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ZDARMA

Magazín

okr. Vsetín okr. Kroměřížokr. Zlín

Atraktivní rodinný dům v klidné loka-
litě, prostorná, celodenně osluněná
zahrada. Zastřešená terasa, krb, MHD.

RD s okrasnou zahradou, 2 samostat-
né byty 2+1, částečně podsklepený, 
ústřední topení, švestkový sad 572 m2.

Prodej barokního zámku ze 17.století
s rozsáhlými pozemky (85.000 m2). 
Vhodné pro hotel, domov pro seniory atd.

tel.: 603 246 680 3.449.000 Kč tel.: 739 456 087 1.999.990 Kč tel.: 739 456 087 12.900.000 Kč

Zlín - Kostelec / okr. ZL Lhota u Vsetína / okr. VS Koryčany / okr. KMN05821 N06372 N06227

Vykoupíme Vaši 
nemovitost!
Garantujeme až 90% z tržní 
ceny nemovitosti!
Volejte ihned tel.: 602 77 22 55
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www.zvonek.cz
realitní kancelář s tradicí od r. 1992

www.zvonek.cz

Dr. Miroslav Zvonek
rozhovor na str. 11
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ZDARMA

Magazín

okr. Vsetín okr. Kroměřížokr. Zlín

Atraktivní RD 5+kk s velkým podkrovím,
krásná zahrada. Zastřešená terasa, krb, 
MHD. Vhodné k bydlení i podnikání.

RD s okrasnou zahradou, 2 samostat-
né byty 2+1, částečně podsklepený, 
ústřední topení, švestkový sad 572 m2.

Prodej barokního zámku ze 17. století
s rozsáhlými pozemky (85.000 m2). 
Vhodné pro hotel, domov pro seniory atd.

tel.: 603 246 680 3.449.000 Kč tel.: 739 456 087 1.999.990 Kč tel.: 739 456 087 12.900.000 Kč

Zlín - Kostelec / okr. ZL Lhota u Vsetína / okr. VS Koryčany / okr. KMN05821 N06372 N06227

Vykoupíme Vaši 
nemovitost!
Garantujeme až 90% z tržní 
ceny nemovitosti!
Volejte ihned tel.: 603 432 409

MÁME PRO VÁS DÁREK k 20. výročí založení Agentury Zvonek | str. 3

www.zvonek.cz

Dr. Miroslav Zvonek
rozhovor na str. 12

slavíme
   narozeniny!20.
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INZERCE

ZLÍNNIVY

www.penzionuno.cz

luxusní salonek / svatby
školení / večírky

luxusní salonek / svatby
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+420 605 772 774
macala@zvonek.cz
pobočka Zlín

Makléř měsíce května 2012

www.zvonek.cz

Miroslav Máčala

Obraťte se na realitní 
specialisty ve Vašem kraji!

Naše realitní noviny | č. 7/2012 | srpen 2012

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

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

Při příležitosti 20. narozenin Agentury Zvonek
jsme pro Vás připravili DÁREK:

*zvolený poukaz obdržíte při uzavření výhradní zprostředkovatelské smlouvy. Platí do 31.8.2012

DÁRKOVÝ POUKAZ dle vlastního výběru* na:
2020. narozenin Agentury Zvonek2020. narozenin Agentury Zvonek

a) Wellness Amenity 
    ve Zlíně v hodnotě 1.000 Kč nebo

b) Luxusní večeři pro 2 v restauraci
     U Dvou slunečnic ve Zlíně

Zlín

Uh. Hradiště
Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.

Vsetín

nAVŠTIVTE nÁS V nAŠICH
KAnCElÁŘíCH! POMŮŽEME VÁM:

výhodně prodat či pronajmout Vaši • 
nemovitost (byt, dům, chatu, pozemek, 
komerční prostory atd.),
zajistit výhodné fi nancování (např. hypotéku, • 
stavební spoření atd.),
vyřešit Vaše fi nanční problémy (dluhy, • 
dražby, exekuce) a zajistíme nové bydlení,
vybrat ideální dovolenou pro Vás!• 

Infolinka: 603 246 680

naše pobočky:
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RD Březnice pro náročné klienty pre-
ferující klid, pohodu, relaxaci doma 
i v přírodě, nízké náklady na bydlení.
tel.: 603 246 680 7.800.000 Kč

Březnice u Zlína  ∕ okr. ZL N03926

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

Zlín - Zálešná N05426

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

Zlín - centrum N04540

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

Vlčková  ∕ okr. ZL N06388

Zděný rodinný dům kolaudovaný v roce 
2007, ideálně dispozičně uspořádán 
a uzpůsoben pro klidné bydlení rodiny.
tel.: 603 246 680 9.990.000 Kč

Zlín - Klabalka  ∕ okr. ZL N06680

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 3.300.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N06074

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

Zlín - Štefánikova N05864

Prostorný RD se započatou rekon-
strukcí a s pozemky o velikosti cca 
4.200 m2. Garáž, v blízkosti ZOO Lešná. 
tel.: 603 246 680 3.300.000 Kč

Zlín - Kostelec N04712

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

Želechovice  ∕ okr. ZL N05605

Luxusní rodinný dům v žádané lokalitě 
s dobrou dostupností do centra města. 
3 garáže, krb, parcela 1.266 m2.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Zlín  ∕ okr. ZL N06425

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

Vizovice  ∕ okr. ZL N06681

RD ve výborném stavu po kompletní 
rekonstrukci, slunný, zajímavě řešený, 
s pěkným výhledem do okolí, garáž. stání.
tel.: 603 246 680 2.599.000 Kč

Valašské Klobouky ∕ okr. ZL N06812

RD se dvěma byty 3+1 a 4+1 na klidném 
místě, 2 bytové jednotky, 2 garáže, 
zahrada s bazénem a pergolou.
tel.: 603 246 680 5.500.000 Kč

Zlín - U Majáku  ∕ okr. ZL N06687

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

Zlín - Vývoz  ∕ okr. ZL N06585

Rozestavěný RD s bazénem, pozemek 
2.000 m2. Vhodné k bydlení i podnikání, 
např. rehabilitační středisko, penzion. 
tel.: 603 246 680 4.299.000 Kč

Lukov ∕ okr. ZL N06815

RD 3+1 Malenovice v lokalitě u kostela, 
ihned volný, ústřední plynové topení, 
zahrada, nutná rekonstrukce.
tel.: 603 246 680 999.000 Kč

