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Zlín - Obeciny, okres Zlín
Samostatný rodinný dům 4+1 s dvougaráží
a dílnou v klidné části Zlína, po kompletní
rekonstrukci, venkovní posezení, zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N10520

Staré Město, okres Uherské Hradiště
Cihlový RD 3+1 s garáží, vytápění domu krbem 
v obývacím pokoji a lokálním plyn. topením,
u domu je malý dvorek bez zahrádky.
Tel.: 603 246 680 N10539

Pržno u Vsetína, okres Vsetín
Vesnické stavení s číslem popisným na polo-
samotě ve vyhledávané lokalitě, krásný
výhled na Vsetínské a Hostýnské vrchy.
Tel.: 603 246 680 N10524

4.400.000 Kč 2.350.000 Kč 1.560.500 Kč

ROZHOVOR:

čtěte na str. 5

brankář Libor Kašík

ZDARMA PRO VÁS*:
PRÁVNÍ SLUŽBY
ZNALECKÝ POSUDEK
POSOUZENÍ TRŽNÍ CENY
LUXUSNÍ VEČEŘE

MÁME KUPCE I PRO 
VAŠI NEMOVITOST!
Volejte   603 246 680

*více na www.zvonek.cz



Vsaďte na tradici a zkušenosti při prodeji Vaší nemovitosti!

Doporučujeme!

Zlín - Štefánikova, okres Zlín
Dům k bydlení, nebo jako sídlo firmy v žáda-
né lokalitě na výhodném místě s možností 
zaparkování u domu (až pro 8 automobilů). 
Celková rozloha pozemku 601 m2. Dům je 
celý podsklepený - možnost dalšího využití 
- prostorné místnosti i k bydlení, celý dům 
3x 150 m2, v přízemí dvě provozovny - vino-
téka a restaurace se zázemím, v patře dva 
byty: prostorný 3+1 a 1+1. Dům je cihlový, 
před 10 lety provedena rekonstrukce elek-
tr. rozvodů a vody. Zahrada 221 m2, boční 
příjezd z hlavní cesty ke zděné garáži.
Tel.: 603 246 680 N05864

4.990.000 KčVELKÁ SLEVA!

"Atraktivní dům 
k bydlení nebo 
podnikání na 

výhodném místě!"

FILIP ZVONEK

Zlín - Mladcová, okres Zlín
Starší přízemní samostatný rodinný 
dům v lokalitě Zlín - Mladcová. Dům se 
nachází u hlavní komunikace, výborná 
dostupnost do centra Zlína. Zastávka 
MHD se nachází nedaleko domu. Dům je 
částečně podsklepený a je dispozičně 
řešen jako 3+1. Užitná plocha činí 70 m2. 
K domu přiléhá pozemek o ploše cca 
400 m2. Dům je určen k rekonstrukci dle 
představ klienta.

Tel.: 603 246 680 N10586

1.800.000 KčNOVINKA!

"Menší rodinný 
dům s výbornou 
dostupností do 
centra Zlína!"

DAGMAR BAĎUROVÁ

Rodinný dům Ořechov u UH, okres UH
Prodej novostavby cihlového rodinného 
domu 4+1 s garáží. Dispozice domu: zá-
dveří, technická místnost, chodba, ložni-
ce, pokoj, šatna - původně pokoj, obývací 
pokoj s kuchyní a jídelnou, garáž. Z obý-
vacího pokoje je francouzskými dveřmi 
vstup na venkovní terasu. Vytápění domu 
je podlahovým topením s elektrickým 
ohřevem. Pozemek o ploše 750 m2, vlast-
ní studna, možnost připojení na obecní 
vodovod. U domu je vlastní čistírna od-
padních vod s přepadem do kanalizace.
Tel.: 603 246 680 N10343

3.400.000 KčSLEVA!

"Novostavba 
rodinného 
domu 4+1 

s garáží a pěkným 
pozemkem!"

JIŘÍ TOMAŇA

3+1 Vsetín - Ohrada, okres Vsetín
Udržovaný družstevní byt o velikosti 
3+1 v klidné lokalitě. Byt se nachází ve 
2. podlaží, součástí bytu je lodžie, ne-
průchozí pokoje, výtah dle euro norem, 
plastová okna, v pokojích jsou parkety, 
v příslušenství PVC a koberce. Na chodbě 
jsou vestavěné skříně, které byly zhoto-
veny na míru s odkládací plochou. Anuita 
je splacena, nové stupačky, nízké nájem-
né (dům nemá úvěr). Volný ihned.

Tel.: 603 246 680 N10638

980.000 KčNOVINKA!

"Pěkný družstevní 
byt 3+1 s lodžií 

s nízkými náklady 
na bydlení!"

VLASTA MACHALOVÁ

Zlín - Kocanda, okres Zlín
Nízkoenergetický dům 5+1 v klidné části 
poblíž lesa s bezproblémovou dostup-
ností do centra města Zlín. Jedná se 
o montovaný dům s nosnou konstrukcí 
vyrobenou z kvalitního smrkového dře-
va. Nejdůležitějším znakem domu je jeho 
energetická úspornost. Dům je vytápěn 
kondenzačním plynovým kotlem, přičemž 
náklady na topení činí pouze 14.000 Kč 
ročně. Rovinatý pozemek o výměře 620 
m2 nabízí dostatek prostoru k relaxaci.

Tel.: 603 246 680 N10030

5.500.000 KčCena k jednání!

"Nízkoenergetický 
rodinný dům 
v klidné části 

poblíž lesa 
s pěkným 

pozemkem!"

MGR. ELIŠKA ZVONKOVÁ
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RADIM PERUTKA
pobočka Uherské Hradiště

+420 737 951 405
perutka@zvonek.cz

Vážení čtenáři,

Patogenní zóny – dvě slova, která jsou pro mnohá 
bezvýznamná, jiným nahání hrůzu. Jde o věc, 
která je těžko uchopitelná, ale reálně existuje. 
Může navíc ovlivnit život více, než si mnozí myslí.

V dnešní době, kdy se víceméně srovnala 
poptávka s nabídkou, se nabízí příležitost, 
abyste věnovali pozornost i těmto zdánlivě 
"nepodstatným" věcem. Pokud tedy kupujete 
nemovitost, zkuste si nechat prověřit, jak se 
v daném prostoru nachází patogenní zóny, 
a pokud to půjde, počítejte s tím při rozvržení 
místností. Pokud již bydlíte, prověřte si zóny také 
a dle možnosti přestěhujte postele či pracovní 
místo. Vyplatí se to. Odborníci se sice přou, 
kolik procent případů vzniku rakoviny a dalších 
nemocí s tím souvisí, ale vliv to určitě má i na 
spokojený spánek a psychickou pohodu.

Že naši předci v této oblasti byli velmi dobře 
znalí, o tom svědčí například skutečnost, na 
kterou jsem narazil, když jsme stavěli sídlo 
Agentury Zvonek ve Zlíně. Původně na tomto 
místě stál dům z nepálených cihel, ve kterém 
bydlela starší paní /v té době cca 85 let, bohužel 
ale už zemřela, přibližně v 95 letech/. Pozvaný 
odborník zjistil, že patogenní zóny vedou přesně 
po obvodech domu, že tedy před více než 100 
lety někdo s nimi již počítal. Protože jsme nový 
dům hodně zvětšili, museli jsme tento problém 
řešit také – patogenní zóny se nachází pod 
střední částí domu, kudy prakticky ve všech 
patrech prochází chodba, nikdo tam nespí ani 
dlouhodobě nesedí. A zatím to funguje.

