
Zlín  Uherské Hradiště  Vsetín  Kroměříž

KVĚTEN - ČERVEN 2014

NAŠE REALITNÍ NOVINY 

Březnice u Zlína, okres Zlín
Zámeček po celkové rekonstrukci, vhodný
k bydlení či k podnikání, užitná plocha 260 m2,
pozemek 2.746 m2, garáž pro dvě auta.
Tel.: 603 246 680 N09595

Březolupy, okres Uherské Hradiště
Kompletně zrekonstruovaný rodinný dům,
2 samostatné byt. jednotky 3+1 s podkrovím, 
komorou, předzahrádkou a garáží.
Tel.: 603 246 680 N09491

Vsetín - Bobrky, okres Vsetín
Rezidence Slunečnice, stavební parcely od 
750 m2 do 1.200 m2, 3,5 km od centra, jižní 
svah, parcely jsou kompletně zasíťovány.
Tel.: 603 246 680 N09596

5.950.000 Kč 2.750.000 Kč od 900 Kč/m2

VÝHODNĚ VYKOUPÍME
VÁŠ BYT, DŮM ČI POZEMEK!

VYŘEŠÍME DLUHY, DRAŽBY, EXEKUCE    > PŮJČKY OD 300.000 KČ!

Volejte ihned na tel.: 602 77 22 55

DNY NOVÉ VÝSTAVBY
PÁ 23.5. a SO 24.5.2014

více na str. 12 a 13

NEJVĚTŠÍ 

NABÍDKA NOVÉ

 VÝSTAVBY 

VE ZLÍNSKÉM

KRAJI!

90%AŽ
ZA
TRŽNÍ CENY!

www.dnynovevystavby.cz
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15

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

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

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

velký výběr hotových jídel, minutek, 

restaurace u dvou slunečnic

INZERCE

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

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

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

26.5. - 1.6.2014  STEAKY PRO LABUŽNÍKYAKCE!

Styl a komfort

Klidná lokalita u lesa

Dispozice 3+kk až 5+kk

Prostorný pozemek 
ke každému domu

tel.: 602 716 647
www.stavyma.cz

Bydlení  
v přírodě

Obytný soubor rodinných domů Zlín - Paseky

Prodej zahájen
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MAKLÉŘ MĚSÍCE BŘEZNA 2014

MGR. MIROSLAV ZVONEK
pobočka Zlín

+420 605 981 494
miroslav@zvonek.cz

MAKLÉŘ MĚSÍCE BŘEZNA 2014

JIŘÍ TOMAŇA
pobočka Uherské Hradiště

+420 734 750 933
tomana@zvonek.cz

Vážení čtenáři,

už dlouhé měsíce jsme vám, zájemcům
o nové bydlení, slibovali speciální dárek 
– a nyní jste se dočkali. Připravili jsme 
pro vás akci, která nemá v našem regionu 
obdoby – DNY NOVÉ VÝSTAVBY, které 
zahrnují prohlídku více než 14 projektů 
najednou v různých místech našeho kraje. 
Kdo si udělá čas ve stejný termín, jako 
jsou volby do Evropského parlamentu, 
může si přijít prohlédnout své budoucí 
bydlení, od zkušených makléřů získat 
odborné informace týkající se nové vý-
stavby, jejího fi nancování a případně si 
nechat poradit ohledně návazností při 
prodeji starého a koupi nového. A hned 
si případně rezervovat to, co vás oslovilo.

Na závěr DNŮ NOVÉ VÝSTAVBY v sobotu 
24.5.2014 od 13 hodin vás všechny zveme 
do lokality developerského projektu 
nových pozemků Višňový sad v Březnici
u Zlína, kde pro vás bude připraven táborák
s opékáním špekáčků a občerstvením.
A samozřejmě neformální beseda na dané 
téma. Pokud se zajímáte o nové bydlení, 
určitě přijďte v pátek 23.5. a v sobotu 
24.5.2014 – podobnou akci jsme zatím 
nikdy nepořádali a dlouho se pořádat 
nebude. Více na str. 12 a 13.

Na všechny účastníky se těší

Dr. Miroslav Zvonek s celým kolektivem

V rámci akce DNY NOVÉ VÝSTAVBY, která
se uskuteční ve dnech 23. a 24.5.2014 pro-
běhne ofi ciální zahájení prodeje exklu-
zivních stavebních pozemků Višňový sad. 
Tato lokalita přímo navazuje na zástavbu 
rodinných domů v obci Březnice u Zlína. 
Jedná se o místo s dobrou dopravní do-
stupností do Zlína, krásnými výhledy do 
okolí a dobrou občanskou vybaveností. 

Obec Březnice se nachází čtyři kilometry 
od krajského města Zlína. K dopravě je 
možné využít auto, popřípadě bezproblé-
movou dopravní dostupnost zajišťují pra-
videlné autobusové spoje (cca 60 spojů 
denně). Cesta autem trvá pouhých 5 minut,
přeprava autobusem v rozmezí 8 – 12 minut.

V těsné blízkosti pozemků Višňový sad 
se nachází mateřská a základní škola, což
představuje velkou výhodu především
pro rodiny s malými dětmi. V obci se dále
nachází obchod s potravinami a také
nově vybudovaný sportovní a  kulturní 
areál. Březnice je velmi aktivní obec. Na-
chází se zde řada spolků a zájmových sku-
pin, které nabízejí aktivní trávení volného 
času pro děti, mládež i dospělé. 

Kromě prodeje pozemků nabízíme reali-
zaci stavby samostatných a řadových ro-
dinných domů. Další informace naleznete 
na stránkách www.dnynovevystavby.cz,
případně se na nás neváhejte obrátit
a domluvit si osobní nezávaznou schůzku. 

V sobotu 24.5.2014 vás zveme od 9:00 do 
12:00 na DNY NOVÉ VÝSTAVBY, kde budou 
ofi ciálně představeny ceny jednotlivých 
pozemků. V lokalitě Višňový sad se navíc 
od 13 hodin můžete těšit na slavnostní 
zakončení celé akce táborákem!

STAVEBNÍ POZEMKY Višňový sad, Březnice u Zlína
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Vsetín Pobočka Vsetín
Tel.: 739 456 087, 577 200 100

Mostecká 361
(budova Telefonica O2 - přízemí)

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

VLASTA MACHALOVÁ
pobočka Vsetín

+420 737 643 703
machalova@zvonek.cz

Stavební parcely Vsetín
rezidence Slunečnice, okres VS
Exkluzivní stavební parcely na okraji obce 
Vsetín, lokalita Bobrky, ve vzdálenosti 3,5 
km od centra města. Parcely jsou umístě-
ny na jižním svahu a jsou kompletně za-
síťovány (veřejný vodovod a kanalizace, 
elektro, plyn), příjezdová komunikace. 
Výměra parcel od 750 m2 do 1.200 m2. 
Výhodná investice - rezervujte si včas 
svůj pozemek k výstavbě RD! 
Tel.: 603 246 680 N09596

Janová, okres VS
Patrový RD 3+1 s podkrovím v centru 
obce, se stavebními pozemky. Dům je po  
částečné rekonstrukci, nová střecha.
Tel.: 603 246 680 N09370

