

Bystřice p./H. / KM         N05900

Řadový RD 4+1 na okraji města, garáž, 
plastová okna, vytápění domu i ohřev 
vody na tuhá paliva/el., zahrada 400 m2. 
tel.: 603 246 680 1.479.000 Kč

Rusava / KM                       N05840

Dům 4+1 s garáží v krásném rekreač-
ním prostředí, krb. Dům je ve výbor-
ném stavu, oplocená zahrada 915 m2. 
tel.: 603 246 680 2.845.000 Kč

Chvalčov / KM                  N05812

RD 4+1 s garáží na hranici Chvalčova 
a Bystřice pod Hostýnem, zahrad-
ní terasa, bazén, zahrada 722 m2.  
tel.: 603 246 680 2.850.000 Kč

iNZerCe

nové
nové

nové

nové
nové



14 ● Zlín   ● Uherské Hradiště   ● Vsetín    ● Kroměříž

pobočka uH. HRaDIŠTě
Josefa Stancla 151  

(naproti bočního vchodu pasáže Slunce) Domy byty pozemky

Pašovice / UH                  N04951

Novostavba RD 4+1 s garáží v klidné 
části obce, krb s rozvodem po celém 
domě, terasa, garáž, zahrada 900 m2. 
tel.: 739 456 087 2.789.000 Kč

Buchlovice / UH              N05874

Udržovaný rodinný dům 3+1, 2+1 
s garáží, plynové topení, krbová kam-
na, vlastní studna, zahrada 300 m2.
tel.: 739 456 087 2.620.000 Kč

Jalubí / UH                          N06031

Rodinný dům 3+kk po rekonstrukci 
v klidné části obce Jalubí, prostorná 
garáž, pergola, bazén.
tel.: 739 456 087 2.200.000 Kč

Polešovice / UH              N05839

Rodinný dům v centru obce, dispozi-
ce: 4+1 + obytná hala, garáž, terasa, 
sklep, vinný sklep, po rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 2.199.000 Kč

Kněžpole / UH                  N05902

RD s dispozicí: 5+1 + garáž + sklep + 
balkon, po rekonstrukci, ústřední tope-
ní na tuhá paliva nebo plyn, zahrada.
tel.: 739 456 087 1.879.000 Kč

Huštěnovice / UH           N05835

Přízemní RD 3+1 včetně přístavby 3+1 
s rovinatým pozemkem na velmi klid-
ném místě v obci Huštěnovice.
tel.: 739 456 087 1.700.000 Kč

Ostrožská Nová Ves      N06063

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

Boršice / UH                        N06050

RD 4+1 poblíž centra obce, po rozsáh-
lé rekonstrukci, přistavěno podkroví, 
nová střecha, garáž, hosp. budova.
tel.: 739 456 087 1.569.000 Kč

Jalubí / UH                           N06043

RD 4+1 v Jalubí po započaté rozsáhlé 
rekonstrukci. Za domem se nachází 
kryté posezení a oplocená zahrada.
tel.: 739 456 087 1.470.000 Kč

Jankovice / UH                  N05913

Prodej dvou sousedících domů, 2 ga-
ráže, zděný chlév, zahradní domek, 
předzahrádka, parcela 1.400 m2.
tel.: 739 456 087 1.290.000 Kč

Kudlovice / UH                  N03741

RD 4+1 se stavebním pozemkem 
v Kudlovicích - Dolina, na krásném atrak-
tivním místě, pozemek cca 3.100 m2.
tel.: 739 456 087 1.250.000 Kč

Bílovice - Včelary / UH  N06018

RD 3+1+ šatna+ komora, průjezd, hos-
podářská přístavba, malý sklep. Dům 
prošel částečnou rekonstrukcí, zahrada.
tel.: 739 456 087 1.250.000 Kč

Kostelany n./Moravou  N04594

RD 3+1 ve velmi dobrém stavu, čás-
tečně podsklepený, možnost dobudo-
vání podkroví, hospodářské stavení.
tel.: 739 456 087 1.090.000 Kč

Žeravice / HO                  N05162

RD s dispozicí 5+1, sklep, garáž, velmi 
dobrý původní stav, ihned obyvatelný, 
pozemek 2.800 m2 - vinice, sad.
tel.: 739 456 087 1.399.000 Kč

Žeravice u Kyjova          N05978

Dvojdomek v Žeravicích u Kyjova, kte-
rý jde rozdělit na domky o velikosti 
3+1 a 2+1, zahrádka a orná půda.
tel.: 739 456 087 890.000 Kč

nové

uherské Hradiště           N05955

Novostavba nízkoenergetického RD, 
zastavěná plocha 96 m2, velmi nízké 
náklady, základová deska v ceně.
tel.: 739 456 087 1.750.000 Kč

nové
nové

nové

nové
nové

nové

www.telkas.cz

800 266 662

VÁŠ PARTNER  PRO KVALITNÍ BYDLENÍ

okna & dveře
plastové | hlínikové | protipožární

iNZerCe

SlEvA



00● Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji

pobočka uH. BROD
ul. Moravská 82 

(v blízkosti Masarykova náměstí) 