Úspěšnou volbu při řešení vašeho bydlení vám 
přeje Dr. Miroslav Zvonek s celým kolektivem

REALITNÍ PORADNA
Před pár měsíci jsem přišla o práci 
a byla jsem nucena vzít si půjčku se zá-
stavou bytu u nebankovní společnosti. 
Nyní mám ale problém se splácením 
a bojím se, abych o byt nepřišla. Můžete 
mi prosím poradit, co dělat?                    
   Zdena M., Zlín

Vážená paní Zdeno, velmi nás mrzí vaše 
tíživá životní situace. V tomto případě 
bychom vám doporučili obrátit se na 
našeho poradce, který celou vaši situ-
aci prověří (především smlouvu o půjč-
ce a zástavní smlouvu na nemovitost) 
a pokusí se vám pomoci najít východisko. 
Jednou z možností je prodej nemovitosti 
a vyplacení dlužné částky. Ze zbývajících 

peněz z prodeje je pak možné zakoupit 
levnější nemovitost, případně pořídit 
pronájem. 

V případě, kdy klient neuhradí pravidel-
né splátky, však může být řešení daleko 
složitější a může skončit až dražbou ne-
movitosti. V každém případě doporuču-
jeme co nejdříve navštívit naši kancelář, 
případně si domluvit osobní schůzku na 
tel.: 602 77 22 55 a začít situaci co nejdří-
ve řešit.

Máte dotazy ohledně realitního trhu? 
Zeptejte se na uvedené služby vašeho 
makléře nebo volejte 800 ZVONEK (800 
986 635)!

MAKLÉŘ MĚSÍCE DUBNA

IGOR DOLEŽAL
pobočka Zlín

+420 734 750 935 
dolezal@zvonek.cz

UVAŽUJETE O PRODEJI 
BYTU, DOMU, CHATY 
NEBO POZEMKU?
V naší databázi máme více než 2.000 
poptávajících klientů, kteří můžou 
hledat právě vaši nemovitost!

Nabídněte nám k prodeji váš byt, 
dům, chatu nebo pozemek a my 
se postaráme o rychlý a výhodný 
prodej.
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Cestujte s nejlepší cestovní kanceláří!

Chorvatsko
Makarská riviéra

od 2 990 Kč/os.

Autobusem každý týden
ze Vsetína, Zlína, 
Otrokovic a Uh. Hradiště

NOVÁ ADRESA: Zlín, tř. T. Bati 199 (vedle RK Zvonek), tel.: 575 570 553
INZERCE



V aktuálním vydání magazínu Zvonek jsme 
pro naše čtenáře vyzpovídali hokejového 
brankáře Libora Kašíka. Libor je odchovanec 
týmu PSG Zlín, ve kterém s hokejem začínal 
a kde také stále působí. V rozhovoru se do-
zvíte, jak hodnotí letošní sezonu po loňském 
vítězství v extralize, co plánuje do budouc-
na, jak bydlí a co dělá ve svém volném čase.

Sezona 2014/2015 je úspěšně za vámi, zís-
kali jste 6. místo. Jak hodnotíte výkon va-
šeho týmu? 
Umístili jsme se sice na šestém místě, ale po 
tom začátku, kdy se nám moc nedařilo, to 
hodnotím jako úspěch. Především jsme byli 
rádi, že se nám podařilo dostat do play-off 
a také jsme byli spokojení, že se po několika 
letech mohla hrát baráž ve Zlíně. Tím kon-
cem sezony jsme to tedy trochu zachránili. 

Jaké jsou vaše hokejové plány a představy 
do budoucna?
Co se týká přímo mé osoby, tak na příští rok 
mám platný kontrakt, takže se budu snažit, 
aby ta nadcházející sezona byla lepší než ta 
minulá. A co bude dál, to zatím nevím. Vel-
mi rád bych hrál v zahraničí, láká mě Finsko, 
jelikož je to jedna z nejlepších škol pro bran-
káře. Kdyby to šlo, tak bych si přál si tam 
alespoň jeden rok zahrát, abych se naučil 
pořádně chytat. 

Naše čtenáře by jistě zajímalo, jak bydlí 
mladý a nadějný zlínský brankář? 
Zatím bydlím se svým otcem v rodinném 
domě s velkou zahradou. Již několikrát jsem 
uvažoval nad tím, že bych se odstěhoval
a bydlel sám, ale jelikož nevím, kam mě ho-
kej v příštích letech zavede, nechci se nikde 
vázat. Snad do dvou, do tří let by se situace 
mohla změnit a mohl bych si vše naplánovat.

Jaká je vaše představa ideálního bydlení?
Líbil by se mi domek se zahradou. Všech-
no ale záleží na tom, jak se mi bude dařit
v bráně.

Zmínil jste, že máte velkou zahradu. Jaký je 
váš vztah k jejím úpravám? 

Když jsem byl malý, moc mě práce na za-
hradě nebavila. Především jsem neměl rád 
sbírání trnek, teď když jsem starší už to ale 
vidím trochu jinak, především díky té tekuté 
odměně. Dokonce jsem si nedávno vysadil 
asi 25 nových stromků trnek. Kvůli strom-
kům jsme se také pustili i do dalších úprav 
- zavlažovací systém a venkovní posezení. 
Původně jsme vše chtěli kopat ručně, ale po 
dvou dnech kopání jsme si zapůjčili bagr, se 
kterým už to šlo mnohém lépe. Na zahradě 
může být i zábava, když si to člověk zařídí. 

Jaké máte koníčky, jak trávíte svůj volný 
čas?
Můj volný čas záleží především na tom, 
jaká je část sezony. Když mám úplně volno, 
tak jsem rád u moře. Když máme tréninky
a zápasy, tak je to spíš o regeneraci. To tře-
ba chodím na procházku se svým psem Bar-
neym, nebo jsem si nedávno koupil novou 
televizi, kde hraju hry na playstationu. 

A jaké hry máte, hokejové?
Hokejovou hru jsem nikdy neměl, jednou 
jsem to hrál u kamaráda a nastavil jsem si 
Zlín proti Kometě. Jako gólman jsem tam vů-

bec nic nechytl, ale je to určitě tím, že tam 
jsem špatně naprogramovaný, proto raději 
hraju FIFU - fotbalovou hru, kde vůbec ne-
fi guruju. 

Cestujete rád, na jaké místě se vám nejvíce 
líbilo a kam byste se chtěl ještě podívat?
Cestuju rád, nejvíce se mi asi zatím líbilo
v Kolumbii - všechno zde bylo odlišné než
u nás - krásné počasí, jiná mentalita, ne-
spoutaná příroda. Na druhou stranu není ani 
špatné zajet si do Chorvatska a relaxovat na 
pláži. Co se týká mých cestovatelských snů, 
rád by se podíval do Thajska, Kalifornie a na 
Floridu. 

A jaké jsou vaše plány v létě, když budete 
mít volno?
Zatím jsem o tom ještě moc nepřemýšlel, 
teď ještě trénujeme a čeká mě posledních 
pár týdnů letní přípravy, které budou vcelku 
náročné. A potom se uvidí, určitě bych chtěl 
k moři, nejspíš budu vybírat dovolenou z na-
bídky last minute.

LIBOR KAŠÍK HOKEJOVÝ BRANKÁŘ

Rozhovory > www.rozhovory.zvonek.czCestujte s nejlepší cestovní kanceláří!