790.000 KčSLEVA!

Vsetín, ul. 4. května, okres VS
Prodej třípodlažní budovy po rekonstruk-
ci v průmyslovém areálu. Vhodné využití 
k výrobním a komerčním účelům.
Tel.: 603 246 680 N09427

4.550.000 KčSLEVA!

Halenkov - Dinotice, okres VS
Stylová novostavba RD 5+1 v atraktivní 
lokalitě Javorníků a vyhledávané rekreač-
ní oblasti, zahrada o ploše 832 m2.
Tel.: 603 246 680 N09363

3.290.000 KčSLEVA!

Lačnov, okres VS
RD se zahradou 444 m2 v klidné části 
obce, po kompletní rekonstrukci, na za-
hradě hospodářská budova a stodola.
Tel.: 603 246 680 N08877

2.485.000 KčNOVINKA!

Nový Hrozenkov, okres VS
Rozestavěný zděný domek v příjemné 
lokalitě v podhůří Javorníků, celodenně 
osluněné místo, pozemek o ploše 641 m2.
Tel.: 603 246 680 N09391

950.000 Kč

1.280.000 Kč

3+1 Rožnov pod Radhoštěm, okres VS
Zrenovovaný byt 3+1, lodžie, 5.p/6, 74 m2, 
šatna, dům po revitalizaci, v příjemném 
prostředí pod Hradiskem, DB.
Tel.: 603 246 680 N09540

NOVINKA!880.000 Kč

3+1 Vsetín - Sychrov, okres VS
Byt v nízkopodlažním domě v horní části 
sídliště Sychrov. Udržovaný byt v původ-
ním stavu, 4.p/4, 64 m2, lodžie, šatna, OV.
Tel.: 603 246 680 N09362

SLEVA!650.000 Kč

2+1 Karolinka, okres VS
Prostorný byt 2+1 s balkonem v rekreační 
lokalitě, 4.p/4, plocha 62 m2, orientace oken 
východ - západ, neprůchozí pokoje, OV.
Tel.: 603 246 680 N09424

Ubytovna Lačnov, okres VS
Prodej ubytovny v centru obce. Dům je 
po kompletní rekonstrukci, částečně 
podsklepený, na zahradě je hospodářská 
budova a stodola. Nová střecha, okapy 
a vnitřní rozvody v mědi, plastová okna, 
nová elektroinstalace, veřejný vodovod 
a studna. Situování domu: I. NP: vstupní 
chodba, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC. 
II. NP: kuchyňský kout, 4 pokoje, koupelna. 
Vytápění a ohřev teplé vody plyn. kotlem. 
Parkování na pozemku s oplocením. Kapa-
cita cca 19 lůžek včetně vybavení, na 2 roky 
zajištěno využití stavební firmou.
Tel.: 603 246 680 N08881

2.485.000 KčNOVINKA!

600 Kč/m2

Jablůnka, okres VS
2 volné zasíťované stavební parcely o vý-
měře 1.500 m2, na kterých lze okamžitě za-
hájit výstavbu, příjemná lokalita v zeleni.
Tel.: 603 246 680 N05311

Ceny od: 900 Kč/m2

Nová exkluzivní nabídka!
Prodej zahájen!

250.000 Kč

Hovězí, okres VS
Slunné, klidné stavební pozemky k trva-
lému i rekreačnímu bydlení, na pěkném 
místě blízko centra obce, IS, plocha 900 m2.
Tel.: 603 246 680 N07233

150.000 Kč

Vsetín - Ohrada, okres VS
Zemědělské pozemky ve směru od hlavní 
komunikace k Bečvě k zemědělskému vyu-
žití, na ideální rovině, plocha 7.535 m2.
Tel.: 603 246 680 N06069

Jasenná - Sirákov, okres VS
Celoročně obyvatelná chata s číslem evi-
denčním poblíž hotelu Sirákov, po rekon-
strukci, krbová kamna, pozemek 1.104 m2.
Tel.: 603 246 680 N09087

795.000 KčSLEVA!

120.000 Kč

Vsetín - Nepřejov, okres VS
Zemědělské poz. 2.163 m2, na okraji měs-
ta směr V. Karlovice, jihozápadní svah. 
Vhodné i k založení sadu nebo zahrady.
Tel.: 603 246 680 N06024

SLEVA!
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Bystřice p./H.Pobočka Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

Palackého 709
(naproti knihovny)

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
RD v části Rychlov, podsklepený, dvě sa-
mostatné bytové jednotky 3+1, plastová 
okna, garáž, dílna, pozemek 820 m2.
Tel.: 603 246 680 N08958

2.670.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Rodinná vila 5+1 v centru města,
vhodná investice k bydlení či jako sídlo 
fi rmy, pozemek o ploše 600 m2.
Tel.: 603 246 680 N05895

2.230.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Velmi pěkný RD v malebném prostředí 
Hostýnských hor, lokalita Lázně, po kom-
pletní rekonstrukci, garáž, bazén.
Tel.: 603 246 680 N09375

3.100.000 KčNOVINKA!

Dřevohostice, okres KM
Dům s velkým pozemkem (3.000 m2). Na 
domě je započata rekonstrukce, plastová 
okna, 2x krbová kamna, nová koupelna.
Tel.: 603 246 680 N09463

990.000 Kč

Chvalčov, okres KM
Celopodsklepený RD s garáží, 2 balkony, 
vhodný k trvalému bydlení nebo k rekrea-
ci, pozemek 600 m2, super lokalita!
Tel.: 603 246 680 N09605

1.590.000 KčNOVINKA!

550.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Krásný slunný stavební pozemek na klid-
ném místě. Rozloha 835 m2, tj. 44 m x 19 m,
všechny inženýrské sítě.
Tel.: 603 246 680 N09457

SLEVA!

Přílepy, okres KM
Zděný RD v lokalitě pod lesem s nádherným 
výhledem. Plynové topení, garáž, menší 
hospodářské budovy, zahrada 480 m2.
Tel.: 603 246 680 N09118

1.980.000 Kč

698.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Velký a pěkný stavební pozemek 1.740 m2 
o šířce 20 m, místní část Rychlov, příjez-
dová asfaltová cesta a všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N09007

NOVINKA!900.000 Kč

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Pěkný byt 3+1 s lodžií v domě po kompletní 
revitalizaci, nová střecha, zateplení, 6.p/6, 
plocha 72 m2, neprůchozí pokoje, DB.
Tel.: 603 246 680 N09146

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Novostavba rodinného domu 4+1 s garáží 
a okrasnou zahradou. Stavba je ve výbor-
ném stavu, v klidné lokalitě.
Tel.: 603 246 680 N08700

2.610.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Rodinný dům 2+1, zimní zahrada, sklep, 
skladové prostory. Klidná lokalita v blíz-
kosti centra města, plyn. topení.
Tel.: 603 246 680 N08567

Info v RK

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Zavedená dvojbuňka s potravinami
o velikosti 36 m2, na strategickém místě
u hlavní cesty směrem na Chvalčov.
Tel.: 603 246 680 N09608

176.000 KčNOVINKA!

Tetětice, okres KM
Rodinný dům v klidné obci na Kroměříž-
sku, vlastní studna, rovinatá zahrada, 
průjezd, hospodářská přístavba.
Tel.: 603 246 680 N09506