Zlín - Malenovice N05011

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Zlín  třída Tomáše Bati 199 (nedaleko krajské knihovny)

inzerce

SLEVA

SLEVA

SUPE R

NOVINKA 

www.bminterier.cz | info@bminterier.cz

rekonstrukce 
• interiérů • koupelen • bytových jader

Volejte tel.: 739 143 061, 739 113 877

Showroom�Zlín
Prodejna�Malenovice

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

Zahradní�nábytek

NOVĚ
Plovoucí�podlahy

Vnitřní�dveře

Terasy Vše�vystaveno!
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RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci 
Karlovice u Malenovic v blízkosti lesa.
tel.: 603 246 680 2.450.000 Kč

Karlovice u Malenovic N06344

RD Jasenná u Vizovic s rozsáhlými pozem-
ky a lesem na polosamotě. Dům určený
k demolici, příjezd, pozemky 32.493 m2.
tel.: 603 246 680 900.000 Kč

Jasenná  ∕ okr. ZL N06407

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

Zádveřice - Raková N05381

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

Poteč  ∕ okr. ZL N06214

Přízemní rodinný dům se zahradou, 
bytové jednotky 3+1 a 1+1, zahrada
s posezením a bazénem, garáž, dílna.
tel.: 603 246 680 2.550.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N04655

Pěkný RD 5+kk nedaleko lukovského 
hradu, kolaudace v r. 1995, 2x krb, 
dvougaráž, prostorná zahrada.
tel.: 603 246 680 3.750.000 Kč

Lukov N05720

RD 2+1 v klidné lokalitě Zbožensko. 
Dům je vhodný k rekonstrukci dle 
vlastních představ, zahrada 751 m2.
tel.: 603 246 680 930.000 Kč

Zlín - Mladcová  ∕ okr. ZL N06349

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

Horní Lhota  ∕ okr. ZL N06706

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

Loučka  ∕ okr. ZL N06628

Nově zkolaudovaný nepodsklepený 
rodinný dům s částečně dokončenou 
rekonstrukcí, klidná lokalita.
tel.: 603 246 680 1.450.000 Kč

Dolní Lhota  ∕ okr. ZL N04790

RD 3+1+podkroví, polosamota s pěti 
rodinnými domy, garáž, zahrada
o ploše 1.700 m2, chata, skleník.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

Žeranovice - Bednárna N06707

Nemovitost s byty 4x 2+1 a 2x 1+1
v Hranicích na Moravě - Sklený kopec, 
pozemky 5.274 m2, lesní porost 3.123 m2.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Hranice na Moravě N05503

Rekreační objekty Sidonie s pozemky 
4.000 m2, v minulosti využíváno jako letní 
tábor v krásném prostředí Bílých Karpat.
tel.: 603 246 680 2.999.000 Kč

Sidonie  ∕ okr. ZL N06822

Starší domek 4+1 s přístavbou z r. 2004
na okraji obce směrem na Lukov.
Topení kamny (dřevo) a el.přímotopy.
tel.: 603 246 680 999.000 Kč

Kašava  ∕ okr. ZL N06630

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

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

Vizovice  ∕ okr. ZL N06663

Zděná chata k rekreaci pro klienty, 
kteří shánějí klidnou a tichou lokalitu. 
Elektro, vlastní studna, topení TP a el.
tel.: 603 246 680 600.000 Kč

Zlín - Pindula  ∕ okr. ZL N06649

Chata k celoročnímu bydlení se staveb-
ním pozemkem o ploše 910 m2 na okra-
ji obce Březnice, příjezd k pozemku.
tel.: 603 246 680 1.099.000 Kč

Březnice  ∕ okr. ZL N06763

Půldomek 5+1 se samostatným vcho-
dem v klidné lokalitě, zahrada okolo 
domu, celkově podsklepeno.
tel.: 603 246 680 1.850.000 Kč

Zlín - Mladcová  ∕ okr. ZL N05665

SLEVA SLEVA

SLEVA SLEVA

RD 2+1, nová kuch. linka se spotřebiči, 
ústřední vytápění na pevná paliva, čás-
tečně nová střecha, pozemek 500 m2.
tel.: 603 246 680 890.000 Kč

Petrůvka  ∕ okr. ZL N06853

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

Hledáme RD 5+1 s pozemkem 1.000 m2 v lokalitě Fryšták, Lukoveček, Holešov. Volejte tel.: 603 246 680.Hledáme RD 5+1 s pozemkem 1.000 mHledáme RD 5+1 s pozemkem 1.000 m

RD 4+1 s velkou zahradou po komplet-
ní rekonstrukci a zateplení, v krásném 
prostředí Vizovických vrchů.
tel.: 603 246 680 3.250.000 Kč

Loučka  ∕ okr. ZL N06848

NOVINKA 

SLEVA
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Stavební pozemek na konci obce 
s krásným výhledem. Veškeré inž. sítě 
v blízkosti pozemku, výměra 2.456 m2. 
tel.: 603 246 680 860.000 Kč

Březůvky  ∕ okr. ZL N06684

Rovinatý stavební pozemek 2.849 m2 
blízko centra obce u místní komunikace. 
Veškeré sítě jsou na hranici pozemku.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

Ludkovice  ∕ okr. ZL N04483

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

Přílepy  ∕ okr. KM N06604

Svažitý pozemek, umístěný ve velmi 
pěkné a klidné lokalitě Zlín - Boněcko. 
Všechny inženýrské sítě, plocha 608 m2.
tel.: 603 246 680 1.550 Kč/m2

Zlín - Boněcko N04784

Mírně svažitý pozemek, slunný, určený 
k výstavbě rodinného domu, všechny 
inženýrské sítě, výměra cca 2.000 m2.
tel.: 603 246 680 899.000 Kč

Pohořelice  ∕ okr. ZL N04781

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

Luhačovice  ∕ okr. ZL N05919

Rovinatý a slunný stavební pozemek 
Zádveřice, cca 10 km od Zlína, v klidné 
lokalitě na konci obce, výměra 2.056 m2. 
tel.: 603 246 680 690.000 Kč

Zádveřice  ∕ okr. ZL N06455

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

Orlí Hnízdo Zlín  ∕ okr. ZL

Celoročně obyvatelná zděná chata 
Kašava, po rekonstrukci, s krásným 
výhledem na okolní krajinu, příjezd.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

Kašava  ∕ okr. ZL N05594

Chata na okraji oplocené zahrádkářské 
kolonie, krásný výhled, vlastní poze-
mek 400 m2, zateplení, elektro, voda.
tel.: 603 246 680 389.000 Kč

Malenovice  ∕ okr. ZL N06836

Malá dřevěná chatka na zděných 
základech v překrásném prostředí 
nad Malenovickým hradem.
tel.: 603 246 680 170.000 Kč

Zlín - Malenovice N03580

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

Velký Ořechov  ∕ okr. ZL N06651

Stav. pozemek 1.384 m2, všechny IS 
na pozemku, příjezd po zpevněné 
komunikaci, okraj obce směr Hvozdná.  
tel.: 603 246 680 1.410.000 Kč