15● Náš nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na

www.zvonek.cz
Suchá Loz / UH                 N05843

Prostorný rodinný dům na velmi klid-
ném místě obce, průběžně rekonstruo-
ván, garáž, nový kotel, zahrada 1.300 m2.  
tel.: 739 456 087 1.780.000 Kč

Boršice / UH                      N03907

RD 3+1 po částečné rekonstrukci, 
dvorek se zahrádkou, sklep, parkování 
v garáži nebo u domu, ihned volný.
tel.: 739 456 087 998.000 Kč

Nivnice / UH                      N05245

RD s dispozicí 3+1 v centru obce. 
K domu náleží hospodářské přístav-
by, garáž a dvorek, vlastní studna.
tel.: 739 456 087 955.000 Kč

Modrá / UH                      N06016

RD 3+kk ve velmi atraktivní lokalitě 
u Velehradu, hospodářská přístavba, 
garáž, malý sklep, parcela 205 m2.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

Dolní Němčí / UH           N05946

RD s dispozicí 2+1 + spíž, sklep, hospo-
dářské stavení. Dům je v dobrém stavu, 
vytápění na tuhá paliva i elektřina.
tel.: 739 456 087 880.000 Kč

Topolná / UH                   N05269

RD 3+kk po rozsáhlé rekonstrukci ve 
velmi atraktivní lokalitě, dílna, sklep, 
za domem dvorek, zahrada.
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

Míkovice / UH                 N05905

Udržovaný RD 4+1 s rovinatým po-
zemkem v Uh. Hradišti – Míkovice. Za 
domem hosp. stavby, zahrada 200 m2.
tel.: 739 456 087 698.000 Kč

Bánov / UH                       N05898

RD 2+1 v centru obce, obytná plocha 
cca 55 m2, plocha parcely 80 m2. Dům 
je ve velmi dobrém stavu, nová okna.
tel.: 739 456 087 495.000 Kč

3+kk uh. Hradiště           N05508

Prostorný a slunný byt 3+kk v novo-
stavbě Sadská Výšina, 3.p./4, výtah, 
106 m2, balkon, šatna, OV.
tel.: 739 456 087 2.680.000 Kč

3+kk uh. Hradiště           N05614

Nový byt 3+kk v centru Uh. Hradiš-
tě ulice Dlouhá, šatna, terasa 39 m2, 
plocha bytu 76 m2, výtah, OV.
tel.: 739 456 087 3.449.000 Kč

3+1 uH - Jarošov              N06072

Byt 3+1 v lokalitě Jarošov, Louky, 3.p./4, 
dům po revitalizaci, lodžie, zděné já-
dro, vlastní plynový kotel, 75 m2, DB. 
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

3+1 uh. Brod - centrum   N06094

Byt 3+1 s garáží v centru města, plocha 
bytu 86 m2, samostatné plynové tope-
ní, nízké měsíční náklady na provoz, DB. 
tel.: 739 456 087 2.189.000 Kč

4+1 uH - Mařatice               N06023

Byt 4+1 po rekonstrukci, lodžie, velký 
sklep, nové zděné jádro, nová plastová 
okna, 1.p./4, plocha 94 m2, DB.
tel.: 739 456 087 1.390.000 Kč

2+1 uh. Hradiště - Mojmír    N05899

Zděný byt 2+1 ve velmi atraktivní lo-
kalitě, 2x sklep, plocha 59 m2, po roz-
sáhlé rekonstrukci, nová koupelna, OV.
tel.: 739 456 087 1.250.000 Kč

3+1 uh. Ostroh                 N06095

Zrekonstruovaný byt 3+1 s garáží,  
3. patro/5, 68 m2, výtah, dům po kom-
pletní revitalizaci, balkon, garáž v ceně!
tel.: 739 456 087 1.100.000 Kč

nové

nové
nové

Nedakonice / UH            N05817

Rodinný dům 3+1 poblíž centra v klid-
né lokalitě, průjezd, zahrada. Střecha po 
rekonstrukci, veškeré inženýrské sítě. 
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Vel. Město Popis Cena

1+kk UH - Štěpnice 30 m2, 6.p/7, lodžie, ihned 5.900 Kč

1+kk UH - centrum 37 m2, 4.p/5, vybavený 8.900 Kč

1+1 UH - Na Rybníku 32 m2, 7.p/8, balkon 5.500 Kč

1+1 Kunovice 48 m2, 1.p/2, zděný dům 6.000 Kč

1+1 UH - Jarošov 31 m2, 2.p/4, zděné jádro 6.200 Kč

2+kk UH - centrum 55 m2, 3.p/3, podkrovní byt 8.000 Kč

2+1 Kunovice 72 m2, 2.p/2, kuch. linka 8.000 Kč

3+kk UH - centrum 68 m2, 2.p/3, po rekonstrukci 9.000 Kč

3+1 UH - Dlouhá 76 m2, 3.p/3, novostavba 12.000 Kč

3+1 Uherský Brod 72 m2, 9.p/9, nadstandard 8.000 Kč

4+1 Uherské Hradiště 170 m2, mezonetový byt 15.000 Kč

RD Babice přízemní dům, disp. 3+1 8.000 Kč

RD UH - Vinohradská 130 m2, 4+kk, terasa, garáž 11.000 Kč

PRONáJMy - byty a RD

Vykoupíme i Váš dům či byt, peníze ihned v hotovosti! Volejte ihned tel.: 603 432 409



Otevřeli jsme pro Vás 
novou kancelář
v oc centro 
Zlín - Malenovice!

otevřeno denně vč. víkendů
od pondělí do neděle
od 9:00 do 20:30 hod.

