
REZIDENCE VESELSKÁ - 2. ETAPA V PRODEJI
Více na www.rezidenceveselska.cz a na straně 25

Úspěšný projekt Rezidence Veselská zahajuje II. etapu.
Vaše bydlení může mít zcela novou úroveň!

etapa
50%

prodáno

II.Domov
ve vašem
stylu

byty 1+kk ± 4+kk

5 minut na metro

vysoká kvalita provedení
a standardu

v blízkosti OC Letňany

mateřská školka součástí
projektu

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

číslo 2 od 5. 12. 2016 do 15. 1. 2017
www.vila-mrstikova.cz, tel. 224 943 105, 722 978 242 Investor Prodává

Prodej 23 bytů a podzemních 
garážových strání zahájen!

zahájení: podzim 2016
dokončení: jaro 2018

Bydlení v parku
Jen 10 minut od centra,
přímo u metra Strašnická.

WWW.REALCITY.CZ   POHODOVÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2017

REALITAS

Mokropeská 2026, Černošice 
e-mail: realitas@century21.cz

Mgr. Jiří Kozumplík
� 608 666 555 • 608 666 558

www.realitas.century21.cz

Vybavení bytu zajišťoval tým 
designérů ze společnosti Stopka. 

K bytu náleží 3 garážová stání 
a sklep. 

Výhled do Centrálního parku 
Pankrácká pláň, na Vltavu 
a historickou část Prahy. 

LUXUSNÍ BYT 3+KK
REZIDENCE KAVČÍ HORY
109,3 m2

 www.realcity.cz/rc/  DVNN 

20 990 000 Kč
 608 666 558 

  

PENB: C

http://www.realcity.cz/rc/DVNN
http://www.rezidenceveselska.cz
http://www.vila-mrstikova.cz
http://www.realitas.century21.cz
http://tel:224943105
http://tel:722978242
http://tel:608666555
http://tel:608666558
http://tel:608666558
http://mailto:realitas@century21.cz


BD Bohdalecké 
výhledy 
ul. U Plynárny, Praha 10 - Michle

www.bohdaleckevyhledy.cz

Rezidence 
U Jezerky II
ul. Horní, Praha 4 - Nusle

www.rezidenceujezerky.cz

   Dům vč. společných prostor po rekonstrukci

   Byty k realizaci dle vašich představ

   NC Eden pár minut autobusem

   Blízké Roztylské sady

   Výborná dopravní dostupnost

   Zrekonstruovaný dům i společné prostory

   Byty vhodné k rekonstrukci

   Dispozice bytů 1+kk až 3+kk

   Klidná lokalita u parku Jezerka

   Ideální dostupnost po Praze

Platíme za Vás daň z nabytí. 
Úspora až 900.000,- Kč

www.vanoce.psn.cz
704 320 935
PO - NE 8.00 - 22.00

http://www.bohdaleckevyhledy.cz
http://www.rezidenceujezerky.cz
http://www.vanoce.psn.cz
http://tel:704320935


Engel & Völkers Anděl Prague West ● Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha 5 ● PragueAndel@engelvoelkers.com ● engelvoelkers.com/andelpraguewest

 Kompletně zrekonstruovaný prostorný mezonet v centru města v domě s výtahem. Z plně zařízeného bytu je exkluzivní výhled na Pražský hrad, Petřín 
a Strahovský klášter. Dvě ze tří koupelen jsou v mramoru. 

Byt 4 + 1 (200 m²)
  PRAHA 1-STARÉ MĚSTO 

www.realcity.cz/rc/  DVNT 

 90 000 Kč /měs.  233 091 022   

 

   

 Komfortní byt v rezidenci z roku 2006 je v atraktivní a klidné lokalitě. K 
luxusně zařízenému bytu je balkon a sklep. Parkovací místo lze dokoupit.  
Recepce v domě 7/24. Výborná dostupnost MHD. 

Byt 2 + 1 (83 m²)
PRAHA 5-SMÍCHOV 

 www.realcity.cz/rc/  DTN7 

 7 856 000 Kč  233 091 014   

   201845 

         

 Půdní vestavba z roku 2010 s výtahem až do bytu a terasou s výhledem.  
Interiér BertolucciDesign® s množstvím úložných prostor a koupelny 
podle architekta. Možnost parkování v podzemních garážích. 

 Atypický byt u náměstí Kinských s možností pronájmu garáže. V tiché 
uličce u Vltavy. Apartmán se nachází v rohové budově v prvním patře a je 
plně vybavený nábytkem a spotřebiči. Internet v ceně. 

 Nádherně zařízený byt se nachází v rezidenci XY Hřebenky. V areálu 
k dispozici bazén, sauna, squash a dětská hřiště. U bytu je terasa 24m2. 
Sklep a garáž jsou v ceně nájmu. K nastěhování 15. 1. 2017. 