250.000 KčNOVINKA!

Křtomil, okres KM
Dům po celkové rekonstrukci s garáží, 
dílnou, zimní zahradou a zahradou. RD je 
umístěn na krásném místě u lesa.
Tel.: 603 246 680 N09524

2.780.000 KčNOVINKA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Starší řadový dům 4+1 se zahradou v cen-
tru města, možnost půdní vestavby, vytá-
pění na tuhá paliva, pěkná zahrada.
Tel.: 603 246 680 N09624

1.160.000 KčNOVINKA!

HLEDÁME
PRO NAŠE KLIENTY:

> Rodinný dům nebo stavební 
pozemek v Bystřici pod Hostý-
nem, Holešově a okolí.
> Byt 2+1 nebo 3+1 s balkonem
v Holešově či Bystřici p./H. 
Platba ihned v hotovosti.
Nabídněte na tel.: 603 246 680

INZERCE

INSTALATÉRSKÉ
práceINPRA spol. s r.o.

pracoviště: 
Šedesátá 7033, Zlín 
(areál Svitu budova 55)

tel: 777 304 226
inpra@volny.cz

www.inpra.net

· instalatérské
· topenářské
· plynárenské práce
· montáž kotlů,
  tepelných čerpadel
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Moderní dřevostavby se vyznačují pří-
jemným vnitřním klimatem a pohodlným 
bydlením. Domy ze dřeva se staví od 
nepaměti. Původně se dřevo používalo 
pro svou cenovou dostupnost, dnes pro 
vlastnosti, které ho předurčují pro stav-
bu nízkoenergetických domů. To je dáno 
především malými tepelnými ztrátami 
obvodového pláště a velkým tepelným 
odporem stěn, které neumožňují únik 
tepla, což v praxi znamená, že je v domě 
teplo i když méně topíme.

VÝHODY BYDLENÍ V DŘEVOSTAVBĚ
Konstrukce obvodových stěn mají pod-
statně lepší tepelně izolační vlastnosti 
než klasické zdivo a tím při menší tloušťce
šetří užitnou plochu. U průměrného rodin-
ného domu, při zastavěné ploše 100 m2,
získáme jeden pokoj navíc. 

Jednou z největších výhod dřevostaveb je 
úspora nákladů na vytápění, která může 
činit měsíčně až několik tisíc korun. Dřevo-
stavbu je možné vytopit během 15 – 20 mi-
nut a to díky tomu, že vytápíme místnosti, 
nikoliv obvodové stěny. Při dobře seříze-
ném topném systému stačí jen tempero-
vat a tím udržovat požadovanou teplotu. 

Dalším pozitivem je rychlá montáž. Při ní
neprobíhají žádné mokré procesy a ne-
musí se čekat na vyschnutí stavby.
U sendvičových systémů se montáž neo-
mezuje podle ročního období a provádí se 
i v zimě. Podmínkou je připravená zákla-
dová deska. 

MÝTY A POVĚRY
Stavby ze dřeva jsou opředeny různými 
mýty a pověrami. Snad největší z nich je, 

že je dřevo málo trvanlivé. Správně pro-
vedená dřevostavba vydrží bez ošetření 
minimálně 60 let. Při základní péči odolá 
povětrnostním vlivům a bude sloužit ně-
kolika generacím. 

Další mylná představa je, že rychle shoří. 
Byly provedeny zkoušky odolnosti proti
požáru, které dokazují, že dřevostavby 
udrží déle statickou pevnost, než stavby 
z oceli či betonu. Současné dřevěné kon-
strukce jsou velmi odolné vůči požáru. 
Není to tedy dům samotný, co při požáru 
ohrožuje obyvatele, ale vzplanutí interiéru. 

Kvalitně provedená dřevostavba nabízí 
komfortní bydlení, nízké náklady a oproti 
klasickým zděným domů také rychlou re-
alizaci. V případě, že uvažujete o bydlení 
v dřevostavbě, obraťte se na odborníky
z realitní kanceláře Zvonek a zároveň si 
nenechte ujít příležitost navštívit dva 
vzorové domy! 

Prohlídky vzorových domů se uskuteční 
v pátek 23.5.2014 (15-18 h) ve Vsetíně
a v sobotu 24.5.2014 (9-12 h) ve Zlíně.
Více na www.dnynovevystavby.cz!

Ke svému stávajícímu
bydlení jsem se shodou
okolností dostal před
lety právě přes Agen-
turu Zvonek. K bydlení 
jsem si vybral klid-

nou, tenkrát nově vznikající výstavbu
v blízkosti Kocandy. Kvalita výstavby,
parkové úpravy, blízkost lesa i bez-
problémové parkování mne dodnes 
přesvědčují, že jsem vybral dobře. 
Přesto naše nabídky sleduji poměrně 
pečlivě. Snad i díky nim si v dohledné 
době dokážu splnit sen o rekreační
"samotě u lesa".

Se svým bydlením
jsem maximálně spo-
kojený. S manželkou 
bydlíme v novostavbě 
bytu na Jižních Sva-
zích, který stavěla spo-

lečnost Manag a který jsme si vybrali 
přímo z nabídky naší realitní kanceláře.
Výhodou je, že koupi nemovitosti
v této lokalitě mohu klientům doporu-
čit přímo z vlastní zkušenosti a to na 
bydlení i jako zajímavou investici. Na-
víc o vysoké kvalitě svědčí také fakt, 
že v současné době probíhá výstavba
a prodej bytů již ve dvanáctém bloku.

Co se týká mého bydle-
ní, jsem naprosto spo-
kojená. Bydlím v upra-
veném baťovském půl-
domku, mezidomku, 

který se na Zálešné dostavoval až po 
válce. Vyhovuje mi, že vše je v dobrém 
dosahu mých potřeb a také přírodě. 
Také, co je neocenitelnou součástí mého
spokojeného bydlení, jsou výborní sou-
sedé, mezi kterými mám i velmi dobré 
přátele. Protože jsem duše toulavá, po-
každé, když se objeví domek v pěkné 
přírodě a s "duší", přemýšlím o změně.

Tentokrát jsme se zeptali našich
makléřů: 
"Jak jste spokojeni se svým by-
dlením? Stalo se Vám někdy, že 
jste přemýšleli o koupi nemovi-
tosti, kterou jste měli v nabídce?"

ANKETNÍ 
OTÁZKA

Petr Švagera, 
realitní makléř

Miroslav Zvonek,
realitní makléř

Kateřina 
Kolomazníková,
realitní makléřka

Anketa realitní kancelář s tradicí od roku 1992

Bydlení v dřevostavbě!
Prohlédněte si vzorové domy ve Zlíně a Vsetíně

www.cazvonek.cz
tel.: 734 302 564

cestovní agentura

Zlín, tř. T. Bati 199
(vedle Potrefené husy)

VAŠE DOVOLENÁ
ZA SUPER CENY
ZAČÍNÁ U NÁS!
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Zima sice letos nebyla dlouhá, ale i tak se 
na sluníčku začíná ukazovat, jak se nepří-
znivé klimatické podmínky podepisují na 
fasádách a střechách domů. Jejich vzhled 
tvoří vizitku majitele a z estetického hle-
diska dokáží na první pohled pokazit do-
jem. Nikdo se přece nechce dívat na špi-
navou a nevzhlednou budovu. 