Zlín - Štípa N06034

Prodej 4 nebytových prostor v novo-
stavbě s technickým zázemím. Vhodné 
jako obchod, kancelář.  
tel.: 603 246 680 od 1.090.000 Kč

Zlín - Na Honech I N05888

Stavební pozemek na okraji obce s ro-
zestavěným RD (bungalov), zast. plo-
cha 263 m2, plocha pozemku 1.325 m2.
tel.: 603 246 680 1.899.000 Kč

Lukov  ∕ okr. ZL

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

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

Martinice  ∕ okr. KM N06686

inzerce

SLEVA

SLEVA

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

SUPE R

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

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

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

výhodné ceny! 
Sleva 5% pro Seniory!
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Stavební pozemek 3.217 m2 na klidném, 
slunném místě, IS na hranici pozemku. 
Ideální pro dva stavební pozemky.
tel.: 603 246 680 795.000 Kč

Napajedla N06294

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

Žlutava  ∕ okr. ZL N05231

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

Tlumačov  ∕ okr. ZL N05004

RD Oldřichovice, po rekonstrukci před 
2 roky, nová kuchyňská linka, studna, 
velká stodola, zahrada 410 m2.
tel.: 603 246 680 1.470.000 Kč

Oldřichovice  ∕ okr. ZL N05885

RD Otrokovice k bydlení i ke komerčním 
účelům, plastová okna, nové topení, 
garáž, možnost využít i půdní prostor.
tel.: 603 246 680 5.760.000 Kč

Otrokovice - Kvítkovice N04542

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

Otrokovice - Baťov N06312

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

Halenkovice  ∕ okr. ZL N06701

2 pěkné, slunné stavební pozemky, čás-
tečně mírně svažité, dobře udržované, 
dvě studny, el. vedení, výměra 3.425 m2.
tel.: 603 246 680 550.000 Kč

Halenkovice N03155

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

Hospůdka Otrokovice N06635

Novostavba rodinného domu 6+1+2 
koupelny pro náročného klienta, vý-
hled do zeleně, garáž, parcela 1.583 m2.
tel.: 603 246 680 3.840.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N05033

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 3.990.000 Kč

Napajedla N05779

Řadový RD 3+1 se zahradou (246 m2) 
a krytým průjezdem, nová střecha, 
plyn. kotel, plastová okna.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

Napajedla N06208

Uvažujete o koupi nemovitosti? Vyřídíme Vám nejvýhodnější fi nancování! Tel.: 603 246 680.Uvažujete o koupi nemovitosti? Vyřídíme Vám nejvýhodnější fi nancování! Tel.: 603 246 680.Uvažujete o koupi nemovitosti? Vyřídíme Vám nejvýhodnější fi nancování! Tel.: 603 246 680.

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Otrokovice  ul. Havlíčkova 780 (u vlakového nádraží)

SLEVA

NOVÉ BYTY HOLEŠOV - STARÁ RADNICE
• byty o velikostech 1+kk - 4+kk
• předzahrádka, balkon či terasa
• nízké náklady, podlahové topení
• výhodná investice, ceny od 1.471.000 Kč!

NOVÉ BYTY VIZOVICE - JANOVA HORA
• nové byty o velikostech 1+kk, 1+1, 2+1, 3+1
• prostorné byty s balkonem či terasou
• možnost garáže, cena ve standardu
• byty 1+kk od 770.000 Kč! Kuch. linka v ceně!

Dokončení: 
září 2012

Novinka!

SLEVA

SLEVA

 603 246 680  603 246 680

NOVINKA 

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

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

výhodné ceny!
Sleva 5% pro Seniory!
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Nový zděný byt 2+kk, kuchyňská linka 
s moderními spotřebiči, balkon s krás-
ným výhledem, plocha 54 m2, DB.
tel.: 603 246 680 1.290.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí N06644

Byt 1+kk v osobním vlastnictví s lod-
žií, výhodná investice, 7. patro/7, plo-
cha 34 m2, dům po revitalizaci.
tel.: 603 246 680 580.000 Kč

1+kk Otrokovice - J. Valčíka N06300

Přízemní byt 2+1 o rozloze 69 m2 s 
balkonem a terasou v klidné lokalitě 
ve Vizovicích, vlastní plynové topení.
tel.: 603 246 680 1.600.000 Kč

2+1 Vizovice - Janova hora N05834

Prostorný byt 2+1 v klidném prostředí 
nedaleko centra Zlína, 2. patro/5, 70 m2, 
nová koupelna, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

2+1 Zlín - Benešovo nábř. N06596

Nový zděný byt 1+1 s kuchyňskou lin-
kou, elektrickým sporákem, 4. patro/4, 
35 m2, balkon, OV, parkování u domu.
tel.: 603 246 680 1.050.000 Kč

1+1 Otrokovice N05928

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

2+kk Zlín - Nad Nivami N05777

Byt 1+1 s výhledem do zeleně, žádaná 
lokalita, balkon, bezbariérový přístup, 
dům je po celkové revitalizaci, 38 m2, OV.
tel.: 603 246 680 980.000 Kč

1+1 Otrokovice - SNP N06762

Zděný byt 2+kk Zlín - Na Honech I, 
plocha 54 m2, lodžie, pěkný byt v no-
vostavbě, samostatné pokoje, OV.
tel.: 603 246 680 1.530.000 Kč

2+kk Zlín - Na Honech I N06785

Byt 2+1 po rekonstrukci v revitalizova-
ném domě, 55 m2, nová okna, kuch. linka 
vč. spotřebičů, zahrada s posezením, OV.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

2+1 Zlín - Kostelec N06013

Prostorný byt 2+kk v novostavbě, klid-
né prostředí, velká komora, koupelna
s vanou, nízké náklady, lodžie, 53 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.880.000 Kč

2+kk Zlín - Na Honech N06011

Nový byt 2+kk, orientace jihovýchodním 
směrem, koupelna s rohovou vanou,
2 terasy (9 m2 a 4,25 m2), 60 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.790.000 Kč

2+kk Zlín - Zelinova N06335

Byt 2+1 s balkonem na ulici Nádražní 
u polikliniky, pěkná a klidná lokalita, 
plocha 51 m2, 1. patro/7, OV.
tel.: 603 246 680 890.000 Kč

2+1 Otrokovice - Nádražní N06543

Prostorný, zděný byt 2+1 ve velmi 
pěkném prostředí, orientace západ-
ním směrem, 60 m2, 6.p/8, OV.
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

2+1 Zlín - Morýsovy domy N06653

Velmi prostorný, zděný byt 3+kk, umís-
těný v překrásném prostředí Vizovic-
kých vrchů, 95 m2, balkon, 2x lodžie.
tel.: 603 246 680 2.075.000 Kč