Byt 4 + kk (140 m²) Byt 3 + kk (74 m²) Byt 3 + kk (163 m²)
PRAHA 10-VRŠOVICE PRAHA 5-SMÍCHOV PRAHA 5-SMÍCHOV 

 www.realcity.cz/rc/  DVNX www.realcity.cz/rc/  DVNY  www.realcity.cz/rc/  DVNZ 

 12 990 000 Kč  33 000 Kč /měs.  55 000 Kč /měs.  233 091 014    233 091 006    233 091 006   

   201954     769 

   

 Rohový řadový rodinný dům z roku 2001 se zahradou a dvorkem (232 m2). 
Možnost změny na 6+kk. V domě je garáž + další 2 parkovací stání. Okna 
jsou orientována na východ, jih a západ. 

Dům 5 + kk (225 m²)
PRAHA 3-ŽIŽKOV 

 www.realcity.cz/rc/  DVNU 

 12 500 000 Kč  233 091 060   

 201928 

         

 Prosvětlený luxusní byt s krbem se nachází v historickém činžovním domě 
z roku 1876. Náleží k němu garážové stání a sklep. V domě je výtah. 
Vybavení lze odkoupit. Vyhledávaná rezidenční lokalita! 

 Byt v nejžádanější lokalitě našich klientů s úžasným výhledem na Vltavu. 
Vše je po rekonstrukci a ve vysokém standardu. Pro nájemce je v domě 
bazén, sauna, relaxační místnost a fi tness. 

 Unikátní dvoupodlažní dům z roku 2001 se skvělou dopravní dostupností 
do centra. Designový interier s množstvím úložných prostor a bazénem. 
Kuch. linka a nábytek jsou na míru. Parkovací stání. 

Byt 2 + kk (86 m²) Byt 3 + 1 (112 m²) Dům 5 + 1 + 1 (411 m²)
PRAHA 6-BŘEVNOV PRAHA 5-SMÍCHOV PRAHA 4-LHOTKA 

 www.realcity.cz/rc/  DTN6  www.realcity.cz/rc/  DVNV  www.realcity.cz/rc/  DVFF 

 7 700 000 Kč  70 000 Kč /měs.  21 200 000 Kč  233 091 002    233 091 010    233 091 014   

 164633    876    57498 
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zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního 
světa? chcete vědět, jak bydlí slavní? Hledáte inspiraci 
pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin

V tOmtO Vydání inzeruJí

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

průkAz energetické 
nárOčnOSti BudOVy 
(penB)

Tento průkaz hodnotí energetickou 
náročnost budovy, vyčísluje energie 
spotřebovávané při běžném provozu 
a řadí budovy do třídy energetické 
náročnosti: od A (nejúspornější)  
do G (energeticky nejnáročnější).  
Tuto informaci naleznete 
i u jednotlivých nemovitostí 
publikovaných uvnitř vydání.

1. Zbraslavská realitní s. r. o. 12

AGENA Reality s. r. o. 13

ATDK Real spol. s r.o. 13

CENTURy 21 Realitas TIT

Czech Buildings, s.r.o. 9
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GENERAL ZONE s.r.o. 8

CHIRŠ, pobočka Bělohorská TIT

JUDr. Josef Křen - O. S. K. 9

Kadlec, realitní kancelář, s.r.o. 24

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5 TIT

LEXXUS a. s. 26

M&M reality holding a.s. 10, 11

OPUS INTERNATIONAL s.r.o. TIT

PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o. 13 

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. TIT

PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. 7

RAK CZ a.s. 12

RE/MAX Nova 7

REAL- TREUHAND REALITy 25

Realitní společnost Eliáš, s.r.o. 17

REKO a.s. 24

REZIDENCE VESELSKÁ 25

Rezidence Vršovice s.r.o. TIT

RK-Reality 9

Scandal Media Group s.r.o. 14, 15, 16

Sekyra Group, a. s. TIT 

SKR Living, s.r.o. 23

Trigema a. s. TIT

Žijeme v  době, kdy staré lze jedno-
duše nahradit novým. Pochopitelně to 
něco stojí. Ale co když jde o  drahou 
a  důležitou věc jako jsou dveře? Ty 
vám jistě bude za těžko jen tak vyhodit 
a  koupit nové. A  přitom není divu, že 
se při každodenním používání trochu 
ochodí a začnou skřípat. Povíme si, co 
s tím.

Více si přečtete ve článku uvnitř vydání 
a na www.realcity.cz/magazin.