Chorvatsko
Makarská riviéra

od 2 990 Kč/os.

Autobusem každý týden
ze Vsetína, Zlína, 
Otrokovic a Uh. Hradiště

NOVÁ ADRESA: Zlín, tř. T. Bati 199 (vedle RK Zvonek), tel.: 575 570 553

Pokračování rozhovoru naleznete
na www.rozhovory.zvonek.cz

PRODÁVEJTE U NÁS,
NABÍZÍME VÁM VÍC!

Volejte ihned tel.: 603 246 680

ZDARMA* PRO VÁS:
PRÁVNÍ SLUŽBY
ZNALECKÝ POSUDEK

POSOUZENÍ TRŽNÍ CENY
LUXUSNÍ VEČEŘE

*více na www.zvonek.cz 5



Rodinné domy Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Staré Město, okres UH
Cihlový RD 3+1 se zahrádkou v klidné čás-
ti města, dům je napojen na kanalizaci, 
plyn, obecní vodovod, ihned volný.
Tel.: 603 246 680 N10004

1.350.000 KčSLEVA!

Topolná, okres UH
Rodinný dům 5+1, hospodářské budovy, to-
pení plynové a na tuhá paliva, vlastní stud-
na a obecní kanalizace, pozemek 539 m2.
Tel.: 603 246 680 N10039

760.000 KčSLEVA!

Podolí, okres UH
RD 3+1 v řadové zástavbě v klidné lokali-
tě, hospodářská budova, topení plynové/
TP, velká zahrada, pozemek 2.535 m2.
Tel.: 603 246 680 N10495

950.000 KčNOVINKA!

Hošťálková u Vsetína, okres VS
Vesnický domek s hospodářským stave-
ním v klidné části obce, malá zahrádka, 
dvorek, studna, interiér po rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N10555

990.000 KčNOVINKA!

Jablůnka, okres VS
Menší rodinný dům s hospodářskou čás-
tí v centru obce, vhodné ke komerčním 
nebo výrobním účelům, parcela 576 m2.
Tel.: 603 246 680 N10548

1.150.000 KčNOVINKA!

Zlín - bří Sousedíků, okres ZL
Čtvrtdomek v původním, ale velmi dob-
rém stavu, pěkný pozemek s možností 
přístavby domu nebo garáže.
Tel.: 603 246 680 N10537

990.000 KčNOVINKA!

Ostrožská Nová Ves, okres UH
Přízemní dům 3+1 ze smíšeného zdiva 
(cihla, kámen), po částečné rekonstrukci, 
krbová kamna, malý dvorek.
Tel.: 603 246 680 N10291

700.000 KčSLEVA!

Komárno, okres KM
RD po rekonstrukci s rozsáhlým pozem-
kem 2.275 m2 a hospodářskými budovami, 
vhodné např. pro chov koní, prasat.
Tel.: 603 246 680 N10605

1.270.000 KčNOVINKA!

Jasenná, okres ZL
Starší rodinný dům 5+1, částečně podskle-
pený, vytápění ústřední na tuhá paliva, 
ohřev vody bojlerem, pozemek 1.104 m2.
Tel.: 603 246 680 N10058

1.250.000 KčSLEVA!

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

BC. HELENA JURÁŇOVÁ

+420 603 246 680
juranova@zvonek.cz

Kaňovice, okres ZL
RD v obci Kaňovice, který byl v r. 2013 
celý zateplen, proběhly úpravy vnitřní-
ho vybavení. V prostorném podkroví je 
možné vybudovat další pokoje. U domu 
pergola s posezením a menší zahrádka 
(100 m2). Z boku RD vjezd do garáže. RD 
splňuje podmínky pro bydlení v klidové 
části obce, jak pro trvalé, tak rekreační 
bydlení. V obci plyn, vodovod, obchod 
s potravinami. Na dům je možné čerpat 
veškeré dostupné financování se zásta-
vou na předmětnou nemovitost..
Tel.: 603 246 680 N10037

790.000 KčNOVINKA!

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

Racková, okres ZL
RD 3+1 po částečné rekonstrukci v centru 
obce, možnost rozšíření o půdní prosto-
ry, pozemek o ploše 411 m2.
Tel.: 603 246 680 N10294

1.499.000 KčSUPER!

Zlín - Zahradnická, okres ZL
Byt 2+kk ve 1/4domku v OV v klidné 
lokalitě, jižní orientace, v blízkosti 
centra, zahrádka, garáž, plynové topení.
Tel.: 603 246 680 N10598

990.000 KčNOVINKA!

Lhota u Malenovic, okres ZL
Starý rodinný dům, určený k demolici s pěk-
ným pozemkem 939 m2, situovaný v pěk-
ném a klidném prostředí, vlastní studna.
Tel.: 603 246 680 N10643

490.000 KčNOVINKA!

Nevšová u Slavičína, okres ZL
RD v klidné lokalitě, po částečné rekonstrukci, 
garáž, dílna, sklep, možnost rozšíření domu 
o obytné podkroví, pěkná zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N10532

1.150.000 KčNOVINKA!

Vizovice, okres ZL
Patrový rodinný dům: 2 byty 3+1, všech-
ny inž. sítě, topení plynové. K domu patří 
pozemky o celkové výměře 400 m2.
Tel.: 603 246 680 N09429

1.190.000 KčSUPER!

Brusné u Bystřice p./Host., okres KM
Dům 4+1 se zahradou a dílnou po částeč-
né rekonstrukci v klidné rekreační oblasti 
s možností využití i jako rekreační objekt.
Tel.: 603 246 680 N08204

1.155.000 KčSLEVA!
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Rodinné domyVybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Polešovice, okres UH
Nedokončená novostavba domu, přízemní 
rodinný dům s obytným podkrovím, garáží 
a velkou terasou, dispozičně 4+1.
Tel.: 603 246 680 N10319

1.499.000 KčNOVINKA!

Bystřice pod Host., okres KM
Částečně podsklepený zrekonstruovaný 
dům 5+1 se zahrádkou, garáží, komorou, 
kůlnou, plocha pozemku 600 m2.
Tel.: 603 246 680 N10632

1.772.000 KčNOVINKA!

Bystřice pod Host. - Chvalčov, okres KM
Celopodsklepený RD 4+1 se zahradou 
a bazénem, okrasná zahrada, studna, 
pergola s posezením, zahradní domek.
Tel.: 603 246 680 N10594

Cena v RKNOVINKA!

Bystřice pod Host. - Chvalčov, okres KM
Zrekonstruovaný dům o zast. ploše 290 m2, 
pozemek 1.160 m2, možnost víceúčelového 
využití: objekt k bydlení i k podnikání.
Tel.: 603 246 680 N10511

Cena v RKNOVINKA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Samostatně stojící zděný RD 4+1, nová 
střecha a okna, topení ústřední plyn/TP, 
dvougaráž, pozemek 1.050 m2.
Tel.: 603 246 680 N10300

2.200.000 KčNOVINKA!

Zlín - Mladcová, okres ZL
Přízemní starší RD, dispozičně řešen jako 
3+1, částečně podsklepený, pozemek cca 
400 m2, dům je určen k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N10586

1.800.000 KčNOVINKA!

Otrokovice - Nivy, okres ZL
Exkluzivně nabízíme k prodeji řadový dům 
v klidné části Otrokovic - ulice Nivy. V pří-
zemí domu se nachází prostorná garáž pro 
dvě auta, technická místnost s plynovým 
kotlem a prádelna, v prvním patře je velký 
obývací pokoj s výstupem na terasu, ku-
chyně, pokoj a toaleta, v druhém patře je 
prostorná koupelna a tři ložnice. Dům je ve 
velmi dobrém stavu, vytápěný plynovým 
kotlem. Na dům je možné čerpat veškeré 
dostupné financování se zástavou na před-
mětnou nemovitost. 