3+kk Vizovice - Janova hora N06838

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

2+1 Zlín - Bartošova čtvrť N06727

Prostorný byt 2+1 v atraktivní lokalitě 
nedaleko centra města, po kompletní 
rekonstrukci, zvětšená lodžie, 56 m2.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

2+1 Slušovice - Družstevní N06201

Nový prostorný zděný byt 1+1, plocha 
46 m2, balkon, možnost změny dispo-
zice na 2+kk, velmi nízké náklady, OV.
tel.: 603 246 680 1.199.000 Kč

1+1/2+kk Zlín - Podlesí N06799

Pěkná garsoniéra na ul. K. Světlé,
8. patro/12, orientace na východ, 
nové okno, plocha 29 m2, OV.
tel.: 603 246 680 650.000 Kč

1+kk Zlín - Podhoří N06833

Prostorný byt 1+1 v centru města
v klidné lokalitě, plocha 40 m2, 7. pat-
ro/7, nové zvětšené lodžie, OV.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

1+1 Zlín - Potoky, centrum N06830

Prostorný byt 2+1, neprůchozí pokoje, 
po kompl. rekonstrukci (nová kuchyň-
ská linka, koupelna), klidná lokalita, OV.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

2+1 Zlín - Padělky N06867

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
BYTY PRODEJ okr. Zlín - vybíráme z nabídky

Hledáme 1+1, 2+1 v Otrokovicích, balkon a výtah nutný, hotovost, spěchá. Volejte tel.: 603 246 680.Hledáme 1+1, 2+1 v Otrokovicích, balkon a výtah nutný, hotovost, spěchá. Volejte tel.: 603 246 680.Hledáme 1+1, 2+1 v Otrokovicích, balkon a výtah nutný, hotovost, spěchá. Volejte tel.: 603 246 680.

NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

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

3+1 Tečovice u Zlína N05643

Prostorný slunný byt 3+1 v revitalizo-
vaném domě, lodžie, šatna, 4. patro/5, 
plocha 75 m2, parkování u domu, OV.
tel.: 603 246 680 1.280.000 Kč

3+1 Otrokovice - Trávníky N05685

Novostavba podkrovního bytu 4+kk
s terasou a garážovým stáním, vlastní 
plynové topení, plocha 110 m2, OV.
tel.: 603 246 680 2.499.000 Kč

4+kk Zlín - Malenovice N05715

Zděný byt 3+kk v novostavbě na sídlišti 
Trávníky obklopené zelení, 3. patro/3, 
82 m2, samostatné plynové topení, OV.
tel.: 603 246 680 1.790.000 Kč

3+kk Otrokovice - Trávníky N03495

Družstevní byt 4+1 na sídlišti Družba 
v Brumově-Bylnici, nová okna, zděné 
jádro, 77 m2, 4. patro, lodžie.
tel.: 603 246 680 900.000 Kč

4+1 Brumov - Bylnice N05767

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

4+kk Zlín - Havlíčkovo nábř. N05809

Pěkný byt 3+1 s úpravami, ihned
k bydlení, 2. patro, samostatné poko-
je, nová kuchyňská linka, 70 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

3+1 Slušovice - Dostihová N06772

Byt 3+1 po kompl. rekonstrukci, 2x lodžie, 
3. patro/7, 76 m2, orientace na západ, 
zděné jádro se sprchovým koutem.
tel.: 603 246 680 1.895.000 Kč

3+1 Zlín - Luční N06755

Byt 3+1, plocha 62 m2, 5. patro/12, 
balkon, OV. Celý dům prošel komplet-
ní rekonstrukcí, sklep, výtah.
tel.: 603 246 680 1.189.000 Kč

3+1 Otrokovice - centrum N06708

Pěkný byt 3+1, situovaný ve 12. pat-
ře bytového domu na ulici Ševcovská
s překrásným výhledem na město.
tel.: 603 246 680 1.599.000 Kč

3+1 Zlín - centrum N06151

Atraktivní byt 3+1 v klidné lokalitě Ma-
lenovic, třída Svobody, plocha 68 m2, 
balkon, 5. patro/5, výtah, OV.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

3+1 Zlín - Malenovice N06434

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

3+1 Zlín - Na Honech N05884

SLEVA

NOVÉ BYTY VIZOVICE - TYRŠOVA

Úprava dispozice dle 
vlastních požadavků!

Nové byty 2+1, 3+1• 
v klidné lokalitě
ul. Tyršova
2+1 od 1.367.060 Kč• 
3+1 od 1.883.060 Kč
K bytům náleží balkon• 
a sklep
Výhodné fi nancování - 60% při podpisu • 
smlouvy a  doplatek bez úroku formou nájmu
Dokončení: duben 2013•  603 246 680

Ukázka dispozice
bytu 2+1, plocha 65 m2

Vel. Město Lokalita Popis Cena
1+kk Zlín Podhoří 30 m2, 3.p/14, vybavený 6.200 Kč

1+kk Zlín Kozlův žleb 35 m2, 3.p/5, novostavba, terasa 7.300 Kč

1+kk Zlín Březnická 44 m2, 6.p/6, novostavba, ihned 8.500 Kč

1+1 Zlín Zborovská 34 m2, 3.p/3, zděné jádro 6.500 Kč

1+1 Zlín Podlesí 46 m2, 2.p/3, novostavba, balkon 7.500 Kč

2+kk Zlín 2.května 34 m2, 12.p/12, kuch. linka, nová okna 5.500 Kč

2+kk Zlín Na Honech 58 m2, 2.p/4, nevybavený, šatna 8.500 Kč

2+kk Zlín Zelinova 47 m2, 4.p/5, novostavba, terasa 9.000 Kč

2+1 Zlín Slezská 48 m2, 2.p/8, částečně vybavený 7.400 Kč

2+1 OtrokoviceStřed 45 m2, 6.p/7, nová kuch. linka, ihned 7.800 Kč

2+1 Zlín Beneš. nábř. 64 m2, 1.p/5, nevybavený, ihned 8.000 Kč

2+1 Zlín Lazy 65 m2, 1.p/2, po rekonstrukci 9.000 Kč

3+kk Zlín Havlíčkovo n.80 m2, 3.p/4, luxusní, část. vybavený 15.500 Kč

3+1 Zlín Díly 76 m2, 1.p/3, vybavený, zděný, balkon 8.500 Kč

3+1 Zlín Vršava 73 m2, 1.p/5, vybavený, ihned 9.500 Kč

3+1 Zlín Na Honech 70 m2, vybavený, pro 4 studenty 9.500 Kč

3+1 Zlín Zálešná 73 m2, 2.p/3, po rekonstrukci 10.500 Kč

4+1 Zlín Křiby 100 m2, 7.p/8, vybavený 11.000 Kč

RD Zlín Lesní čtvrť půldomek s přístavbou, 5+1, 2 garáže 8.500 Kč

RD      Oldřichovice zateplená chalupa po rekonstrukci 9.000 Kč

RD       Zlín - Malenovice 4+1 s terasou a garáží, vybavený 12.000 Kč

PROnÁJMY - byty a RD / okr. Zlín
Tel.: 603 246 680 | www.zvonek.cz

NOVINKA 

NOVINKA 
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Pozemek se stavbou - garáž se sklíp-
kem a s nádstavbou na stav. pozemku 
409 m2, vodovod, kanalizace a plyn.
tel.: 739 456 087 400.000 Kč