Čistá fasáda navíc pomáhá chránit ob-
vodové zdi domu před nepříznivými vlivy 
počasí a izolaci před venkovním prostře-
dím. Hlavním zdrojem znečištění jsou pra-
chové částice a smog, které spolu v reakci 
s kyselými dešti vytváří těžko odstranitel-
ný načernalý povrch. Může se ale jednat 
i o nečistoty organického původu, jako 
jsou různé druhy plísní, mechy a řasy, kte-
ré navíc působí nepříznivě na naše zdraví.
Při odstranění nečistot z vaší fasády
a střechy ušetříte spoustu fi nančních 
prostředků. Nemusíte zajišťovat nové ná-
těry a časem ušetříte také na opravách. 
Čištění fasád je rychlejší a ekonomičtější
a vynaložené prostředky se vám spolehlivě
brzy vrátí.

Tato práce však vyžaduje proškolené od-
borníky, kteří dokáží zajistit garantovaný 
výsledek a bezpečné provedení. Musí mít
k dispozici vhodné ochranné pomůcky, 
prostředky osobního jištění a speciální 
zařízení. Všechna tato kritéria splňuje 
fi rma St. P. Falco, s.r.o., která se zabývá 
prováděním speciálních stavebních prací
za použití horolezecké techniky již od 
roku 1997.

Na základě bohatých zkušeností v oblas-
ti ochrany a čistění fasád, střech, soch, 
pomníků a dalších stavebních povrchů 
je společnost St. P. Falco, s.r.o. schopná 
nabídnout optimální technologické řešení 
za dobrou cenu a ve velmi krátkém ter-
mínu. To ale není všechno. Pokud máte
v plánu rekonstrukci vašeho objektu nebo 
si lámete hlavu s jeho údržbou, můžete 
se na ni spolehnout i v těchto oblastech. 
Údržba a opravy vnějších i vnitřních částí
staveb, nátěry střech a fasád, bourací 
práce, dodatečná montáž balkonů, pře-
pážek nebo stříšek nad balkony i jakékoliv 
práce ve výškách jsou samozřejmostí.  

Pokud chcete pronajmout nebo prodat 
nemovitost, je samozřejmě důležité, aby 
objekt dobře vypadal. Vzhled je význam-
ným kritériem každého zájemce. Můžete 
využít pomoci realitní agentury Zvonek, 
která se postará o zprostředkování a služ-
by spojené s hledáním kupců nebo ná-
jemníků. A zároveň také společnosti St. P. 
Falco, s.r.o., která se zasadí o to, aby se 
výrazně zvýšila vaše šance na trhu realit. 
Ať už třeba vyčištěním a opravou fasády, 
balkonů, okapů, hromosvodů, střech, atd.

Jestli se chcete zařadit ke spokojeným zá-
kazníkům St. P. Falco, s.r.o., jako jsou na-
příklad Hotel Moskva ve Zlíně nebo Baťův 
mrakodrap, neváhejte využít následují-
cích kontaktů. Pobočku najdete na ulici 
Náves 19, v Pohořelicích u Zlína a všechny 
potřebné informace se také dozvíte na 
webových stránkách www.kurfurst.cz.

ČISTÝ KABÁTEK PRO VÁŠ DŮM

www.kurfurst.cz, tel.: 607 213 555, e-mail: mail@kurfurst.cz

» ČIŠTĚNÍ A OCHRANA POVRCHŮ
» VÝŠKOVÉ A STAVEBNÍ PRÁCE

St. P. Falco, s.r.o.
Provozovna:
Náves 19, Pohořelice 763 61

PŘED PO



Zlín Pobočka Zlín
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

třída Tomáše Bati 199 
(vedle Potrefené husy)

Zlín - Nad Ovčírnou, okres ZL
Jednodomek s přístavbou a pozemkem 
553 m2, v původním stavu - určen k rekon-
strukci, topení - plyn. kotel, garáž.
Tel.: 603 246 680 N09505

2.999.000 KčSLEVA!

Ludkovice, okres ZL
Přízemní starší RD 3+1, podsklepený, za-
hrada 300 m2, vodovod i studna, nová 
střecha, dům k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N09250

650.000 Kč

Zlín - Pasecká, okres ZL
Přízemní RD s velkým pozemkem (1.326 m2), 
určený k rekonstrukci, ale ihned obyva-
telný, veškeré IS, v dosahu MHD.
Tel.: 603 246 680 N09295

1.650.000 Kč

Ludslavice, okres KM
Prostorný rodinný dům 5+1, postavený 
v roce 1979 v pěkném a klidném prostředí, 
dvojgaráž, ústř. plyn. topení.
Tel.: 603 246 680 N06866

1.890.000 KčSLEVA!

Rusava, okres KM
Zděná chata pro nenáročné klienty v pře-
krásném a klidném prostředí, elektřina, 
kuchyně + 2 místnosti, topení na TP.
Tel.: 603 246 680 N09576

350.000 KčNOVINKA!

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

ING. PAVEL NOVÁK
pobočka Zlín

+420 776 485 444
novak@zvonek.cz

Zlín - Mladcová, okres ZL
Řadový rodinný domek s bytovou jednot-
kou 3+1 ve Zlíně, Mladcové. RD je po cel-
kové revitalizaci a rekonstrukci z r. 2004, 
zateplený, nová fasáda, plastová okna, 
podlahy, Zastavěná plocha je 95 m2, užit-
ná 83 m2, u domu je zbudováno stání pro 
auto. Z pokoje je výstup na venkovní po-
sezení s možností zřízení malé zahrádky. 
Garážové stání i parcela zahrádky je také 
v OV. Dům má ústřední vytápění plyno-
vým kotlem, možnost instalace krbu.
Tel.: 603 246 680 N09625

2.190.000 KčNOVINKA!

Karlovice u Malenovic, okres ZL
RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci Kar-
lovice u Malenovic v blízkosti lesa.
Tel.: 603 246 680 N06344

2.140.000 KčSLEVA!

Zlín - Nivy, okres ZL
Exkluzivně nabízíme k prodeji prostornou 
rodinnou vilu ve velmi žádané lokalitě Zlín 
- Nivy, klidná vilová čtvrt na mírném svahu 
s krásným výhledem na město i do krajiny. 
Dům je řadový, koncový, atypicky řešený 
architektem. Jižní orientace. Okrasná za-
hrada přirozeně využívá daných dispozic 
a díky vzrostlé zeleni zajišťuje i dostatek 
soukromí. Nyní je dům dispozičně pojat 
jako 5+1, dvě samostatné koupelny, WC, 
garáž. Z poloviny je podsklepen. Cena 
včetně atypického vnitřního vybavení. 
Nutno vidět. Možnost jednání o ceně!
Tel.: 603 246 680 N09493

5.690.000 KčVELKÁ SLEVA!

Bohuslavice u Zlína, okres ZL
Dům v centru obce u hlavní komunikace,  
k podnikání nebo bydlení, garáž, napojen 
na rozvody elektro, kanalizaci, vodovod.
Tel.: 603 246 680 N08095

795.000 KčSLEVA!

Tečovice, okres ZL
Velmi pěkný a prostorný dům po celkové 
rekonstrukci v r. 2001, garáž pro 2 auta, 
nové oplocení, vlastní studna.
Tel.: 603 246 680 N09490