Tel.: 603 246 680 N10302

2.430.000 KčSLEVA!

INZERCE

Tel.: 602 832 890
vlastimil.sosolik@centrum.cz

ČLEN:

www.malirzlin.cz
P l o v o u c í  a  d ř e v ě n é  p o d l a h y
parkety, koberce, linolea, palubky, renovace podlah

Krátká 4447, Zlín 760 01 (budova Cyklosportu Zlín - Prštné)
tel.: 577 018 261, mob.: 608 965 609

e-mail: info@dvere-podlahy.cz   www.dvere-podlahy.cz

Rodinný dům Bystřice p./Host., okres KM
Nabízíme k prodeji rodinný dům v klidné 
lokalitě nedaleko centra města. Dům je 
řešen jako dvě bytové jednotky o veli-
kosti 3+1 se společným vchodem, velmi 
dobře udržován. Topení na plynový kotel, 
voda z obecního vodovodu. K domu náleží 
pozemek 878 m2. Dům je podsklepený. 
Na zahradě postavena prostorná garáž. 
RD je od centra vzdálen cca 5 min. chůze. 
V blízkosti veškerá občanská vybavenost. 

Tel.: 603 246 680 N09729

1.190.000 KčVELKÁ SLEVA!

Želechovice nad Dřevnicí, okres ZL
Přízemní RD o velikosti 4+1 v lokalitě Paseky, 
vytápění na tuhá paliva, plyn na hranici po-
zemku, další budova (dílna, garáž), zahrada.
Tel.: 603 246 680 N10484

1.599.000 KčNOVINKA!

Biskupice, okres ZL
Rodinný dům s krásným pozemkem, interiér 
po částečné rekonstrukci, částečně podskle-
pený, garáž, topení na tuhá paliva nebo plyn.
Tel.: 603 246 680 N10637

1.750.000 KčNOVINKA!

Březnice u Zlína, okres ZL
Rodinný dum o velikosti 6+1 v krásné 
a žádané lokalitě, na domě započata 
rekonstrukce, pozemek 1.283 m2.
Tel.: 603 246 680 N10579

1.950.000 KčNOVINKA!

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

2.270.000 Kč
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Rodinné domy Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Zlín - Malenovice, okres ZL
Pěkný RD 4+1 s terasou, garáží a zahradou 
v klidné lokalitě, po částečné rekonstruk-
ci kuchyně a koupelny, pozemek 1.095 m2.
Tel.: 603 246 680 N10140

Cena v RK

Ludkovice, okres ZL
Nadstandardní RD na pěkném a klidném 
místě s krásným výhledem, sauna, ka-
menný vinný sklípek, dvougaráž.
Tel.: 603 246 680 N09501

3.500.000 Kč

Zlín - Příluky, okres ZL
Nadstandardní vila v žádané části Zlína - Bo-
něcku, dům je třípodlažní, dispozičně 6+1, 
vnitřní bazén, vysoký nadstandard bydlení.
Tel.: 603 246 680 N10633

5.990.000 KčNOVINKA!

Zlín - ul. K Pasekám, okres ZL
Rodinný dům 2x 3+1 s dobrou dostupností do 
centra města, dvougaráž. RD je možné vyu-
žít jak ke komerčním účelům, tak k bydlení.
Tel.: 603 246 680 N10547

3.500.000 KčNOVINKA!

• RODINNÝ DŮM ve Zlíně, Otrokovicích nebo 
okolí se zahradou do 2.500.000 Kč

• RODINNÝ DŮM v Uherském Hradišti a okolí 
pro rodinu lékaře, spěchá! 

• RODINNÝ DŮM NEBO CHALUPU na Vsetínsku 
pro manželský pár, finance ihned!

• RODINNÝ DŮM v Bystřici pod Hostýnem 
nebo Holešově pro mladou rodinu!

POPTÁVKY
HLEDÁME 
PRO NAŠE 
KLIENTY:

VOLEJTE  603 246 680UVAŽUJETE O PRODEJI NEMOVITOSTI?

Bratřejov, okres ZL
Rodinný dům/zavedený penzion v krásné 
přírodě vizovických hor. Dům se nachází na 
samotě cca 2 km od obce Bratřejov. Původní 
dům byl kompletně přebudován a rozšířen. 
Je rozdělený na byt o velikosti 6+kk, pro-
stornou garáž a byt 2+1 se samostatným 
vstupem. Vše vkusně a moderně zařízeno. 
Zahrada o velikosti cca 1.500 m2 je dále roz-
šířena o pozemek v pronájmu o velikosti cca 
30.000 m2. Na pozemku zbudován skleník, 
kurník a kozí chlívek, většina pozemku je 
ohraničena el. ohradníky - vhodné pro chov 
koní, ovcí, koz a jiného zvířectva.
Tel.: 603 246 680 N10590

4.350.000 KčNOVINKA!

Trnava, okres ZL
RD 5+1 v klidné lokalitě, topení tepelným 
čerpadlem, vlastní studna, udržovaná za-
hrada (cca 750 m2), dobrá dostupnost.
Tel.: 603 246 680 N10513

2.490.000 KčNOVINKA!

Želechovice nad Dřevnicí, okres ZL
Novostavba stylové dřevěnice v krásném 
prostředí Vizovických vrchů, pozemek 
1.630 m2, vlastní studna, příjezd, rybník.
Tel.: 603 246 680 N10583

8.990.000 KčNOVINKA!

Zlín - Štefánikova, okres ZL
Dům k bydlení či podnikání v žádané lo-
kalitě na výhodném místě s možností za-
parkování u domu, pozemek 601 m2.
Tel.: 603 246 680 N05864

4.990.000 KčSLEVA!

Holešov - Bezručova, okres KM
Větší RD v klidné části Holešova. Dům je ve 
velmi dobrém stavu. Zahrada je oplocená, 
dvě garáže, vytápěný plynovým kotlem.
Tel.: 603 246 680 N10253

3.550.000 KčSLEVA!

Martinice u Holešova, okres KM
Hrubá stavba domu v krásné a klidné lo-
kalitě, užitná plocha 130 m2, kryté stání 
pro dvě auta, pozemek 570 m2.
Tel.: 603 246 680 N10254

2.490.000 KčNOVINKA!

Huslenky, okres VS
Novostavba rodinného domu s garáží na 
okraji zástavby v mírném svahu. Přístup 
z obecní, asfaltové komunikace. Zastavěná 
plocha 129 m2, zahrada 914 m2. Vytápění 
domu: krbová kamna MUSTANG 30 kW s vý-
měníkem, která zajišťují ohřev vody v zimě, 
v létě pak solární panely. Plynový kotel 
k dispozici. Voda z obecního vodovodu, od-
pady svedeny do septiku. Dům představuje 
díky navržené konstrukci domu a způso-
bu vytápění, energeticky úsporné bydlení 
v podhůří Javorníků s výbornou dostupnos-
tí do Vsetína (10 km). Cena k jednání!
Tel.: 603 246 680 N10346

4.190.000 KčSLEVA!

Tečovice, okres ZL
Prostorný dům 7+2 po celkové rekon-
strukci s přístavbou, garáž pro dvě auta, 
nové oplocení, vlastní studna, MHD.
Tel.: 603 246 680 N10522

3.700.000 KčNOVINKA!

8



Komerční nemovitostiVybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Zlín - Obeciny, okres ZL
Prodej komerčních prostor o velikosti 174 
m2 (+ sklepy 20 m2), v 1. NP bytového domu 
na křižovatce Štefánikovy ulice s odbočkou 
směrem k nemocnici. Okna jsou otočena na 
východ, jih a západ tak, že nabízí možnost 
umístění výrazné reklamy. K nebytovému 
prostoru (dříve zde byla mateřská škola) 
přísluší také 2 balkony. Velké parkoviště se 
nachází před prodejnou Lidl cca 80 m od 
objektu. Vhodné pro ordinace praktických 
nebo specializovaných lékařů, např. zuba-
řů, jazykovou školu, sídlo firmy.