Velké Karlovice ∕ okr. VS N03045

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

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

Byt 2+1 ul. Zd. Fibicha, kompletně 
zrekonstruovaný byt, vyzděné jádro, 
lodžie, 5. patro, plocha 45 m2, OV.
tel.: 739 456 087 1.130.000 Kč

2+1 Valašské Meziříčí N06823

Budova bývalé školy v místní části
Brňov, vhodná k přestavbě na byty, 
školící středisko, penzion pro seniory.
tel.: 739 456 087 1.100.000 Kč

Podlesí u Val. Meziříčí N05050

Pozemek k výstavbě rodinného domu, 
na rovině, lokalita Jasenice, inženýrské 
sítě v dosahu, plocha 782 m2.
tel.: 739 456 087 590.000 Kč

Vsetín ∕ okr. VS N04135

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

Velké Karlovice N00208

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

Vsetín - Jasenka ∕ okr. VS N06734

Stavební pozemek pro stavbu RD Vse-
tín, Bobrky s inž. sítěmi u pozemku (el., 
vodovod) o výměře 800 m2, příjezd.
tel.: 739 456 087 270 Kč/m2

Vsetín - Bobrky ∕ okr. VS N03266

Stavební pozemek vhodný pro stavbu 
rekreační chatky, umístění mobilního 
domu, garáže, zřízení zahrádky apod.
tel.: 739 456 087 60.000 Kč

Vsetín - Potůčky ∕ okr. VS N06075

Kompletně zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk, nová kuchyňská linka, možno vyu-
žít k podnikání (provozovna, kanceláře).
tel.: 739 456 087 660.000 Kč

2+kk Vsetín - Luh N06648

Atraktivní zděný byt 3+1 v žádané loka-
litě nedaleko nemocnice, plocha 80 m2, 
2 sklepy, orientace oken SZ a JV, balkon.
tel.: 739 456 087 1.580.000 Kč

3+1 Valašské Meziříčí N06617

Rekreační objekt uprostřed Vsetínských 
vrchů poblíž přehrady Bystřička. Vhodné 
jako školící středisko, k rekreaci pro fi rmy.
tel.: 739 456 087 1.890.000 Kč

Malá Bystřice  ∕ okr. VS N05783

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

Lhota u Vsetína  ∕ okr. VS N06372

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

Karolinka  ∕ okr. VS N05217

Jednopodlažní rodinný dům o velikosti 
4+kk o celkové ploše 112 m2, po celkové 
vnitřní rekonstrukci, pozemek 885 m2.
tel.: 739 456 087 1.400.000 Kč

Hošťálková  ∕ okr. VS N06583

Chata s větším pozemkem na slunném 
místě nad řekou Bečvou, dřevěná chata 
se zděnou podezdívkou a dvěma sklepy.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Janová u Vsetína  ∕ okr. VS N06413

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

Jablůnka  ∕ okr. VS N06726

Menší domek 3+1 s garáží, kolaudace
v r. 2002, komfortní bydlení v rekreační 
oblasti Javorníků, pozemek 2.700 m2.
tel.: 739 456 087 Info v RK

Karolinka  ∕ okr. VS N06433

Řadový dům 3+1 (dvojdomek) v klidné
části města, malá zahrádka, možnost 
využití půdního prostoru.
tel.: 739 456 087 1.300.000 Kč

Valašské Meziříčí N06219

Dům z kvalitních konstrukčních materi-
álů na pěkném místě s okrasnou zahra-
dou cca 800 m2, krb, podlahové topení.
tel.: 739 456 087 5.900.000 Kč

Vsetín - Jasenka N06381

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Vsetín  Mostecká 361 (budova Telefonica O2 - přízemí)

Hledáme ke koupi byt 2+1, 3+1 ve Vsetíně a Val. Meziříčí. Prosím nabídněte na tel.: 739 456 087Hledáme ke koupi byt 2+1, 3+1 ve Vsetíně a Val. Meziříčí. Prosím nabídněte na tel.: 739 456 087Hledáme ke koupi byt 2+1, 3+1 ve Vsetíně a Val. Meziříčí. Prosím nabídněte na tel.: 739 456 087

SLEVA

SLEVA

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

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

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

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC
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Řadový rodinný dům 4+1 na okraji 
města. Dům je celopodsklepený, ga-
ráž, zahrada o ploše 400 m2.
tel.: 603 246 680 1.460.000 Kč

Bystřice p./Host. N05900

Byt 3+1, 1. patro, plocha 66 m2 + sklep,
prostorný balkon, OV. Dům je po 
kompletní revitalizaci. 
tel.: 603 246 680 1.170.000 Kč

3+1 Bystřice p./Host. N06738

Prodej penzionu v krásném prostředí 
Hostýnských hor s restaurací, barem
a bytem pro správce, pozemek 1.139 m2.
tel.: 603 246 680 4.850.000 Kč

Penzion Chvalčov  ∕ okr. KM N06795

Byt 3+1 s ideální polohou v těsné blíz-
kosti parku, zasklená lodžie, 5. patro/7, 
výtah, plocha 68 m2, dům po revitalizaci.
tel.: 603 246 680 999.000 Kč

3+1 Bystřice p./Host. N06303

Byt 3+1 (74 m2) v klidné lokalitě, po 
celkové rekonstrukci, 7. patro/7, výtah, 
nová okna, zasklená lodžie, OV.
tel.: 603 246 680 1.299.000 Kč

3+1 Holešov ∕ okr. KM N05544

Pronájem restaurace s dlouholetou 
tradicí včetně vybavení na hlavní trase 
Bystřice - Přerov - Olomouc.
tel.: 603 246 680   28.000 Kč/měsíc

Bystřice p./Host. ∕ okr. KM N06817

Velký atypický byt 3+1 v centru Kromě-
říže, plocha 141 m2, možno přebudovat 
na 4+1, velký balkon, plyn. kotel.
tel.: 603 246 680 2.289.000 Kč

Kroměříž - centrum N06121

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

Bystřice p./Host.  ∕ okr. KM N05911

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Bystřice p./Host.  Palackého 709 (naproti městské knihovny)