RealitNí KaNcelář cestoVNí ageNtURa FiNaNčNí PoRaDeNstVí

10 ● Zlín   ● Uherské Hradiště   ● Vsetín    ● Kroměříž

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE!

Nabídky na spolupráci a životopis posílejte  
na zubicek@zvonek.cz, tel.: 603 432 409

Nabízíme: 
● Garantovaný stálý 
    měsíční příjem
    od 10 tis. Kč!
● PROVIZE A BONUSY až 60%!
● Zaškolení a odborné  
    vedení ZDARMA
● Firemní telefon, 
    plně vybavené
    kanceláře

Realitní agentura ZVONEK hledá:
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
INZERTNÍ PORADCE pro Zlínský kraj

Požadujeme:
SŠ vzdělání

komunikativní a dynamickou 
osobnost

schopnost prosadit se

vlastní automobil

uživatelskou znalost práce na PC

Nabízíme:
samostatnou a zajímavou 
práci s možností realizace 
obchodního talentu na ŽL

příjemné pracovní prostředí 
v přátelském kolektivu

zaškolení

zázemí dlouholeté společnosti

�nanční ohodnocení 
odpovídající dosaženým 
výsledkům (provizní systém)

Zašlete nám svůj životopis na: sikova@zvonek.cz

N
A

Š
ERealitní noviny

Nové prostorné byty 1+kk, 3+kk, 4+kk o ploše 50 
 - 95 m2. Klidná lokalita nedaleko centra, dobrá dostup-
nost. Ke každému bytu sklep, balkon. Parkovací místa 
před budovou. Ihned k nastěhování. Super ceny!

Tel.: 577 200 100, 603 246 680

Nové byty SLAVIČÍN - ul. J. Šály

Nové byty 1+kk - 4+kk a rozměrech 59 - 120 m2 v klidné  
části Zlín - Vršava v dosahu MHD a v blízkosti lesa. 
K bytu je možno dokoupit garáž. Ceny od 2.676.900 Kč 
(2+kk, 76 m2). Byty jsou ihned k nastěhování!

Tel.: 577 200 100, 603 246 680

Nové byty ZLÍN - VRŠAVA

CESTOVKA
Tisíce nabídek naleznete na www.cazvonek.cz | Zlín, tř. T. Bati 199 | 577 214 180

ZVONEK
CESTOVNÍ AGENTURA

R

Od 10.2.2012 nás trvale naleznete 
i v OC Centro Zlín - Malenovice!

CESTOVNÍ AGENTURA

ZLÍN

Zimní dovolená 2012 
• nabídky LAST MINUTE
• jarní prázdniny - rezervujte si včas svou dovolenou
• termály (Maďarsko, Rakousko, Slovensko) 

Letní dovolená - velké slevy FIRST MINUTE
• Bulharsko od 8.600 Kč, Turecko od 10.900 Kč
• Senior travel 55+, zájezdy s dotací od EU (Černá    
   Hora - červen, Kanárské ostrovy - leden - březen) 

CESTUJTE S NÁMI 
 PO CELÝ ROK!

Tisíce nabídek naleznete na www.cazvonek.cz | 577 214 180 | Zlín, tř. T. Bati 199 | OC Centro Zlín - Malenovice

lyže 2012 - nabídky last MiNUte
• Velikonoční lyžování na ledovci

léto 2012 - slevy FiRst MiNUte pokračují!
• Řecko od 7.820 Kč, pobyt bez stravy
• Tunisko od 8.690 Kč, pobyt s all inclusive
• Chorvatsko od 4.290 Kč, pobyt s polopenzí

Poznávací zájezdy
• Holandsko - země květin- 3.590 Kč, • Francie - kouzlo   
   Provence - 5.990 Kč, • Velká Británie - 5.490 Kč

senior travel  
• Andalusie, Kypr, Mallorca, Madeira, Sicílie, Černá Hora, 
Tenerife, Malta
• termíny JAro: březen - květen, PodZiM: září - listopad    
• ceny od 9.990 Kč

Nově nás naleznete v oc ceNtRo Zlín - Malenovice 
7 dní v týdnu! Po - Ne 9:00 - 20:30 hod.

cestoVNí ageNtURa
• zájezdy • letenky • vstupenky

Nabídněte na tel.: 605 981 494

Vyřešíme
DluHy, DRaŽby
eXekuCe!
Pomůžeme
Vám uhradit dluhy,
co nejvýhodněji prodáme Vaši nemovitost

a zajistíme nové bydlení!