JAk nA tO? 
VrzAJící dVeŘe

http://www.realcity.cz
http://www.realcit
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz/magazin.
http://tel:299140314
http://mailto:info@realcity.cz
http://mailto:info.praha@realcity.cz


aktuálně z regionu

Ceny se blíží vrCholu 
zastaví je zákony a zásahy ČnB?

Ocitáme se v situaci, kdy se dosavadní rychlý růst trhu s nemovitostmi může poměrně snadno a zásadně zastavit. A to i přes fakt, 
že letošní rok je v tomto ohledu velmi úspěšný a dojde k prolomení řady rekordů. Zejména těch, které se týkají prodejů bytů nebo 
počtu poskytnutých hypotečních úvěrů. Jak je to možné?

očekávaný útlum, o kterém se mezi odborníky hovoří, by 

měl přijít již příští rok. vyplývá to rovněž z analýzy ČsoB, 

která upozorňuje na  fakt, že v  rámci indexu očekávání 

firem mohou vyvolat tento útlum chystané změny v  ně-

kterých zákonech ve spojení s plánovanými kroky České 

národní banky. ta v dubnu příštího roku připravila zásadní 

omezení dostupnosti hypotečních úvěrů.

analýza potvrzuje, že ČnB v  rámci svých opatření chce 

po bankách kromě jiného, aby hypotéky ve výši 80 až 90 

procent hodnoty nemovitosti nepřesahovaly v  každém 

čtvrtletí 15 procent ze všech uzavřených úvěrů. tento krok 

povede k selektování klientů, kteří mají méně naspořeno, 

a  tím se může celkově prodražit samotný nákup nemo-

vitosti. tito klienti totiž budou nuceni financovat zbytek 

nákladů prostřednictvím dalších úvěrů.

Další hrozbu v podobě zdražení představuje i novela zá-

kona o nabytí daně z nemovitosti. ta vstoupila v platnost 

prvního listopadu. v  předchozích číslech našeho časo-

pisu jsme vás informovali o  tom, že od  listopadu bude 

poplatníkem daně z převodu nemovitosti kupující. Podle 

aktuální situace na realitním trhu, která poukazuje na re-

kordní poptávku po nemovitostech, se dá předpokládat, 

že prodávající zlevňovat nemovitost o  zmíněnou daň 

pravděpodobně nebudou.

Ceny stOupAJí

Čísla hovoří jasně. Ceny nemovitostí jsou nejvýše 

od “předkrizového„ roku 2007. zdražování má na svědo-

mí hned několik faktorů. jedním z nich jsou nízké úrokové 

sazby a také růst hDP. Banky jsou jednoznačně tlačené 

poskytovat nadále financování, a tím automaticky vytváří 

prostředí se silnou poptávkou. reakcí na to je další nárůst 

cen.

názory realitních odborníků se shodují v tom, že ceny ne-

movitostí brzy dosáhnou svého vrcholu. jak vše dopadne 

a co bude dál, je možné pouze spekulovat. v tom už se 

názory různých stran rozcházejí. někteří dokonce před-

povídají, že v roce 2018 přijde další realitní krize. asi nej-

zásadnější pro další vývoj situace bude vývoj úroků u hy-

potečních úvěrů. na ty ovšem může mít vliv řada dalších 

faktorů a opatření, která nás čekají ze strany ČnB.

ZáJem O byty rOste. Je tO prOblém?

Ceny nemovitostí vzrůstají i díky aktuální situaci na trhu. 

tedy díky tomu, že je nedostatek bytů v nabídce na jedné 

straně a  rekordní počty zájemců o koupi na straně dru-

hé. vysoká poptávka je také po investičních bytech. jde 

o  nemovitosti, které si kupci pořizují za  účelem dalšího 

pronájmu. Podle statistik developerských společností 

je zhruba každý čtvrtý byt prodán právě na  investici. to  

může v budoucnu sehrát významnou roli a ovlivní to také 

růst cen. již nyní realitní makléři začínají zaznamenávat 

jistý převis nabídky nad poptávkou. Logicky toto může 

časem vést k  tlaku na  pronajímatele, aby snížili nájem-

né. vše nakonec může ještě zkomplikovat případný růst 

úrokových sazeb hypoték. rázem by se tak na trh mohlo 

dostat značné množství investičních bytů, které se původ-

ně měly nájmem splácet. Podle slov analytiků, může mít 

tato situace okamžitý vliv na vývoj cen nemovitostí. Dojít 

přitom může jak ke stagnaci, tak k poklesu. na jak dlouho, 

to nikdo neví. vše samozřejmě ukáže čas.