INZERCE

ODMĚnA 5.000 KČ ZA VÁŠ „TIP“!
Víte o bytě, RD či pozemku na prodej? Volejte tel.: 603 246 680

NOVINKA 

NOVINKA SLEVA

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

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

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

velký výběr hotových jídel, minutek, 

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC
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Před dvaceti lety jste zalo-
žil jednu z prvních realitních 
kanceláří ve zlínském regio-
nu. Jaké byly vaše začátky? 
Jaká byla v té době situace 
na realitním trhu?  
Začátky byly velmi těžké, 
protože jsem jako bývalý uči-
tel ZŠ Strání začínal prakticky 
od nuly. Ve Zlíně, kde jsem si 
v místní části Malenovice zří-
dil první kancelář, jsem nikoho 
neznal a vůbec jsem nevěděl, 
do čeho jdu. Plány jsem měl 
velmi skromné a hlavní cíl – 
přežít a dokázat škarohlídům, 
že na to mám. V oblasti realit 
vládly velké realitní kanceláře, 
založené lidmi z oblastí (státní 
správa, bytové podniky atd.), 
kde měli kontakty a kolegy, 
kteří jim přihrávali velké zakáz-
ky. Na mě hleděli skrz prsty, do 
oblasti práce pro obyčejné lidi 
se nepouštěli. Ale tito obyčej-
ní lidé, kteří chtěli koupit nebo 
vyměnit byt, začali za námi 
jezdit až do prosté kanceláře 
na kraji Malenovic, nakonec 
nás "donutili" přestěhovat se 
do Zlína a zřizovat stále nové 
pobočky. A dnešní výsledky už 
můžete vidět sami. Podařilo se 
mi obklopit řadou schopných 
a poctivých lidí, kteří měli po-
dobné heslo jako já - "klient, 
který je spokojený s vaší prací,  
vás doporučí svým známým 
a přátelům". Ti nepoctiví a zlato- 
kopové, kteří měli jediný cíl na 
klientech rychle zbohatnout, 
většinou odešli a založili si 
svoje vlastní kanceláře.

Co vás na práci v oblasti realit 
nejvíce baví?  
Práce s lidmi a pro lidi. Největ-
ší radost mám, když vyřeším 
téměř neřešitelný problém 
a lidé to ocení. Z mnohých kli-
entů se stali přátelé, se který-
mi se stále navštěvujeme, ať 
už je to na Držkové, na řeckém 
ostrově Kos nebo v austral-
ském Sydney.

Jak bydlíte vy osobně?  
Svoje bydlení jsem budoval po-
dobně jako firmu – postupnými 
kroky tak, abych na to vždyc-
ky měl. Naše rodina začínala 
v bytě 2+1 ve Strání, postupně 
jsme měnili za půldomek ve 
Zlíně až do dnešních dnů, kdy 
bydlíme v rodinném domě na 
klidném místě, ale současně 
téměř v centru města. 

Co se vám na bydlení ve Zlíně 
líbí? Co vám zde chybí?  
Zlín je ideální místo – ani vel-
ké, ani malé, ani město, ani 
vesnice. Přestože pocházím 
z Bojkovic, dnes bych už ne-
měnil. Ale zobecnil bych to – 
celý Zlínský kraj je plný přátel-
ských a pracovitých lidí, pořá-
dá se tu spousta akcí a kdo se 
chce bavit, vždy si příležitost 
najde v každém věku. Kro-
mě Prahy nenajdete jiný kout 
v České republice, kde by bylo 
tolik možností a taková tradi-
ce. Pokud je chcete pochopi-
telně využít.

Kdybyste měl tu možnost, 
kde byste chtěl bydlet kromě 
České republiky?  
Máme velký dům v centru 
Zlína, kde s námi bydlí naše 
3 děti se svými partnery, 
v centru Prahy malý, ale útulný 
byt, kam si jezdím odpočinout, 
takže nic nového hledat ne-
musím. Přesto je jedno místo, 
které jsem si zamiloval a uměl 
bych si představit tam bydlet 
– australské Sydney, kosmo-
politní, plné milých lidí a pláže 
téměř uprostřed města. V létě 
tady, v zimě na jižní polokouli, 
kde je léto na vánoce.

Jak hodnotíte současný stav 
realitního trhu v ČR?  
Nechci to moc komentovat, 
v poslední době u nás vzniká 
džungle, kde si mnozí myslí, 
že si mohou všechno dovolit. 
Ale to souvisí s všeobecným 
úpadkem morálky a disciplíny 
v celé Evropě. Ta ztratila své 
vedoucí postavení na světě po 
první světové válce, kdy Ang-

lii nahradily USA, a Evropa si 
to pořád nechce přiznat. Žije 
nad poměry, není evropského 
státu, který by neměl dluhy, 
ucpává se klín klínem. Proto-
že i USA, hrající dosud vedoucí 
roli, dluží kam se podíváte, bu-
deme se muset smířit, že žezlo 
převezme Čína. A to se zpětně 
odrazí na realitním trhu v celé 
Evropě. Ale toto je na dlouhé 
povídání.

Můžeme v nejbližší době 
očekávat růst cen nemovi- 
tostí v ČR?  
Ano i ne. Atraktivní nemovi-
tosti na zajímavých místech 
porostou – kvalita začíná pře-
važovat nad kvantitou. Většina 
cen nemovitostí bude stagno-
vat, maximálně bude v nejbliž-
ších letech kopírovat inflaci. 
Bavíme se o době do roku cca 
2030, tedy nejbližších asi 20 
letech. Ale pozor – neplatí to 
obecně. Obyvatele Zlínského 
kraje potěším – po dokončení 
rychlostní komunikace Hulín – 

Letos tomu bude přesně 20 let, co Miroslav Zvonek založil realitní kancelář Agentura Zvonek. Na své začátky vzpomíná 
velmi rád a připomíná, že vždy zde byli (a budou) lidé, kteří jej z jeho plánů zrazovali a nevěřili v úspěch. Miroslav 
Zvonek však tyto lidi nikdy neposlouchal a tvrdí, že kdo chce být úspěšný, musí na sobě pracovat a především se řídit 
podle svého vědomí a svědomí.

Miroslav Zvonek: Zlínský kraj je plný    přátelských a pracovitých lidí
rozhovor

Za kormidlem se cítí jako doma. Ať již při řízení společnosti či na jachtě v Chorvatsku. Foto: Petr Zubíček
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Púchov, která bude prakticky 
součástí jednoho z hlavních 
evropských dálničních tahů 
Paříž – Moskva, se radikálně 
změní podmínky pro všech-
ny oblasti života a celý kraj 
se stane atraktivnějším např.
i pro podnikání (nová logistická 
centra), vzrostou mzdy zdej-
ších pracovníků a i poptávka 
po novém a kvalitním bydlení. 
Vydělají na tom všichni, jen 
je třeba najít takovou trasu 
pro rychlostí komunikaci, kte-
rá zbytečně nezhorší životní 
prostředí v některých jí dotče-
ných místech.