Tel.: 603 246 680 N10540

2.700.000 KčSLEVA!

Zlín - Na Požáře, okres ZL
Atraktivní objekt v centru Zlína v ulici Na 
Požáře, který se skládá ze dvou částí: 
kancelářského domu (vily) a garážového 
(parkovacího) domu s parkováním pro 
100 automobilů! Parkovací dům je přímo 
spojen s domem a skládá se ze 4 pater 
parkovacích ploch, součástí je osobní 
výtah i nákladní výtah pro automobily. 
Objekt se nachází v lukrativní lokalitě 
v těsné blízkosti centra Zlína. Vhodné vy-
užití jako sídlo firmy s prostory pro skla-
dování, kanceláře či lehkou výrobu.

Tel.: 603 246 680 N10455

22.000.000 KčSUPER!

Tlumačov, okres ZL
Dům k podnikání přímo v centru města, 
obchodní prostory s výlohou a samostat-
ným vstupem, dvě bytové jednotky.
Tel.: 603 246 680 N10111

1.750.000 Kč

Lačnov, okres VS
Ubytovna Lačnov v centru obce, po kom-
pletní rekonstrukci, kapacita cca 19 lůžek, 
na 2 roky zajištěno využití stavební firmou.
Tel.: 603 246 680 N08881

2.270.000 Kč

Moravský Písek, okres HO
Prodej elektrodílny, pneuservisu na hlav-
ním tahu obcí Moravský Písek, přízemní, 
cihlová budova pro až 4 osobní vozy.
Tel.: 603 246 680 N09339

799.000 Kč

Hotel u Velehradu, okres UH
Prodej zavedeného hotelu na atraktivním 
místě, restaurace, 17 hotelových pokojů, 
vinárna, parkoviště, zatravněná plocha.
Tel.: 603 246 680 N10340

9.000.000 Kč

Areál školy Bystřice pod Hostýnem, okr. KM
Objekt sloužil k výuce Střední odborné školy a SOU obchodní a oděvní. Budova má tři pa-
tra, 12 učeben, 12 kabinetů, jídelna s cca 70 místy, šatny, podkrovní prostor pro dílny a zá-
zemí. Topení - plynové kotle, vše velmi dobře udržováno. Celková plocha pozemku 2.117 m2.
Tel.: 603 246 680 N10106

8.900.000 KčSUPER!

Restaurace s byty Vizovice, okr. ZL
Prodej restaurace, baru a dvou bytů v centru obce. V přízemí domu je zavedená restaurace 
se sklípkem a venkovním posezením, v prvním patře dvě samostatné bytové jednotky 
o velikosti 3+1. K domu náleží zahrada rozdělená na dvě části. Restaurace je v provozu.
Tel.: 603 246 680 N10568

4.550.000 KčNOVINKA!

Modrá u Velehradu, okres UH
Prodej skladovací a výrobní haly včetně 
dřevoobráběcích strojů a mostového je-
řábu - areál bývalého JZD.
Tel.: 603 246 680 N09962

3.150.000 Kč

INZERCE

ŽŮREK STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST, 
S.R.O.

strojní omítky, zateplovací systémy

Tel.: 724 287 044    www.zurekomitky.cz

20 LET TRADICE A KVALITY

NUTNĚ HLEDÁM
KE KOUPI NEMOVITOST 

V TÉTO LOKALITĚ!
UPOZORNĚNÍ ODMĚNÍM!

Volejte nebo SMS na tel.: 736 631 212

Areál Lesková, Velké Karlovice, okres VS
Prodej rekreačního areálu za hotelem 
Galík v údolí Velkých Karlovic, 10 objektů 
- chatky, hospoda, parkování.
Tel.: 603 246 680 N10468

11.000.000 KčSLEVA!

9



BYTY prodej Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

1.099.000 Kč

2+1 Uherský Ostroh, okres UH
Velký cihlový byt 2+1 v OV, plocha 76 m2, 
šatna, komora, samostatné plynové to-
pení, možnost přestavby na 3+1.
Tel.: 603 246 680 N10527

NOVINKA!

680.000 Kč

2+1 Vsetín - Sychrov, okres VS
Větší typ bytu v horní části sídliště, lod-
žie, neprůchozí pokoje, šatna, orientace 
V-Z, v udržovaném stavu, 1.p/4, 55 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N10472

NOVINKA!

739.000 Kč

1+kk Zlín - Dětská, okres ZL
Byt 1+kk ve zvýšeném přízemí s jižní ori-
entací, plocha 29 m2, byt je v původním, 
ale udržovaném stavu, okna plastová, OV.
Tel.: 603 246 680 N10544

NOVINKA!

1.150.000 Kč

3+1 Bystřice pod Host., okres KM
Nadstandardní byt o ploše 78 m2 po ná-
kladné kompletní rekonstrukci z r. 2010, 
dům po kompletní revitalizaci, 4.p/4, OV.
Tel.: 603 246 680 N10570

NOVINKA!990.000 Kč

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Byt 3+1 s balkonem, 1.p/4, plocha 78 m2, 
dům po kompletní revitalizaci, lokalita ul. 
U Mlékárny, krásný výhled, OV.
Tel.: 603 246 680 N10474

SLEVA!

1.200.000 Kč

2+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Prostorný byt 2+1 s balkonem na tř. Svo-
body v původním stavu, nová okna, samo-
statné pokoje, komora, 3.p/5, 55 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N10384

NOVINKA!

634.000 Kč

2+1 Loukov, okres KM
Prostorný zděný byt 2+1 se zahrádkou 
a garáží v ceně, plocha 64 m2, 1.p/2, v pů-
vodním stavu, nová plastová okna, OV.
Tel.: 603 246 680 N07864

SUPER!

1.250.000 Kč

2+1 Zlín - Mokrá, okres ZL
Prostorný byt 2+1 v klidné a žádané lokali-
tě, 3.p/4, 50 m2, balkon, nová okna, neprů-
chozí pokoje, v těsné blízkosti MHD, OV.
Tel.: 603 246 680 N10621

NOVINKA!960.000 Kč

2+1 Holešov, okres KM
Byt 2+1 s lodžií v klidné lokalitě Novosady, 
plocha 58 m2, 6.p/7, výtah, dům po revita-
lizaci, nová okna, šatna, prostorná lodžie.
Tel.: 603 246 680 N09785

1.690.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí, okres ZL
Prostorný zděný byt 2+kk v klidné lokali-
tě u lesa, nedaleko zastávky MHD, 1.p/6, 
plocha 60 m2, velká terasa, komora, OV.
Tel.: 603 246 680 N10208

SLEVA!