jak jsme vás již informovali, ČnB le-
tos v  říjnu doporučila bankám, aby 
neposkytovaly stoprocentní hypo-
téky. již teď je jasné, že od dubna 
příštího roku budou moci banky 
půjčit klientům jen 90 procent z cel-
kové částky. Další změnou bude, 
že hypoteční úvěry ve  výši 80 až 
90 procent hodnoty nemovitosti již 
budou tvořit maximálně 15 procent 
z uzavřených úvěrů. z toho vyplývá, 
že tento stav dost pravděpodobně 
povede k  menšímu množství po-
skytnutých hypoték, což bude mít 
přímý dopad na klienty.

začátkem listopadu také vstoupil 
v  platnost zákon, který stanovil, že 
čtyřprocentní daň z  prodejní část-
ky musí vždy platit kupující. Do  té 
doby platillo, že se mohly obě stra-
ny dohodnout, přičemž ve  většině 
případů částku nakonec hradil pro-
dávající. to bude mít za  následek, 
že bude-li kupec disponovat nedo-
statečným množstvím naspořených 
peněz, nebude schopen nemovitost 
nakonec koupit.

od  1. prosince také začíná platit 
nový zákon, který usnadní předčas-
né splacení úvěru. o  tom jsme vás 
rovněž informovali. Pro klienty ten-
to zákon představuje rovněž snaz-
ší porovnání nabídek od  různých 
bank. naopak pro banky to zname-
ná, že se jim zvýší náklady týkající 
se uzavírání smluv a  za  nárůst ad-
ministrativy. to se podle některých 
odborníků může promítnout na růs-
tu úrokových sazeb hypotečních 
úvěrů.

Změny, které mOhOu reálně 
Ovlivnit reAlitní trh

Čnb OmeZí hypOteČní úvěry

DAň Z prODeJe 
Již ZAplAtí kupeC

nOvinkA: ZákOn O úvěreCh

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Ceny nemovitostí vzrůstají i díky 

aktuální situaci na trhu. tedy 

díky tomu, že je nedostatek bytů 

v nabídce a rekordní počty zájemců 

o koupi na straně druhé. 

5

http://www.realcity.cz/magazin


Tato atraktivní lokalita, především pro rodiny s  dětmi nabízí 
mimo jiné cyklostezky, koupání v místních pískovnách, houba-
ření v přilehlých lesích a rybaření. I přesto, že na území okresu 
nejsou památky mající celostátní význam, je území na kulturní 
a historické památky poměrně bohaté. Okres má výjimečné 
postavení, které dokládá většina sociálně-ekonomických cha-
rakteristik, slouží Praze jako její zázemí. Jedná se především 
o zdroj pracovních sil, doplňující pražský průmysl, stavebnictví 
a  služby, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje svůj rekre-
ační potenciál. Na území Prahy-východ probíhá v posledních 
letech masivní výstavba především rodinných domků. Probíhá 
zde tzv. suburbanizace. 

Společnost RE/MAX Nova Vám nabízí prodej nemovitostí 
nejen v Praze. Proč se naši klienti, především mladé rodiny 
stěhují na okraj Prahy? Jedním z  faktorů je lokalita, ale také 
i  cena nemovitostí. Pro výběr nemovitosti je velmi důležité 
zvážit potřeby klienta, jeho představy, ale také možnosti. Vý-

V  letošním roce pravděpodobně každý, kdo se realit-
ním trhem zabývá, zaznamenal ať již vlastní zkušeností či 
prostřednictvím médií nebývalý nárůst, dalo by se říci až 
boom. Příčinou tohoto růstu po  2 letech stagnace bylo 
několik faktorů. Kromě všeobecného povědomí, že se 
,,máme opět všichni dobře“, což je samozřejmě vždy dů-
ležitá přidaná hodnota, to byly ve skutečnosti dva důvody 
a to nedostatek dokončených bytových projektů a výhod-
né pořízení hypotečních úvěrů. 

Tzn., že pod vlivem těchto faktorů vznikl téměř ideální 
podnikatelský prostor pro ty, kteří se obchodem s  reali-
tami zabývají a to ať již jako zprostředkovatelé, tak i jako 
samotní investoři větších či menších projektů. Jedna věc 
nám ale bohužel pravděpodobně unikla. Situace, kdy je 
pro nás, kteří se realitním trhem zabýváme, aktuálně ve-
lice příznivé období, které může kdykoliv skončit nebo 

běr okrajové lokality rozhoduje v mnoha případech i finanční 
představa klientů. Vzdálenost mezi obcemi deset kilometrů 
může nabídnout úsporu v  nákupu nemovitosti přes milion 
korun. Za dům či byt, pár kilometrů od hlavního města, za-
platí kupující zhruba o dvacet procent méně, než kolik by dal 
za  stejnou nemovitost byť v  okrajové části metropole. Dů-
ležitým faktorem je také dobré spojení do  hlavního města. 
Největší zájem o bydlení v Praze-východ je v obcích nebo 
bezprostřední blízkosti obcí s rychlým vlakovým nebo auto-
busovým spojením do Prahy, např. Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Šestajovice, Radonice u Prahy, ale také Líbeznice. 
Tyto obce již nabízí kompletní občanskou vybavenost a vý-
bornou dostupnost do  centra Prahy. Praha-východ nabízí 
krásné a komfortní bydlení nejen pro rodiny s dětmi.