Vraťme se nyní k Agentuře 
Zvonek. Jaké služby klientům 
nabízíte a proč? Čím se liší 
Agentura Zvonek od jiných 
realitních kanceláří?  
Klientům se snažíme nabízet 
co nejkomplexnější služby, aby 
nemuseli běhat po různých 
kancelářích a řešit složitě to, 
co jim my vyřešíme jednodu-
šeji, protože známe návaznosti

a souvislosti. Například fi nan-
cování nákupu prostřednictvím 
hypotečního úvěru, kde je 
dnes velká pravděpodobnost, 
že narazí klient v terénu na ne-
kvalitního fi nančního poradce. 
Víte například, že na jednoho 
fi nančního poradce připadá
v Česku ročně v průměru jedna 
uzavřená hypotéka? O kvalitě 
těchto poradců si pak nemusí-
te dělat žádné iluze. A mnozí
z nich chtějí (musí?) vydělat 
za každou cenu, proto kliento-
vi radí to, co je nejvýhodnější. 
Samozřejmě pro ně, nikoliv 
pro klienta. Ale často už bývá 
pozdě.

Provozujete i cestovní agen-
turu. Kam nejraději jezdíte
vy osobně? 
S komplexností naší nabídky 
souvisí i služby, které přímo 
souvisí s bydlením (zprostřed-
kování malování, stěhování, 
nová výstavba a rekonstruk-
ce domů či bytů), ale i služby
z jiných oblastí, například ces-

tovního ruchu. Tyto oblasti 
mají jednu společnou věc – 
klienta, u kterého chceme, 
aby byl spokojený. Protože 
sám mám projetý kus světa, 
navštívil jsem desítky zemí, 
můžu klientovi poradit, co 
bude pro něho nejzajímavější, 
co by se mu mohlo líbit. A tito 
klienti se vracejí, protože byli 
spokojení. Sám jezdím nejra-
ději v zimě na Kohútku v Ja-
vorníkách, na Martinské Hole 
na Slovensku nebo do ital-
ských Alp. Jako lyžař – nelyžař 
vyhledávám lehčí sjezdovky, 
ale pokud je někdo špičkový 
lyžař, umím mu na základě 
četby odborné literatury do-
poručit i velmi kvalitní loka-
lity. I v létě miluji hory, Bílé 
Karpaty, odkud pocházím, ale 
i Krkonoše, Tatry a Alpy. Jako 
milovník koupání často jez-
dím k moři, dávám přednost 
místům, kde jsou kameny, 
čisté moře a dá se šnorchlo-
vat - např. Istrie v Chorvatsku, 
ale samozřejmě se mi líbí i na 

místech, kde je písek. Těž-
ko se dá posoudit, zda jsou 
pěknější pláže na Kanárských 
ostrovech, Mallorce, v Tunisu, 
na Francouzské riviéře, v Řec-
ku nebo Egyptě. Výjimku tvoří 
snad jen pláže v Austrálii, ať 
již jste v centru Sydney, na 
Tasmánii nebo na Magnetic 
Island na Velkém bariérovém 
útesu. Obecně si ale myslím, 
že nejkrásněji je tam, kde 
jste s lidmi, kteří vás mají rádi
a které máte rádi vy. Proto tak 
rád jezdím na Bystřičku nebo na 
štěrkáče u Ostrožské Nové Vsi.

Na závěr: Co byste popřál své 
fi rmě do budoucna? 
Hodně spokojených klientů, 
spoustu vyřešených složitých 
případů, úspěšné a spokoje-
né spolupracovníky, kteří se
o klienty starají a všem, fi rmě 
i čtenářům našeho časopisu 
stabilní podmínky pro práci
a život a naplnění hesla: Byd-
lení pro každého podle jeho 
potřeb a možností.

Miroslav Zvonek: Zlínský kraj je plný    přátelských a pracovitých lidí
rozhovor

Miroslav Zvonek s manželkou a syny. Foto: Irena Čížová

Cestováním po celém světě si plní své sny. Foto: M. Zvonek

inzerce

cestovní agentura ZLÍN, tř. T. Bati 199 | tel.: 734 302 564

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

Levněji už to ani nejde! • 100.000 zájezdů od 
českých a německých CK

• stejné ceny jako
v pořádající CK

• 100% bezpečná platba

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

Modrá u Velehradu  ∕ okr. UH N06347

Rodinný dům v centru obce, dispozice 
4+1 + obytná hala, garáž, terasa, 
sklep, vinný sklep, po rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.899.000 Kč

Polešovice  ∕ okr. UH N05839

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

Ostrožská Nová Ves N06063

RD 4+1 po rozsáhlé rekonstrukci s gará-
ží a terasou v obci Vážany. Za domem 
se nachází zahrada s ovocnými stromy.
tel.: 739 456 087 1.550.000 Kč

Vážany  ∕ okr. UH N06523

Přízemní rodinný dům 3+1 po rekon-
strukci, dvorek, nová kuchyňská linka, 
garáž a zahrada 200 m od domu.
tel.: 739 456 087 1.390.000 Kč

Uh. Ostroh - Kvačice  ∕ okr. UH N06805

Přízemní zděný rodinný dům 3+1, napo-
jen na veškeré inženýrské sítě, vytápě-
ní ústředním plynovým topením.
tel.: 739 456 087 550.000 Kč

Topolná  ∕ okr. UH N06828

Družstevní byt 3+1 na sídlišti Chaloup-
ky v centru obce, po částečné rekon-
strukci, plocha 63 m2, lodžie.
tel.: 739 456 087 1.050.000 Kč

3+1 Veselí nad Moravou N06809

Byt 2+1 v OV v centru Uh. Hradiště, po 
částečné rekonstrukci, nové podlahy, 
nová kuchyňská linka, 4. patro/4, 59 m2. 
tel.: 739 456 087 1.460.000 Kč

2+1 Uherské Hradiště N06824

Byt 2+1 v OV, sídliště Východ, plocha 
44 m2, v původním stavu, 4. patro/4, 
dům bude letos revitalizován.
tel.: 739 456 087 780.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště - Východ N06758

Novostavba zděného bytu 3+kk, 
balkon, sklep, šatna, obytná plocha 
106 m2, nová kuch. linka, OV.
tel.: 739 456 087 2.390.000 Kč

3+kk UH - Mařatice N06150

RD 3+1 Topolná po částečné rekon-
strukci, nová kuchyňská linka, vlastní 
studna, zahrada se skleníkem 640 m2.
tel.: 739 456 087 1.320.000 Kč