3.995.000 KčSUPER!

Zlín - Sokolská, okres ZL
RD poblíž centra se 2 byty (1+1 a 2+1) 
a garáží. Výhodná poloha pro sídlo firmy, 
ústřední plynové topení.
Tel.: 603 246 680 N09270

2.599.000 KčSLEVA!

Kašava u Zlína, okres ZL
Dům 3+kk se zahradou v příjemné lokalitě, 
17 km od Zlína, polosamota u lesa, celo-
roční příjezd, k bydlení i rekreaci.
Tel.: 603 246 680 N08718

899.000 KčSLEVA!

Zlín - Mladcová, okres ZL
Novostavba RD s garáží s pěkným pozemkem 
946 m2, krásný výhled, MHD v dosahu. Dům je 
kompletně dokončený kromě fasády.
Tel.: 603 246 680 N07614

4.790.000 KčSLEVA!

Zlín - Štefánikova, okres ZL
Dům k bydlení nebo jako sídlo firmy v žá-
dané lokalitě na výhodném místě s mož-
ností zaparkování, pozemek 601 m2.
Tel.: 603 246 680 N05864

6.500.000 KčSLEVA!
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PRODÁVÁTE BYT, DŮM, CHATU ČI POZEMEK? Volejte ihned tel.: 603 246 680

1.500 Kč/m2

Luhačovice, okres ZL
Velmi pěkné stavební místo v lokalitě Praž-
ská čtvrť, plocha 945 m2, délka cca 50 m, 
šíře cca 23 m, všechny inženýrské sítě.
Tel.: 603 246 680 N09555

NOVINKA! 500.000 Kč

Ludkovice, okres ZL
Velký pozemek na okraji obce, plocha 
8.500 m2, určený k zástavbě, všechny IS, 
na části pozemku je lesní porost.
Tel.: 603 246 680 N09486

Vysoké Pole, okres ZL
Srubová chata v klidné a tiché lokalitě 
u lesa, pozemek 878 m2, zahradní domek, 
vlastní studna, krbová kamna.
Tel.: 603 246 680 N09581

520.000 KčNOVINKA!

996.000 Kč

Tečovice, okres ZL
Stavební pozemek o výměře 963 m2, 
v klidné části Tečovic, k výstavbě rodin-
ného domu, dostupnost MHD.
Tel.: 603 246 680 N09546

NOVINKA!

Lutonina, okres ZL
RD 5+1 Lutonina s přilehlou zahradou 
a pozemky. Dům po rekonstrukci, zasta-
věná plocha 150 m2, zahrada 1.295 m2.
Tel.: 603 246 680 N09243

1.999.000 Kč

990 Kč/m2

Tečovice, okres ZL
Rovinatá stavební parcela v atraktivní lo-
kalitě, plocha 3.475 m2, k zástavbě RD, IS 
na hranici pozemku, prodej i počástech!
Tel.: 603 246 680 N09563

NOVINKA!

1.360.000 Kč

Zlín - centrum, okres ZL
Stavební pozemek v ul. U Stadionu II, pro 
stavby na bydlení všeho druhu, občan-
ského vybavení a služeb, 1.373 m2, IS.
Tel.: 603 246 680 N09562

NOVINKA!Podnikatelský areál Tečovice, okres ZL
Prodej podnikatelského areálu v Tečovi-
cích u Zlína. Zastavěná plocha 4.600 m2, 
pozemek 11.266 m2 - vše oplocené s pří-
jezdovou cestou se vstupní bránou. Dvě 
hlavní propojené haly o velikosti 4.135 m2 
- železobetonová stavba- administrativní 
budova se zázemím pro zaměstnance i ve-
dení. V areálu veškerá infrastruktura - čis-
tička odpadních vod, elektrické rozvody, 
plyn, vodovod. Původní využití - sodov-
kárna, haly jsou vyklizené a nabízí široké 
možnosti využití.
Tel.: 603 246 680 N09076

Info v RKSUPER!

Držková, okres ZL
RD 5+1 na okraji obce, klidné místo, před 
10 lety rekonstrukce topení a střechy, po-
zemky a les - celkem 11.000 m2.
Tel.: 603 246 680 N09400

1.890.000 Kč

Držková, okres ZL
Rodinný dům 4+kk ve velmi pěkném a klid-
ném prostředí, pozemek cca 1.000 m2, ga-
ráž, dílna, 2 sklepy, vlastní studna.
Tel.: 603 246 680 N09385

1.550.000 KčSLEVA!

INZERCE

Zlín - Příluky, okres ZL
Velmi pěkná celoročně obyvatelná chata, 
umístěná jako koncový objekt v ulici "Nad 
Pramenem", příjezd, krb, pergola.
Tel.: 603 246 680 N09629

1.190.000 KčNOVINKA!

Ludkovice, okres ZL
Nadstandardní rodinný dům v Ludko-
vicích u Luhačovic. Velmi pěkné a klid-
né místo s krásným výhledem na okolí. 
V suterénu je dílna, sauna, kamenný vin-
ný sklípek. Dvougaráž, v podkroví možno 
dobudovat další místnosti a získat tím 
k užívaní další patro. V domě chybí do-
končit určité části (zábradlí, koupelna 
v přízemí), zůstává na vkusu a přání no-
vého majitele. K domu náleží pěkný po-
zemek (celkem 1.150 m2). Dostupnost do 
Zlína a Uherského Brodu 15 km, Luhačovic 
7 km.
Tel.: 603 246 680 N09501

3.800.000 KčSUPER!
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BYTY prodej Pobočka Zlín
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

třída Tomáše Bati 199 
(vedle Potrefené husy)

1.390.000 Kč

2+1 Zlín - Podvesná, okres ZL
Prostorný zděný byt 2+1 s komorou ve 
velmi pěkné a klidné lokalitě, 2.p/4, plo-
cha 50 m2, nová okna a kuch. linka, OV.
Tel.: 603 246 680 N09598

NOVINKA!

1.599.000 Kč

2+kk Zlín - Zelinova, okres ZL
Nový byt 2+kk v pěkném prostředí blíz-
ko lesa, plocha 46 m2, 3.p/5, výtah, vel-
ká terasa. Super investice!
Tel.: 603 246 680 N08577

SUPER!

1.599.000 Kč

3+1 Zlín - centrum, okres ZL
Pěkný byt 3+1, situovaný ve 12. patře byto-
vého domu na ulici Ševcovská s překrásným 
výhledem na město, 68 m2, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N09460

940.000 Kč

3+1 Valašské Klobouky, okres ZL
Byt 3+1 ve Val. Kloboukách, 3.p/3, plocha 
75 m2, pěkné bydlení v menším bytovém 
domě, nová okna, balkon, sklep, OV.
Tel.: 603 246 680 N09533

NOVINKA!

615.000 Kč

2+kk Brumov - Bylnice, okres ZL
Byt 2+1 v OV na sídlišti Družba, 1.p/8, plo-
cha 56 m2, balkon, komora, v původním 
stavu, dům po revitalizaci.
Tel.: 603 246 680 N09367

SLEVA!