také trvat dalších několik let, by se mělo využít nejen 
v rámci samotného růstu zisků, ale zejména k možnosti 
zásadně změnit pohled široké veřejnosti na samotný ob-
chod s realitami. Naše společnost se pohybuje v tomto 
odvětví trhu bezmála 15 let a po celou dobu slýchávám 
prostřednictvím realitních asociací, jak se podnikání v na-
šem oboru prostřednictvím politické reprezentace změní 
tak, aby se nastavila jasná pravidla. Je to při tom tak jed-
noduché. Podněty k  této problematice by jistě rád po-
skytl každý, kdo to s realitním trhem myslí dobře. Navíc 
proč nevyužít zkušenosti z ciziny? V USA je na realitního 
makléře pohlíženo s daleko větší vážností, než je tomu 
u nás. Je to dáno mimo jiné tím, že v těchto zemích dělá 
realitní makléř zejména svojí práci, tj. prodej, popřípadě 
správu nemovitosti po dobu jejího prodeje. 

Realizace kupních smluv a tok peněz náleží jiným odbor-
níkům, např. právníkům. Častým pozitivním jevem je, že 
při sjednání prodeje nemovitostí mají obě strany svého 
makléře tak, aby vše bylo vyvážené, což si v našem pro-
středí lze jen těžko představit. Na  trhu s  realitami jsem 
již za roky své praxe zažil ledacos, přesto mě v letošním 
roce překvapilo ne příliš férové jednání, kvůli kterému 
jsme byli dvakrát připraveni o podíly na provizích za rea-
lizované obchody. 

Věřím tedy, že se v  budoucnu posuneme správným 
směrem tak, aby činnost realitního trhu byla postavena 
na profesionálních a seriózních základech. Všem našim 
kolegům a klientům přeji za naši společnost krásné Vá-
noce, šťastný nový rok a v realitním světě samé pozitivní 
zkušenosti. 

Lokalita Praha-východ je okres ve Středočeském 
kraji a  rozkládá se téměř na  755 km2. Mezi 110 
obcemi se nachází 8 měst, nejznámější jsou např. 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Radonice, Ří-
čany, Úvaly, Klánovice a nyní velmi žádaná obec 
Zeleneč a  Šestajovice. V  posledních letech je 
tato oblast velmi vyhledávaná klienty, kteří hle-
dají bydlení v rodinných či rezidenčních domech 
v klidném prostředí. Nabízí krásné okolí, dostatek 
zeleně a zajímavou lokalitu s možností sportovní-
ho vyžití jak turistiky, tak i relaxace. 

Blíží se závěr roku, který  byl  zásluhou veliké-

ho zájmu o bydlení velice přínosný. Ten kdo se 

v tomto segmentu trhu pohybuje několik let, ur-

čitě zaznamenal jakousi reminiscenci na  doby 

minulé, mám na  mysli dobu ještě před finanční 

krizí, kdy nebyl problém prodat či pronajmout ja-

koukoliv nemovitost téměř bez profesionálního 

přístupu.  

Ing. Mgr. Veronika Hrabcová
realitní specialista

Václav Milec 
jednatel společnosti

RE/MAX Nova 
Milady Horákové 42/127 
Praha 6 – Hradčany

tel.: +420 603 84 10 20

veronika.hrabcova@re-max.cz 
www.re-max.cz

PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. 
Bubenečská 21 
Praha 6 - Bubeneč

tel.: +420 725 435 090

info@prvnivltavska.cz 
www.prvnivltavska.cz

„CÍLEM PRODEJE A KOUPĚ NEMOVITOSTI JE SPOKOJE-

NOST A POCHOPENÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKA.“

Nejlepším výsledkem celého prodeje je spokojenost a komfort 

mých klientů. Váš realitní makléř by měl být člověk, kterému mů-

žeme důvěřovat a má vést své klienty celým procesem prodeje 

/ koupě nemovitosti. Ráda Vám poradím a pomohu s prodejem 

Vaší nemovitosti či výběrem Vašeho bydlení. Osobně bydlím 

na okraji Prahy a jsem odborníkem v oblasti realit pro Prahu-vý-

chod a  okres Mělník. Nabízím Vám konzultaci Vašeho prodeje 

zdarma, kompletní právní zajištění celého prodeje, pasport sta-

veb a jejich legalizace, právní poradenství, profesionální nafocení 

nemovitostí, konzultaci daňových a bankovních problematik. Díky 

spolupráci s bankovními instituty poskytujeme klientům maximál-

ní servis i při financování koupě nemovitostí. Etika a vstřícnost jed-

nání je mým hlavním mottem. Více informací o makléři naleznete 

na  www.remax-czech.cz/reality/re-max-nova/veronika-hrabcova.