Topolná  ∕ okr. UH N06616

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

Sušice / okr. UH N05708

Prodej dvou RD - 3+1+šatna+průjezd 
a 5+2+suterén a terasa. Společný 
dvůr, hosp. budova, velká zahrada. 
tel.: 739 456 087 2.299.000 Kč

Babice  ∕ okr. UH N06747

Řadový přízemní dům s dispozicí 2+1, 
kterou je možno rozšířit až na 4+1,  
zahrada, průjezd, hospodářská přístavba. 
tel.: 739 456 087 985.000 Kč

Topolná  ∕ okr. UH N06241

Zděný RD 3+1 po kompletní rekonstruk-
ci, krb, terasa, možnost půdní vestavby, 
nové plyn. topení, velká zahrada.
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Podolí ∕ okr. UH N06745

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

Boršice  ∕ okr. UH N06050

Menší rodinný dům o velikosti 3+1 
s možností půdní vestavby, vytápění 
plynové, menší dvorek, dílny, sklep.
tel.: 739 456 087 950.000 Kč

Ostrožská Nová Ves  ∕ okr. UH N06147

Přízemní rodinný dům 3+1, dvorek, 
hospodářská přístavba, dva průjezdy, 
sklep, vytápění ústřední plynové.
tel.: 739 456 087 899.000 Kč

Vésky  ∕ okr. UH N06601

RD 3+1 v Boršicích po částečné rekon-
strukci, dvorek se zahrádkou, sklep. 
Parkování v garáži nebo u domu.
tel.: 739 456 087 889.000 Kč

Boršice  ∕ okr. UH N03907

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

Kunovice  ∕ okr. UH N06229

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. Hradiště  J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

Hledáme ke koupi rodinný dům v okrese Uh. Hradiště do 1.600.000 Kč. Volejte tel.: 739 456 087

SLEVA NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

SLEVA

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

Rekreační areál Bystřice p./L. N06232

Prostorný byt 2+1 se šatnou nedale-
ko centra, 57 m2, po částečné rekon-
strukci, dům po revitalizaci.
tel.: 739 456 087 1.045.000 Kč

2+1 Uherský Brod N06835

Byt 1+1 se šatnou, 32 m2, 5. patro/9, 
dům po revitalizaci s novým výtahem, 
byt je v původním, udržovaném stavu. 
tel.: 739 456 087 560.000 Kč

1+1 Uherský Brod N06452

Dvougenerační dům s garáží v klidné 
části města, dvě samostatné bytové 
jednotky 2+1 a 3+1, zahrada 300 m2.
tel.: 739 456 087 2.720.000 Kč

Uh. Brod  ∕ okr. UH N05285

Řadový rodinný dům 5+1 s garáží 
a menší zahradou a terasou v žádané 
lokalitě na okraji města.
tel.: 739 456 087 1.799.000 Kč

Uherský Brod  ∕ okr. UH N06481

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

Suchá Loz  ∕ okr. UH N05843

Řadový RD v klidné lokalitě s krásným 
výhledem na město. 2 bytové jednot-
ky - 2+1 a 3+1. Ústřední plyn. topení.
tel.: 739 456 087 1.699.000 Kč

Bojkovice  ∕ okr. UH N06415

Dvoupodlažní rodinný dům 4+1 v klidné 
části obce, částečně podsklepený, po-
zemek 670 m2. Vhodný i k podnikání.
tel.: 739 456 087 1.380.000 Kč

Nezdenice ∕ okr. UH N02565

RD 3+1 s garáží, možnost dobudovat 
další pokoj. Dům je ve velmi dobrém 
technickém stavu, pozemek 930 m2.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

Dolní Němčí ∕ okr. UH N06414

Pěkný rodinný dům 2+1 se zahradou 
nedaleko lázní Luhačovice, po částeč-
né rekonstrukci, pozemek 2.000 m2.
tel.: 739 456 087 860.000 Kč

Rudice u Luhačovic ∕ okr. UH N06845

RD 3+1 v klidné části, téměř centru 
obce, hospodářská přístavba, garáž 
a dvorek, možnost dobudování podkroví. 
tel.: 739 456 087 900.000 Kč

Nivnice ∕ okr. UH N05245

RD vhodný k totální rekonstrukci nebo 
k demolici s rozsáhlými pozemky 10.000 
m2, vlastní studna. Vhodné i k rekreaci. 
tel.: 739 456 087 790.000 Kč

Lopeník  ∕ okr. UH N03052

RD 2+1 určený k trvalému bydlení 
i k rekreaci, topení lokální na tuhá pa-
liva, vlastní studna, zahrada 1.385 m2.
tel.: 739 456 087 610.000 Kč

Vápenice  ∕ okr. UH N06716

Prodej chat v krásném prostředí Bílých 
Karpat v blízkosti lyžařského vleku, el. 
topení, pozemky od 270 m2 do 590 m2.
tel.: 739 456 087 536.000 Kč

Lopeník - Mikulčin vrch N06678

RD 2+1 v centru obce, obytná plocha 
cca 55 m2, plocha parcely 80 m2. Dům je 
ve velmi dobrém stavu, nová okna.
tel.: 739 456 087 460.000 Kč

Bánov  ∕ okr. UH N05898

Prostorný, velmi vkusně kompletně 
zrekonstruovaný byt s krásným vý-
hledem, plocha 73 m2, balkon, DB.
tel.: 739 456 087 1.350.000 Kč

3+1 Uherský Brod N06551

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. Brod  Moravská 82 (v blízkosti Masarykova nám.)

inzerce

tom-stolařství

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

výrobce pro váš domov

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

• 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

NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA



www.zvonek.cz

Nabídněte na tel.: 605 981 494

Vyřešíme
DlUHY, DRAŽBY
EXEKUCE!
Pomůžeme Vám uhradit dluhy,
co nejvýhodněji prodáme Vaši nemovitost

a zajistíme nové bydlení!

Prodáváte dům či byt?
POTŘEBUJETE 
RYCHlE PEníZE?
Volejte ihned
tel.: 603 432 409
a my Vám poskytneme
ZÁlOHU nA KUPní CEnU!

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

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

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku II

Infolinka  603 246 680  |  www.zvonek.cz

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

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

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

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

NOVINKA!

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

Poslední 3 volné byty 2+kk
s velkými terasami
v dokončených blocích B9
a B10, ihned k nastěhování!
Ceny od 1.790.000 Kč 

PŘIJíMÁME REAlITní MAKlÉŘE! PŘIDEJTE SE K ÚSPĚŠNÝM!

nABíZíME:
● Finanční podporu do začátku 
● PROVIZE A BONUSY až 60%! ● Pravidelná školení a odborné vedení 
● Širokou síť poboček po celém Zlínském kraji

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