1.000.000 Kč

2+1 Slušovice, okres ZL
Pěkný, prostorný a slunný byt 2+1 na ulici 
Družstevní, ve velmi pěkném udržovaném 
stavu, nová okna, 1.p/5, 52 m2, lodžie.
Tel.: 603 246 680 N09567

NOVINKA!

1.800.000 Kč

3+1 Zlín - Bartošova čtvrť, okres ZL
Byt 3+1 po rekonstrukci ve velmi oblíbené 
lokalitě, 1. patro, plocha 72 m2, lodžie, 
koupelna s vanou i sprch. koutem.
Tel.: 603 246 680 N09628

NOVINKA!

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

HELENA JURÁŇOVÁ
pobočka Zlín

+420 739 012 537
juranova@zvonek.cz

5+1 Zlín - Nad Stráněmi, okres ZL
Bytová jednotka (150 m2) dříve 6+1, pře-
budovaná na 5+1, v "Terasových domech". 
V přízemí je zádveří s vestavěnou skříní, 
pokoj, koupelna, velká místnost - lze využít 
jako pracovnu a 2x sklep. V 1.NP jsou další 
3 pokoje, kuchyně, koupelna s vanou včet-
ně WC, výstup na prostornou terasu (cca 30 
m2 se sprchou) situována na "j" s krásným 
výhledem na město. V ceně je garáž, která 
je umístěna v domě. Hezké bydlení pro vět-
ší rodinu nebo jako vícegenerační.
Tel.: 603 246 680 N09494

4.400.000 KčSUPER!

1.100.000 Kč

3+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Velmi pěkný byt 3+1 s jihovýchodní orien-
tací na ulici Husova, zánovní kuch. linka, 
6.p/10, plocha 63 m2, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N09399

NOVINKA!

2+1 Zlín - U Trojáku, okres Zlín
Prostorný byt 2+1 v I.etapě JS, balkon, plo-
cha 62 m2, 2.NP, nová plastová okna, vhod-
ný k rekonstrukci dle vlastních představ.
Tel.: 603 246 680 N09619

1.199.000 KčNOVINKA!

890.000 Kč

2+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Byt 2+1 s balkonem v revitalizovaném 
domě, 4.p/6, 52 m2, v klidné lokalitě, 
v původním ale udržovaném stavu.
Tel.: 603 246 680 N09609

NOVINKA!

839.000 Kč

1+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Byt 1+1 v Malenovicích, na ulici Chelčické-
ho, dům je po celkové revitalizaci, 3.p/5, 
výtah, plocha 31 m2, klidná lokalita, DB.
Tel.: 603 246 680 N09374

2.475.000 Kč

3+kk Zlín - Lazy, okres ZL
Podkrovní mezonetový byt 3+kk se 2 bal-
kony ve velmi žádané a klidné lokalitě 
blízko centra, nízké náklady, 86 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N08660

1.300.000 Kč

2+1 Zlín - Na Honech III, okres ZL
Bezbariérový byt 2+1 s lodžií po rekon-
strukci, 1.p/8, 62 m2, nová okna, komora, 
parkování přímo u domu.
Tel.: 603 246 680 N09616

NOVINKA!

2.395.000 Kč

2+1 Zlín - Zahradnická, okres ZL
Byt 2+1 v novostavbě na ul. Zahradnická 
(blízko centra) v nadstandardním prove-
dení s garážovým stáním v ceně.
Tel.: 603 246 680 N08850

SLEVA!

2.790.000 Kč

4+kk Zlín - Lazy, okres ZL
Luxusní mezonetový byt ve vyhledávané 
lokalitě, ul. Kamenná, 3.p/3, plocha  
99 m², vlastní plyn. kotel, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N09174

SLEVA!
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OtrokovicePobočka Otrokovice
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

nám. 3. května 1342
(vedle policie)

Žeranovice, okres KM
RD 3+1 na polosamotě, šatna, prostorné 
podkroví, nová plastová okna, velký dvůr, 
garáž, menší zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N06707

1.150.000 Kč

690.000 Kč

Žlutava, okres ZL
Pěkný stavební pozemek o ploše 3.000 m2, 
řad elektro a vody je veden na hranici po-
zemku, orientace J-Z.
Tel.: 603 246 680 N08200

450.000 Kč

Otrokovice, okres ZL
Stavební pozemek, určený podle územ-
ního plánu pro stavbu občanské vybave-
nosti, celková výměra 396 m2, IS.
Tel.: 603 246 680 N07526

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Dlouhá 4433, Zlín, PSČ 760 01, IČO 26275953

Více informací k prodeji nemovitostí na tel.: 603 509 979
www.draspomorava.cz  e-mail: draspomorava@draspomorava.cz

• Horský wellness hotel TATRA 
Velké Karlovice 34.400.000 Kč 

• Rodinný dům 4+1 Vizovice  
2.900.000 Kč 

• Rodinný dům Štítná nad Vláří 
95.000 Kč 

• Víceúčelové nebytové prostory 
Slavičín - centrum 775.000 Kč

• Víceúčelový objekt Zlámanec 
550.000 Kč 

• Bytová jednotka 3+kk č. 3953/19 
Zlín, Benešovo nábřeží 3953 
870.000 Kč 

• Průmyslový areál Svit –  
pozemky č. 1377/5, č. 1377/73 
1.400.000 Kč

INZERCE

NOVÁ KANCELÁŘ V OTROKOVICÍCH!

Od května 2014 naleznete naši kancelář na 
nové adrese: nám 3. května 1342, Otrokovice 
(vedle policie). Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přijímáme NOVÉ REALITNÍ MAKLÉŘE do pobočky v Otrokovicích! Více na tel.: 603 246 680

Napajedla, okres ZL
Dvoupodlažní rodinný dům, dispozičně 
řešený jako 2x 2+1. Dům je kompletně 
podsklepený, nachází se v klidné lokalitě.
Tel.: 603 246 680 N08780

1.200.000 Kč



www.dnynovevystavby.cz

DNY NOVÉ VÝSTAVBY

Prodej nových bytů
v bloku B12 zahájen! 
Vyberte si byt podle 
vašich představ. Dopro-
dej bytů v bloku B11!
Byty 1+kk, 2+kk, 3+kk
a 4+kk s balkonem či 
terasou.
Blok B11: dokončeno
Blok B12: 12/2015

1+kk od 1.279.000 Kč 
2+kk od 1.769.000 Kč

Nové byty ZLÍN - U Centrál. parku II1

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

Bytový dům na ul. Pod-
lesí je umístěn na jižním 
svahu. 
Výměry bytů od 90 m2 
do 120 m2 bez průcho-
zích pokojů, v 1.NP až 
5.NP je umístěno 18 
jednotek o velikosti
3+kk a 4+kk.
Dokončení: 10/2015!
3+kk od 2.339.460 Kč          
4+kk od 3.605.990 Kč

Nové byty ZLÍN - NIVY, U Paseky3

VÝSTAVBA
V PŘÍPRAVĚ!
VÍCE INFO NA
TEL.: 603 246 680

Výstavba 4 RD se třemi 
obytnými podlažími
a podkrovím.
V každém domě jsou 
byty 2+kk až 5+kk, od 
42 do 300 m2, možnost 
spojování či úpravy 
dispozice. Každý byt 
má garáž + parkovací 
místo + sklep, možnost 
předzahrádky.
Ceny od 1.845.611 Kč  
Dokončení: 12/2014