tip SPEcIALISTy … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

- působím v oblasti Prahy 6 a Prahy - západ
- 8 let praxe v kanceláři RE/MAX Nova
- rozumím realitám, velmi dobře se také orientuji 
  v oblasti práva nemovitostí
- zaměřuji se na detail při přípravě před prodejem
  (upravuji interiér, fotím s citem, tvořím půdorysy)
- poradím s výběrem bydlení a úpravou interiéru
  podle zásad Feng shui, které jsem rok studovala 

Prodej krásného,
velmi moderního
bungalovu 4+kk 
s garáží ve staré
zástavbě obce 
Sadská, 20 min. 
od Černého Mostu.
Osázená zahrada
667m2, 2 terasy 
s výhledem do 
krajiny. Obytná 
plocha 133m2.
Cena: 6.190.000,-

RE/MAX Nova na Hradčanské
RE/MAX mění způsob, jakým se nemovitosti prodávají 

Veronika Hrabcová
Martina VyplelováRD - Praha Radonice

Prodej vily 7+1, s 2garáží, 
bazénem a krásnou zahra-
dou. Pozemek 819m2. 
Tato RD nabízí luxusní 
bydlení na Praze -východ
Cena: 10.500.000,-
Kód: www.realcity.cz/rc/DV6P

Prodej RD Stará Boleslav
Úžasné místo k bydlení 
či odpočinku v klidné a 
velmi lukrativní vilové 
čtvrti obce Stará Boleslav. 
RD 6+1 a 2kk s garážemi 
a zahradou 3897m2.
Cena: 12.500.000,-
Kód:www.realcity.cz/rc/DTEQ

Tel.: 737 211 856, martina.vyplelova@re-max.czTel.: 603 84 10 20, veronika.hrabcova@re-max.cz

- mým cílem prodeje nemovitosti je spokojenost mých klientů
- Nabízím Vám konzultaci Vašeho prodeje zdarma, kompletní 
  právní zajištění celého prodeje, Pasport staveb - legalizace 
  RD, právní poradenství, profesionální nafocení nemovitosti.
- ráda se stanu také Vaším osobním makléřem
- působím v oblasti: Praha - východ, Praha a okres Mělník

, které jsem rok studovala 

Prodej krásného,
velmi moderního
bungalovu 4+kk 
s garáží ve starés garáží ve staré

Sadská, 20 min. 
od Černého Mostu.
Osázená zahrada
667m2, 2 terasy 
s výhledem do 
krajiny. Obytná 
plocha 133m2.
Cena: 6.190.000,-

Martina Vyplelová

Tel.: 737 211 856, martina.vyplelova@re-max.cz

RD s garáží - Sadská

Kód:
www.realcity.cz/rc/DVNB

Tel.: 603 84 10 20, veronika.hrabcova@re-max.cz

- působím v oblasti Prahy 6 a Prahy - západ
- 8 let praxe v kanceláři RE/MAX Nova
- rozumím realitám, velmi dobře se také orientuji 
  v oblasti práva nemovitostí
- zaměřuji se na detail při přípravě před prodejem
  (upravuji interiér, fotím s citem, tvořím půdorysy)
- poradím s výběrem bydlení a úpravou interiéru
  podle zásad Feng shui, které jsem rok studovala 

Prodej krásného,
velmi moderního
bungalovu 4+kk 
s garáží ve staré
zástavbě obce 
Sadská, 20 min. 
od Černého Mostu.
Osázená zahrada
667m2, 2 terasy 
s výhledem do 
krajiny. Obytná 
plocha 133m2.
Cena: 6.190.000,-

RE/MAX Nova na Hradčanské
RE/MAX mění způsob, jakým se nemovitosti prodávají 

Veronika Hrabcová
Martina VyplelováRD - Praha Radonice

Prodej vily 7+1, s 2garáží, 
bazénem a krásnou zahra-
dou. Pozemek 819m2. 
Tato RD nabízí luxusní 
bydlení na Praze -východ
Cena: 10.500.000,-
Kód: www.realcity.cz/rc/DV6P