• BYT 1+KK a 1+1 ve Zlíně nebo v Otrokovicích 
pro investora, finance ihned!

• BYT 2+1 a 3+1 ve Zlíně, v lokalitě Jižní Svahy, 
i v původním stavu! 

• BYT 2+1 v Uherském Hradišti pro mladou 
rodinu, finance v hotovosti!

• BYT 2+1 a 3+1 ve Vsetíně (v původním stavu 
i po rekonstrukci), spěchá!

POPTÁVKY
HLEDÁME 
PRO NAŠE 
KLIENTY:

VOLEJTE  603 246 680UVAŽUJETE O PRODEJI NEMOVITOSTI?

1.889.000 Kč

2+kk Zlín - Prlovská, okres ZL
Byt 2+kk v půdní nástavbě v klidné lokali-
tě nedaleko centra, 3.p/3, 65 m2, balkon, 
vlastní plyn. topení, velmi nízké náklady.
Tel.: 603 246 680 N10049

1.390.000 Kč

2+1 Zlín - Bartošova čtvrť, okres ZL
Byt 2+1 v žádané lokalitě poblíž Baťovy ne-
mocnice, 2.p/4, 56 m2, nová okna, šatna, 
balkon, velký sklep, ihned k dispozici, OV.
Tel.: 603 246 680 N10641

NOVINKA!

990.000 Kč

1+1 Zlín - Nivy, okres ZL
Prostorný cihlový byt 1+1 s balkonem ne-
daleko centra Zlína v lokalitě Nivy I, 2.p/4, 
plocha 39 m2, plastová okna, OV.
Tel.: 603 246 680 N10327

SLEVA!1.289.000 Kč

1+kk Zlín - Zelinova, okres ZL
Nový zděný byt v příjemné lokalitě U Cen-
trálního parku, 4.p/4, plocha 31 m2 + tera-
sa, OV, ihned k nastěhování!
Tel.: 603 246 680 N05441

SUPER!

2.849.000 Kč

3+kk Zlín - Zelinova, okres ZL
Poslední volný byt 3+kk v bloku B12, 6.p/6, 
85 m2, balkon, v příjemné lokalitě U Cent-
rálního parku, dokončení podzim 2015.
Tel.: 603 246 680 N09677

NOVINKA!

895.000 Kč

1+1 Zlín - Bartošova čtvrť, okres ZL
Byt 1+1 v osobním vlastnictví, plastová 
okna, zděná koupelna se samostatným 
WC, plocha 38 m2, 3.p/4, parkování.
Tel.: 603 246 680 N10649

NOVINKA!
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Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž BYTY prodej

1.690.000 Kč

3+1 Zlín - Díly VI, okres ZL
Prostorný byt v cihlovém čtyřpodlažním 
domě, balkon, 2. patro/4, plocha 80 m2, 
nová okna, komora, 2x sklep, OV.
Tel.: 603 246 680 N10565

NOVINKA!

1.950.000 Kč

4+kk Otrokovice - Trávníky, okres ZL
Nadstandardní prostorný byt 4+kk v klid-
ném prostředí s možností dotápění krbo-
vými kamny, 4.p/4, 90 m2, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N09311

1.399.000 Kč

3+1 Uh. Hradiště - Mařatice, okres UH
Byt 3+1 s lodžií a velkým sklepem, neprů-
chozí pokoje, plocha bytu 62 m2, 4.p/4, po 
částečné rekonstrukci, nové jádro, OV.
Tel.: 603 246 680 N10372

SUPER! 1.490.000 Kč

3+1 Zlín - Valachův Žleb, okres ZL
Velmi pěkný byt 3+1 v osobním vlastnictví 
s balkonem v žádané lokalitě a v zeleni, 
1.p/7, plocha 71 m2, dům po revitalizaci.
Tel.: 603 246 680 N10613

NOVINKA!1.150.000 Kč

3+1 Vsetín - Dolní Jasenka, okres VS
Větší družstevní byt 3+1, 70 m2, 5.p/8, 
šatna, lodžie, výtah, byt je po kompletní 
rekonstrukci, lze ihned převést do OV.
Tel.: 603 246 680 N10603

NOVINKA!

PRONÁJMY BYTŮ A DOMŮ
VEL. LOKALITA POPIS CENA

1+kk Zlín centrum 26 m2, nevybavený, ihned 5.300 Kč

1+kk   Otrokovice 35 m2, nevybavený, ihned 6.300 Kč

1+kk Zlín Na Honech 26 m2, novostavba, balkon, od 1.7. 6.500 Kč

1+1 Zlín Mokrá 50 m2, nevybavený, velký balkon 6.900 Kč

1+1 Zlín Dlouhá 40 m2, centrum, po rekonstrukci 7.500 Kč

2+kk  Otrokovice 50 m2, nový byt, nevybavený, ihned 8.500 Kč

2+kk Zlín centrum 40 m2, nový byt, parkování 9.900 Kč

2+kk Zlín J. A. Bati 40 m2, loftový byt v centru, ihned 10.300 Kč

2+1 Zlín Bart. čtvrť 58 m2, poblíž nemocnice, ihned 8.400 Kč

3+kk  Otrokovice 108 m2, balkon, nevybavený, ihned 9.000 Kč

3+1  Bystřice p./H. 72 m2, lodžie, nová okna 5.000 Kč

3+1  Ratiboř, okr. VS 80 m2, v RD, ihned volný 7.000 Kč

3+1 Zlín tř. 2. května 75 m2, vybavený, lodžie, ihned 10.000 Kč

3+1 Zlín Obeciny 86 m2, balkon, klimatizace 10.000 Kč

4+kk Zlín U Náhonu 131 m2, luxusní byt s garáží 19.800 Kč

RD  Boršice u UH RD 5+1 se zahradou a garáží, ihned 15.000 Kč

SPRÁVA
PRONÁJMU

Starosti s nájemníky 
přenechejte nám!
Vše zařídíme za Vás:
- zajistíme vyhledání vhodného nájemníka
- uzavření nájemní smlouvy, právní servis
- předání, převzetí a údržba bytu či domu
- vyúčtování služeb a záloh
- kontrola plateb a stavu bytu
- administrativa a účetnictví

VYZKOUŠEJTE NAŠE 
SLUŽBY = 1. MĚSÍC 

ZDARMA!

Zlín, tř. T. Bati 199 (vedle Potrefené husy)
tel.: 734 302 564, spravapronajmu@zvonek.cz
www.spravapronajmu.zvonek.cz

MÁTE VOLNÝ BYT ČI DŮM?
VYUŽIJTE NAŠICH 23 LET ZKUŠENOSTÍ!
Zajistíme solidní nájemníky, kvalitní právní servis.

Nabídněte na tel.: 603 246 680!