Nové byty ZLÍN - VRŠAVA I4

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

Nové byty v klidné
lokalitě v dosahu MHD
a blízkosti lesa. Byty 
jsou již dokončeny
a budou dovybaveny 
dle požadavků klienta.
Byty o velikosti 1+kk – 
4+kk (59 – 120 m2). V pří-
zemí se nachází garáže 
a sklep ke každému 
bytu, k dispozici výtah. 
2+kk od 2.340.000 Kč 
3+1 od 3.187.000 Kč

Nové byty ZLÍN - VRŠAVA II5

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

Nadstandardní bydlení 
vhodné i pro náročné 
klienty, velmi dobrá 
dopravní dostupnost.
8 bytových jednotek 
v domě - 1+kk (51 m2) 
– 3+kk (95 m2), nad-
standardně zařízené, 
podlahy v masivu nebo 
plovoucí podlahy.
Ihned k nastěhování! 
1+kk od 1.527.000 Kč 
2+1 od 1.739.000 Kč

Nové byty LÍPA U ZLÍNA6

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

ZVEME VÁS NA DNY 
NOVÉ VÝSTAVBY
» PÁTEK  23.5.2014
» SOBOTA 24.5.2014

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA nové výstavby ve Zlínském kraji!

infolinka tel.: 603 246 680

nové výstavby ve Zlínském kraji!nové výstavby ve Zlínském kraji!
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Zlín

Uh. Hradiště

Vsetín

Val. Meziříčí

Bytový dům A1 a B1
v projektu NOVÉ
ŠTĚPNICE.

Byty o dispozicích 1+kk 
až 4+kk, plocha od 35 m2

až po 121 m2, ceny 
včetně kompletního 
dokončení. 
Ihned k nastěhování!

2+kk od 1.659.000 Kč 
3+kk od 2.299.000 Kč

Nové byty UH. HRADIŠTĚ2

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

PŘIJĎTE SE 

PODÍVAT

I VY!
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www.dnynovevystavby.cz

DNY NOVÉ VÝSTAVBY Nevyhovuje vám termín konání akce?
Domluvte si individuální prohlídku na tel.: 603 246 680

Komplex 5-ti řadových 
RD s rovinatým pozem-
kem. Použity moderní 
stavební materiály.
Domy o velikosti 3+kk 
(97 m2) a 4+kk (119 m2), 
vlastní plynový kotel, 
sluneční kolektory, 
parkovací místo u domu 
a kryté parkovací stání. 
Ihned k nastěhování!
RD 3+kk - 3.393.800 Kč 
RD 4+kk - 4.095.000 Kč

Řadové rodinné domky LÍPA U ZLÍNA7

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

Výstavba samostatných 
a řadových RD v lokalitě 
Višňový sad. Stavební 
pozemky přímo navazu-
jí na zástavbu rodin-
ných domů v obci.
Oáza klidu umístěná
v lokalitě s dobrou
dopravní dostupností 
do Zlína a krásnými 
výhledy do okolí.
Řadové domy od 
3.999.000 Kč vč. pozemku

Výstavba RD BŘEZNICE U ZLÍNA8

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SOBOTA
24.5.2014 9-12 h

Vzorové domy VSETÍN A ZLÍN9

PROHLÍDKA
VZOROVÉHO DOMU
VSETÍN, Jasenecká 909
PÁTEK 23.5.2014 (15-18 h)

PROHLÍDKA
VZOROVÉHO DOMU
ZLÍN, Pod Nivami 330
SOBOTA 24.5.2014 (9-12 h)

10
Stavební pozemky
v lokalitě Višňový sad, 
přímo navazují na zá-
stavbu rodinných domů 
v obci.
Oáza klidu umístěná
v lokalitě s dobrou 
dopravní dostupností 
do Zlína a krásnými 
výhledy do okolí.
Ofi ciální zahájení
prodeje a představení 
cen v sobotu 24.5.2014!

Pozemky k výstavbě BŘEZNICE U ZLÍNA11

DEN  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SOBOTA
24.5.2014 9-12 h

Z připravených 11-ti 
nových stavebních po-
zemků zbývají poslední 
4 volné, o výměrách 
1.221 m2 až 1.867 m2.
Dokončena výstavba 
kompletní infrastruk-
tury. Příjezd po nově 
postavené asfaltové 
silnici, 2 km do centra 
Vsetína. 
Ceny od 1.300 Kč/m2 

www.hbreal.cz

Pozemky VSETÍN - JASENKA, BABYKA III12

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

Lokalita Vsetín – Bobr-
ky (do centra Vsetína 
3,5 km). 36 kompletně 
zasíťovaných parcel 
(dokončení sítí 07/14), 
nové příjezdové komu-
nikace.
Krásné slunné pozemky, 
od 692 m2, odpočinkové 
plochy – zeleň, hřiště, 
propojení s cyklostez-
kou. 
Ceny od 900 Kč/m2

Pozemky VSETÍN - REZIDENCE SLUNEČNICE13

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

Pozemky BESKYDSKÁ 
VYHLÍDKA na východ-
ním okraji města 
nad ulicí Šafaříkova, 
s dobrou dostupností 
do centra a jedinečným 
výhledem.
Všechny inženýrské sítě,
k dispozici je 8 pozem-
ků, velikosti od 810 m2 
do 1.386 m2.
Ceny od 1.095 Kč/m2

www.hbreal.cz

Pozemky VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ14

DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁ 23.5.2014 15-18 h
SO 24.5.2014 9-12 h

v sobotu 24. května 2014 od 13 hodin

POSEZENÍ U TÁBORÁKU
Srdečně vás zveme na grilování a

- v lokalitě Březnice u Zlína     
  Višňový sad
- zváni jsou všichni návštěvníci  
  akce dny nové výstavby
- bohaté občerstvení zajištěno!

více na www.zvonek.cz
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Uh. Hradiště Pobočka Uherské Hradiště
Tel.: 739 456 087, 577 200 100

J. Stancla 151 
(u bočního vchodu pasáže Slunce)

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

550.000 Kč

Bílovice, okres UH
Dva mírně svažité, slunné stavební
pozemky o celkové výměře 964 m2, inže-
nýrské sítě (voda, plyn, elektro).
Tel.: 603 246 680 N08500

Uherský Ostroh, okres UH
Dvougenerační RD 6+2 s garáží a zahra-
dou v lokalitě Mašovy, dům je v původním 
stavu, zahrada o ploše 426 m2.
Tel.: 603 246 680 N09502

2.300.000 KčSUPER!

Ostrožská Nová Ves, okres UH
RD 6+1 s garáží, podsklepený. Okna jsou 
dřevěná, vytápění plynové. Za domem se 
nachází dvorek. Volný po dohodě.
Tel.: 603 246 680 N06063

1.150.000 KčSLEVA!

Vlčnov, okres UH
RD s velkou zahradou, vytápění kamny na 
TP, ideální k přestavbě na vinný sklep, 
rekreační objekt či jako stavební parcela.
Tel.: 603 246 680 N08867

460.000 Kč

799.000 Kč

Uh. Hradiště - Mařatice, okres UH
Exkluzivní stavební pozemek, ulice Pplk. 
Štěrby, plocha 299 m2, na hranici pozem-
ku jsou veškeré inženýrské sítě.
Tel.: 603 246 680 N09336

SLEVA!