Prodej RD Stará Boleslav
Úžasné místo k bydlení 
či odpočinku v klidné a 
velmi lukrativní vilové 
čtvrti obce Stará Boleslav. 
RD 6+1 a 2kk s garážemi 
a zahradou 3897m2.
Cena: 12.500.000,-
Kód:www.realcity.cz/rc/DTEQ

Tel.: 737 211 856, martina.vyplelova@re-max.czTel.: 603 84 10 20, veronika.hrabcova@re-max.cz

- mým cílem prodeje nemovitosti je spokojenost mých klientů
- Nabízím Vám konzultaci Vašeho prodeje zdarma, kompletní 
  právní zajištění celého prodeje, Pasport staveb - legalizace 
  RD, právní poradenství, profesionální nafocení nemovitosti.
- ráda se stanu také Vaším osobním makléřem
- působím v oblasti: Praha - východ, Praha a okres Mělník

, které jsem rok studovala 

Prodej krásného,
velmi moderního
bungalovu 4+kk 
s garáží ve starés garáží ve staré

Sadská, 20 min. 
od Černého Mostu.
Osázená zahrada
667m2, 2 terasy 
s výhledem do 
krajiny. Obytná 
plocha 133m2.
Cena: 6.190.000,-

Martina Vyplelová

Tel.: 737 211 856, martina.vyplelova@re-max.cz

RD s garáží - Sadská

Kód:
www.realcity.cz/rc/DVNB

Tel.: 603 84 10 20, veronika.hrabcova@re-max.cz

62 m2, OV, 2.p. s výtahem, sklep, šatna, 
repasovaná okna, dveře, parkety, 
bezpečnostní dveře, nové rozvody.

68m2 + 20m2 terasa, ve 3. NP cihl. domu 
s výtahem, novostavba z roku 2010, část. 
zařízený: kuchyň, vest.skříně.

Výjimečný byt 107m2 + terasa 70m2 
navržený ve funkcionalistickém stylu archi-
tektkou Ivanou Dombkovou, garáž.

77m2, OV, ob.pokoj s lodžií, ložnice s lodžií, 
pokoj,kuchyň, 2xWC, koupelna se sprch.
koutem,prostorná předsíň.

Zrekonstruovaný RD 200 m2 s průchozí 
garáží do domu i na dvůr. Menší pozemek 
270 m2 s krytým posezením u krbu.

Byt 2+kk Byt 2+kk Byt 4+kk Byt 3+kk Dům 6+1
P2-VyšehraD, KroKoVa P5-SToDŮLKy, Za MoToTeChNou P8-LIBeŇ, S. K. NeuMaNNa P7-hoLešoVICe JíLoVé u Prahy 6+1

www.realcity.cz/rc/DVEY www.realcity.cz/rc/DVER www.realcity.cz/rc/DT1G www.realcity.cz/rc/DTYD www.realcity.cz/rc/DVNO

5 350 000 Kč 4 080 000 Kč 9 500 000 Kč 4 650 000 Kč 6 700 000 Kč725 435 090  725 435 090  725 435 090  725 435 090  725 435 090  

574m2, poz. 879m2, jednotlivé pokoje vl. 
koupelna s WC, dvougaráž, zahrada se 
zastř. bazénem, sezení s grilem.

Novostavba solitéru, 120m2, 2x terasa 
24m2, poz. 530m2. Obytná část s fr.oknem 
s výstupem na zahradu za domem.

Patrový RD 180 m2, nízkoenergetická 
dřevostavba z roku 2014. Zahrada 804 
m2. Metro Veleslavín 15 minut. 

Řadový dvojdům 170m2 s pozemkem 
490m2 a garáží. Výborná občanská vy-
bavenost, 10 km po R7 od kraje Prahy.

Budova zkolaudována jako Fitness cen-
trum, zateplená, 970 m2, poz. 5314 m2. 
Vytápění vlastní plyn. kotelnou.

Dům 9+1 Dům 4+kk Dům 5+kk Dům 4+1 Kom. objekt
JíLoVé u Prahy DŮM 9+1 KrÁLoVICe, oKr. KLaDNo TuChoMěřICe 5+KK STeheLčeVeS, oKr. KLaDNo JíLoVé u Prahy

www.realcity.cz/rc/DUUC www.realcity.cz/rc/DVES www.realcity.cz/rc/DTYH www.realcity.cz/rc/DTYG www.realcity.cz/rc/DVEZ

8 240 000 Kč 3 550 000 Kč 8 100 000 Kč 4 950 000 Kč 15 450 000 Kč725 435 090  725 435 090  725 435 090  725 435 090  725 435 090  
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Kouzlo Prahy tkví především v  jejím historickém centru, 
které je cílem všech zahraničních turistů, kde sídlí spousta 
velkých firem a společností a kam logicky směřují i zájmy 
zahraničních investorů o pořízení již zmíněných nemovi-
tostí. Samotné historické centrum Prahy, tzn. Nové Měs-
to, Staré Město, Malá Strana a  ještě možná i  Vinohrady 
jsou nejvíce žádanými lokalitami zahraničních investorů, 
především proto, že jsou zde historicky cenné a zajímavé 
nemovitosti. 