2.390.000 Kč

3+1 Zlín - centrum, okres ZL
Atraktivní zděný byt 3+1 v centru Zlína, 
po kompletní rekonstrukci, 3.p/4, 92 m2, 
lukrativní poloha, 2x balkon. 
Tel.: 603 246 680 N09823

SLEVA! 3.100.000 Kč

3+1 Zlín - centrum, okres ZL
Luxusní byt 3+1 v centru Zlína v klidné loka-
litě poblíž přehrady, 2.p/3, 70 m2, nadstan-
dardně zrekonstruován, krb, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N10356

SUPER! 2.740.000 Kč

4+1 Vizovice, okres ZL
Nadstandardní mezonetový byt 4+1 v lo-
kalitě Janova Hora, plocha 132 m2, 3.p/4, 
šatna, příjemné bydlení v klidné lokalitě.
Tel.: 603 246 680 N09869
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Chaty Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Osvětimany, okres UH
Pěkná, částečně podsklepená chata se 
zahradou u lesa, v klidné a vyhledávané 
lokalitě, studna, zahrada 360 m2, příjezd.
Tel.: 603 246 680 N10612

750.000 KčNOVINKA!

Kasárna, Javorníky - Beskydy
Chata na lukrativním místě v lyžařském 
areálu Kasárna, parkování u chaty, chata 
přímo na sjezdovcee, vlastní studna.
Tel.: 603 246 680 N10624

1.999.000 KčNOVINKA!

Bystřice pod Host. - Chvalčov, okres KM
Krásná celoročně obyvatelná chata, po 
rekonstrukci, veškeré IS, příjezd, přímo 
pod kopcem Hostýn, nádherný výhled.
Tel.: 603 246 680 N10619

1.700.000 KčNOVINKA!

Holešov, okres KM
Chata 2+kk v chatové oblasti se zahradou 
o rozloze 355 m2. Chata má 3.podlaží, je 
zděná, podsklepená, elektřina, studna.
Tel.: 603 246 680 N10492

450.000 KčNOVINKA!

Rajnochovice, okres KM
Zděná a vybavená chata s bezproblémovým 
přístupem. K chatě náleží pěkný, dostateč-
ně velký pozemek s ohništěm, elektřina.
Tel.: 603 246 680 N10421

500.000 Kč

Pržno u Vsetína, okres VS
Nemovitost s číslem popisným na polo-
samotě. Původní "pasekářská usedlost" 
ve vyhledávané lokalitě s výhledem na 
Vsetínské a Hostýnské vrchy. Přístup z 
komunikace v majetku obce, zastavěná 
plocha má výměru 1.100 m2, přilehlé po-
zemky 3.000 m2. Hospodářská část domu 
a zemědělské stavení vyzděny z pálených 
cihel. Voda z vlastní studny na vlastním 
pozemku, odpady svedeny do septiku. Vy-
tápění ústřední na tuhá paliva, ohřev vody 
el. bojlerem.

Tel.: 603 246 680 N10524

1.560.500 KčNOVINKA!

Želechovice - Zelené údolí, okres ZL
Chata o velikosti 3+kk s garáží, terasou 
a balkonem v krásném prostředí, částečně 
podsklepená. V 1. NP se vchází do předsí-
ně, dále navazuje kuchyňský kout, obývací 
pokoj s krbem a kamny na tuhá paliva. Na 
pokoj navazuje ložnice. Z předsíně vedou 
schody do 2. NP, kde je větší pokoj s tera-
sou (rozkládá se nad garáží). V 1.NP z ven-
kovní strany chatu obklopuje rovněž krytá 
terasa, kde na jejím konci je místnost se 
splachovacím WC a umyvadlem. Chata je 
napojena na veřejnou elektrickou síť. Voda 
je čerpána z vlastní studny.
Tel.: 603 246 680 N10581

490.000 KčNOVINKA!

Holešov, okres KM
Chata v chatové oblasti se zahradou 1.020 m2, 
4 km severně od Holešova, chata má 3 pod-
laží, zděná, podsklepená, elektřina, studna.
Tel.: 603 246 680 N09991

Cena v RK

Zlín - Malenovice, okres ZL
Zděná zahradní chatka s pozemkem 
o výměře cca 300 m2 v osobním vlastnictví 
v zahradkářské osadě za hřbitovem.
Tel.: 603 246 680 N10642

195.000 KčNOVINKA!

Spytihněv, okres ZL
Zrekonstruovaná chata 4 km od Napaje-
del, prodej včetně kompletního vybavení, 
venkovní posezení, krb, pozemek 640 m2.
Tel.: 603 246 680 N10434

345.000 Kč

Dolní Bečva, okres VS
Chata se zahradou 2.000 m2 pod masivem 
Radhoště. K užívání 2 místnosti s verandou 
v přízemí, v podkroví pak rovněž 2 místnosti.
Tel.: 603 246 680 N10461

1.030.000 KčSUPER!

Horní Bečva, okres VS
Chata s lukrativním pozemkem 4.991 m2  

na polosamotě, v původním stavu, k ob-
jektu je bezproblémový příjezd.
Tel.: 603 246 680 N10469

990.000 KčSLEVA!

• CHATU v okolí Zlína do 1.000.000 Kč pro 
mladou rodinu, finance ihned!

• CHATU NEBO CHALUPU ve Vsetíně a okolí 
k trvalému či rekreačnímu bydlení! 

• STAVEBNÍ POZEMEK v celém Zlínském kraji 
k výstavbě rodinného domu!

• ORNOU PŮDU, LOUKY, PASTVINY 
k zemědělskému využití, platba ihned!

POPTÁVKY
HLEDÁME 
PRO NAŠE 
KLIENTY:

VOLEJTE  603 246 680UVAŽUJETE O PRODEJI NEMOVITOSTI?
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Pozemky

750.000 Kč

Hošťálková, okres VS
Stavební pozemek na jihozápadním svahu 
na okraji zástavby, plocha 2.211 m2, část lesa 
600 m2, příjezd, elektřina, kanalizace, plyn.
Tel.: 603 246 680 N10387

NOVINKA!636.300 Kč

Šarovy, okres ZL
Stavební pozemek o ploše 1.116 m2, klidné 
prosluněné místo, příjezd k pozemku po 
asfaltové komunikaci, IS u pozemku.
Tel.: 603 246 680 N10478

770.000 Kč

Zlín - Prštné, okres ZL
Slunný pozemek na výstavbu rodinného 
domu, klidná lokalita s dobrou dostupností 
do centra, příjezd, IS, plocha 600 m2, garáž.
Tel.: 603 246 680 N10604

NOVINKA!

780.000 Kč

Dolní Lhota u Luhačovic, okres ZL
Stavební pozemek k výstavbě rodinného 
domu, plocha 1.595 m2, klidná lokalita, veš-
keré IS jsou na hranici pozemku, příjezd.
Tel.: 603 246 680 N10105

350.000 Kč

Halenkovice, okres ZL
Slunný, rovinatý pozemek v klidné části 
malebné obce, příjezd, v dosahu je elekt-
řina, plocha 841 m2.
Tel.: 603 246 680 N10587

NOVINKA!336.300 Kč

Kateřinice, okres VS
Stavební pozemek na kraji obce, v řídké 
zástavbě RD, inž. sítě u pozemku, plocha 
767 m2, výhodná investice.
Tel.: 603 246 680 N08491

Stavební parcely Vsetín - Bobrky, okres VS
Stavební parcely rezidence Slunečnice, na okraji obce Vsetín ve vzdálenosti 3,5 km od 
centra, jižní svah, parcely jsou kompletně zasíťovány (veřejný vodovod a kanalizace, elek-
tro, plyn), příjezdná komunikace. Výměra parcel od 750 m2 do 1.200 m2. Výhodná investice.
Tel.: 603 246 680 N09596

od 900 Kč/m2SUPER!