Boršice u Buchlovic, okres UH
Dvougenerační RD se zahradou a garáží, na 
zahradě je technická a hospodářská budo-
va, skladovací prostory a kůlna.
Tel.: 603 246 680 N09423

1.695.000 Kč

Chata s vinohradem Strážnice, okres HO
Zděná chata se zahradou a vinohradem 
ve Strážnici, zahrada cca 1.400 m2, vino-
hrad cca 2.300 m2, studna.
Tel.: 603 246 680 N09107

250.000 KčNOVINKA!

Částkov, okres UH
Samostatně stojící cihlový RD 5+2 v klid-
né části obce, 2 sklepy, garáž, kotelna, 
pěkný rovinatý pozemek se studnou.
Tel.: 603 246 680 N09603

1.999.000 KčNOVINKA!

1.850.000 Kč

3+1 Uh. Hradiště, okres UH
Zděný byt 3+1 s balkonem a garáží v klid-
né části, blízko centra, nová okna, 2.p/2, 
73 m2, OV, zahrádka. Garáž v ceně bytu!
Tel.: 603 246 680 N09531

SLEVA!

99.000 Kč

Lopeník - Malý Mechnáč, okres UH
Pozemek v malebné lokalitě Lopeníku,
v těsné blízkosti lesa, 323 m2, rozsáhlé 
chráněné území - zemědělský půdní fond.
Tel.: 603 246 680 N08019

NOVINKA!

Březolupy, okres UH
Kompletně zrekonstruovaný RD, 2 samo-
statné byt. jednotky 3+1 s podkrovím,
komorou, předzahrádkou a garáží.
Tel.: 603 246 680 N09491

2.750.000 KčSLEVA!

Kunovice, okres UH
Objekt k podnikání i k bydlení v centru 
Kunovic. Původní využití - kino Lípa, zast. 
plocha 561 m2, stav. pozemek 600 m2.
Tel.: 603 246 680 N08673

Info v RK

JIŘÍ TOMAŇA
pobočka Uherské Hradiště

+420 734 750 933
tomana@zvonek.cz

4+1 Uherský Ostroh, okres UH
Nabízíme exkluzivně převod členských 
práv družstevního bytu s lodžií 4+1. Byt je 
ve 4.NP čtyřpatrového panelového domu 
bez výtahu. Dům je po úplné revitalizaci 
/zateplení, okna, nová střecha/. Plocha 
bytu činí 75 m2. Byt je po kompletní re-
konstrukci /WC, koupelna, kuchyně, pod-
lahy, elektřina, voda, omítky/. Dispozice 
bytu: vstupní chodba, komora, WC, kou-
pelna s vanou a sprch. koutem, 2x dětský 
pokoj, obývací pokoj, lodžie, nová kuchy-
ně včetně spotřebičů, ložnice.
Tel.: 603 246 680 N09388

1.350.000 KčSLEVA!

1.150.000 Kč

2+1 Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Kompletně zrekonstruovaný a vybavený
byt 2+1, ulice Kovářská, 4.p/7, výtah,
plocha 48 m2, DB.
Tel.: 603 246 680 N09334

Popovice, okres UH
Rodinný dům 4+1 v Popovicích po nedo-
končené rekonstrukci s velkou zahradou 
(1.270 m2) a garáží, hosp. bodovy.
Tel.: 603 246 680 N09613

1.455.000 KčNOVINKA!

HLEDÁME
PRO NAŠE KLIENTY:

> Byty 2+1 a 3+1 v Uherském 
Hradišti pro klienta s hotovostí.
Spěchá!
> Rodinný dům se zahradou do 
15 km od Uherského Hradiště pro 
lékaře. I v původním stavu. 
Nabídněte na tel.: 603 246 680

260.000 Kč

Zborovice, okres UH
Stavební pozemek s domem k demolici, 
plocha 300 m2. Vhodný ke stavbě RD či ke 
komerčnímu využití, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N09623

NOVINKA!
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infolinka  603 246 680

Realitní servis a distribuci tohoto magazínu v této lokalitě
provádí NÁŠ REALITNÍ SPECIALISTA. VOLEJTE TEL.: 603 246 680!

10 DŮVODŮ PROČ PRODÁVAT NEMOVITOST U NÁS:

Pro mladou rodinu hledáme ke 
koupi pozemek do 1.000 m2 v lo-
kalitě Zlín, Kudlov, Příluky nebo 
okolí. 
Tel.: 603 246 680

POPTÁVKY
HLEDÁME
PRO NAŠE
KLIENTY:

Pro starší manžele hledáme
rodinný dům i v původním stavu 
do 2.000.000 Kč, případně staveb-
ní pozemek do 15 km od Zlína.
Tel.: 603 246 680

Pro paní F. hledáme ke koupi byt
2+1 nebo 3+1 v lokalitě Zlín,
Malenovice, Otrokovice, původní 
stav i po rekonstrukci, hotovost!
Tel.: 603 246 680

Pro klientku v důchodovém věku 
hledáme ke koupi byt 1+1 nebo 
2+1 s nízkými měsíčními náklady 
v Uh. Hradišti, OV i DB.
Tel.: 603 246 680

Pro tři různé klienty aktuálně
hledáme byty 3+1 v lokalitě 
Vsetín (v původním stavu i po re-
konstrukci).
Tel.: 603 246 680

Hledáme RD do 2.000.000 Kč
v Bystřici pod Hostýnem a okolí,
bez nutnosti větších oprav, se
zahrádkou. Spěchá!
Tel.: 603 246 680

1. 22 let na trhu v oblasti realit ve Zlínském kraji
2. Bezpečné a prověřené realitní služby
3. Tisíce spokojených klientů od roku 1992
4. Vysoká úroveň vzdělání realitních makléřů
5. Nadstandardní prezentace nemovitostí
6. Rychlý a efektivní prodej a pronájem Vaší nemovitosti
7. Zajištění výhodného fi nancování (hypotéky...)
8. Řešení problémů (dluhy, dražby, exekuce)
9. Bezplatné poradenství v pobočkách po celém kraji

10. Nabídka více než 1.000 nemovitostí na www.zvonek.cz

UVAŽUJETE O PRODEJI BYTU, DOMU, CHATY ČI POZEMKU? Volejte ihned 603 246 680

Realitní kancelář s tradicí 
od roku 1992!

Volejte či pište SMS na tel.: 602 77 22 55

POTŘEBUJETE RYCHLE FINANCE?

NEČEKEJTE AŽ BUDE
POZDĚ! POMŮŽEME I VÁM!

· Vyřešíme dluhy, exekuce
· Půjčky od 300.000 Kč
· Výkupy nemovitostí!

* realitní makléře pro celý Zlínský kraj
* manažera pobočky Uh. Brod
* pracovníka v oblasti
   cestovního ruchu

Více na tel.: 734 750 941, kariera@zvonek.cz

Do našeho týmu HLEDÁME:

Požadavky:
- SŠ vzdělání
- znalost práce na PC
- komunikativnost

Nabízíme práci na hlavní 
pracovní poměr, vedlejší 
činnost či ŽL!