239.000 Kč

Zubří, okres VS
Slunný zemědělský pozemek charakte-
ru zahrada, oplocen, s ovocnými stromy, 
veškeré inž. sítě, plocha 530 m2.
Tel.: 603 246 680 N10369

350.000 Kč

Vsetín - Semetín, okres VS
Stavební pozemek o ploše 1.599 m2 k vý-
stavbě RD, všechny IS, slunná lokalita
s orientací na JV, v zástavěné části obce.
Tel.: 603 246 680 N10206

1.360.000 Kč

Zlín - Mladcová, okres ZL
Velmi pěkná a slunná stavební parcela
o celkové výměře 823 m2, situovaná ve 
slepé ulici F. Bartoše, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N10563

NOVINKA!1.250.000 Kč

Zlín - Louky, okres ZL
Pozemek k výstavbě RD i k podnikatel-
skému záměru, v krajní části slepé ulice 
U Dráhy, plocha 785 m2, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N10562

NOVINKA!

548.100 Kč

Držková, okres ZL
Stavební pozemek 1.706 m2, na hezkém 
místě poblíž od centra obce, veškeré in-
ženýrské sítě, příjezd na pozemek.
Tel.: 603 246 680 N10602

NOVINKA!

890.000 Kč

Hrobice u Zlína, okres ZL
Atraktivní stavební pozemek s výbornou 
dostupností do Zlína, celodenně osluněný, 
krásný výhled do okolí, 846 m2, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N10443

SUPER!

1.050.000 Kč

Hvozdná, okres ZL
Stavební pozemek k výstavbě RD, všechny 
inženýrské sítě, plocha 1.477 m2, dále lesní 
pozemek 1.807 m2, trvalý travní porost 777 m2.
Tel.: 603 246 680 N10284

2.500.000 Kč

Uh. Hradiště - Mařatice, okres UH
Stavební pozemek o ploše 1.144 m2, uliční 
šíře pozemku je 28 m, pozemek se nachá-
zí poblíž ulice 1. Máje.
Tel.: 603 246 680 N10514

NOVINKA!

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE
Zlín - Kostelec, okres Zlín
Slunný pozemek o velikosti 1.530 m2 určený 
k výstavbě RD v klidné lokalitě. Pozemek je 
určen pro velmi náročné klienty a je možná 
i výstavba dvojdomku. Z jedné strany po-
zemek přiléhá k malému potůčku, z druhé 
strany sousedí s novým domem. Poze-
mek je rovinatý, příjezd zajišťuje asfalto-
vá komunikace, k dispozici jsou všechny 
inž. sítě. V blízkosti se nachází škola, vel-
mi dobrá dopravní dostupnost do Zlína. 
Pomůžeme vám s výběrem typu stavby
i s fi nancováním.
Tel.: 603 246 680 N10296

2.448.000 KčSUPER!

ATRAKTIVNÍ 

LOKALITA! MGR. ANNA ZVONKOVÁ
+420 603 246 680

zvonkova@zvonek.cz
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Tel.: 734 750 937  |  www.zlatysoused.cz

ZLATÝ SOUSED
ŘEMESLNÉ PRÁCE VŠEHO DRUHU

Máte souseda, který, když ho požádáte,
umí opravit skoro všechno a to v době, kdy to 
nejvíc potřebujete? Tak to jste šťastní lidé!

Ne každý má ale takové štěstí. Právě pro ty
z Vás zavádíme novou službu:

ZLATÝ SOUSED – pomocník či odborník 
pro každou příležitost! 

ZLATÝ SOUSED NABÍZÍ 
NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

• údržba zahrady
• malířské služby
• vodo - topo - plyn
• stěhování a vyklízení bytů a domů
• jednorázový i pravidelný úklid,

mytí oken, čištění koberců
• podlahářské práce
• zednické práce a další!

Od jednorázové služby
až po kompletní servis!

INZERCE

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
ZA VÝHODNOU CENU!
Měsíční nájemné: 3.500 Kč (+ zálohy za služby)
Informace na tel.: 577 662 831, 737 207 770

Pronájem garsoniér
v centru Zlína

www.zvonek.cz
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
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Tel.: 734 750 937  |  www.zlatysoused.cz

NOVÉ BYTY

Nové byty Zlín - U Centrálního parku II

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
• prostorné balkony a terasy
• krásné výhledy do okolí
• příjemná lokalita nedaleko lesa
• bezproblémové parkování
• dokončení: podzim 2015

Rezervace bytů tel.: 603 246 680

ATRAKTIVNÍ CENY BYTŮ:
• byty 1+kk od 1.279.000 Kč
• byty 2+kk od 1.779.000 Kč
• byty 3+kk od 2.599.000 Kč

VÝHRADNÍ PRODEJCE: INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• U každého bytu terasa či balkón
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

• 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!

aktuální stav

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• U každého bytu terasa či balkón
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

• 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!

development, a.s.

Infolinka: 603 246 680      www.zvonek.cz

Nové byty ZLÍN - PODLESÍ

• nové byty o velikostech 3+kk a 4+kk
• lokalita s krásným výhledem
• garážové stání a sklep v ceně
• 3+kk od 2.339.460 Kč
• poslední volný byt 4+kk!
• VÝSTAVBA ZAHÁJENA!

DOKONČENÍ:
ŘÍJEN 2016

aktuální stav

Infolinka: 603 246 680      www.zvonek.cz

Nové byty UHERSKÉ HRADIŠTĚ

DOKONČENÍ:
JARO 2016

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
• lokalita Nové Štěpnice, ul. Zahrádky
• 5 minut chůze od centra města
• každý byt má prostornou terasu
• moderní dispozice, výtah
• BLOK A2 VE VÝSTAVBĚ!

V BLOKU A2 PRODÁNO

JIŽ 70% BYTŮ!

VÝHRADNÍ 
PRODEJCE:

INVESTOR:

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• U každého bytu terasa či balkón
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

• 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!

development, a.s.

BYDLETE

V NOVÉM

 JEŠTĚ LETOS!
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Přidejte se k nám na:
facebook.com/zvonek

2x Zlín

Uh. Hradiště

Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.
Vsetín pobočka ZLÍN

tř. T. Bati 199 
vedle Potrefené husy

pobočka OTROKOVICE
náměstí 3. května 1342
vedle městské policie

pobočka UH. BROD
Moravská 82
v blízkosti Masarykova nám.

pob. BYSTŘICE P./H.
Palackého 709 
naproti městské knihovny

pobočka VSETÍN
Mostecká 361
budova Telefonica O2

pobočka UH. HRADIŠTĚ
Josefa Stancla 151
u bočního vchodu pasáže Slunce

Infolinka: 603 246 680, 577 200 100
Uh. Brod

Otrokovice

 
poboček

ve Zlínském 

kraji!

7

NAŠE POBOČKY

OKAMŽITÝ VÝKUP
Až za 90% tržní ceny! Volejte či sms na tel.: 602 77 22 55602 77 22 55

vaší
nemovitosti

SPĚCHÁTE NA PRODEJ BYTU ČI DOMU? POTŘEBUJETE PENÍZE?

• moderní bydlení pro
   náročné nedaleko centra
• luxusní byty o velikostech  
   3+kk, 4+kk, 5+kk
• prostorné terasy
• garáž, parkovací místo,   
  sklep v ceně bytu

Ceny: 4+kk - 3.999.000 Kč
 vč. garáže a pozemku!

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

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 17.6.2015 od 15 do 18 hod.

Infolinka: 603 246 680             www.zvonek.cz

Nové nadstandardní byty ZLÍN - VRŠAVA

Dům A:  PRODÁNO
Dům B:  poslední 2 byty 
    dokončení: léto 2015