Ještě dnes je spousta činžovních domů v  centru Prahy 
získaných stávajícími majiteli v  restitucích v  žalostném 
a  zbědovaném stavu a  určených ke  kompletní rekon-
strukci. Naštěstí evidujeme v  oblasti prodeje činžovních 
domů převis poptávky nad nabídkou. Vyhledáváme na-
šim klientům individuálně zajímavé investiční nabídky, 
a to napříč celou Prahou a rovněž v různých segmentech 

realitního trhu, tzn. činžovní domy, k rekonstrukci, i s vý-
nosem, hotely, apartmány, komerční prostory, průmyslové 
areály, sklady, podniky, obchodní i administrativní centra, 
developerské projekty i pozemky.

Praha je specifická svoji rozmanitostí, ve které se snou-
bí staré s novým, původní zástavba, pozdější panelová 
zástavba, novostavby i  nové developerské projekty, 
kancelářské a  administrativní budovy a  celky a  rovněž 
spousta zeleně téměř v  každé městské čtvrti. Navíc je 
zde maximum možností kulturního i  sportovního vyžití. 
Tohle všechno a  ještě mnohem více je důvodem, proč 
je Praha zajímavým cílem nejen zahraničních turistů, kteří 
se zde mnohdy i pravidelně a rádi vrací, ale především 
velice atraktivním cílem zahraničních investorů.

Pokud máte zájem o  osobní konzultaci Vašeho inves-
tičního záměru anebo vlastníte nemovitost, se kterou si 
nevíte rady, tak nás neváhejte kontaktovat a domluvte si 
osobní schůzku ještě dnes. Maximální diskrétnost a pro-
fesionální přístup je samozřejmostí.

Praha je jedno z nejkrásnějších měst nejen v Ev-

ropě, ale i na celém světě. I proto zde jezdí ka-

ždoročně milióny lidí z  celého světa, ať už jen 

jednorázově jako turisté či pravidelně kvůli ob-

chodu, anebo se v  poslední době objevil nový 

trend, kdy si zde již spousta zahraničních inves-

torů pořídila vlastní bydlení. Zahraniční investoři 

si v Praze kupují nemovitosti za různým účelem, 

ať už k vlastnímu bydlení anebo jako zajímavou 

a výhodnou investici či bezpečné uložení peněz.

Bc. Roman Machník
jednatel splečnosti

GENERAL ZONE s.r.o.
Na Veselí 825/3 
Praha 4-Nusle

tel.: +420 739 341 011

info@general-zone.com 
www.general-zone.com

NAšE hLAvNí diskRétNí NAbídkA NEmOvitOstí:
-  Zděné rodinné domy na klíč - typové i individuální
-  Investiční nemovitosti na Srí Lance a na Bali
-  Nabídka činžovních domů a vil na prodej
-  Hotely na prodej
-  Komerční nemovitosti - areály, sklady, centra
-  Pozemky na prodej    
-  Nemovitosti ve Španělsku, USA a v Dominikánské republice   
-  Developerské projekty na prodej či formou spoluúčasti  
-  Obchodní společnosti na prodej - i výrobní podniky

tip SPecialiSTy … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Poradenská a konzultační společnost GENERAL ZONE s.r.o. s mnohaletými zkušenostmi zajiš-
ťuje komplexní realitní a finanční služby, obchodní a investiční poradenství. Poskytujeme rov-
něž asistenci při přípravě jednání a při uzavírání obchodních kontraktů, prověřování obchodní 
pozice a důvěryhodnost obchodního partnera, poradenství při přípravě a realizaci investičního 
záměru, konzultace při sjednávání obchodních kontraktů a při vyhodnocování nabídek inves-
tičního charakteru. Zajišťujeme klientovi vše potřebné pod jednou střechou - poskytujeme 
komplexní služby individuálně na klíč, dle přání a potřeb klienta a s co nejmenší mírou jeho 
nutného zapojení. Vždy se snažíme najít společně řešení k všestranné spokojenosti. Hlavním 
cílem naší společnosti je spokojenost, důvěra našich klientů a dlouhodobá spolupráce s nimi. 

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ
Obchodní společnost GENERAL ZONE vybírá investiční příležitosti s potenciálem zhodnocení nemovitosti v čase. Investice do nemovitosti  – výhodný nákup, případná rekonstrukce 
a následný prodej se ziskem, další možností je nákup a následný pronájem, tj. dlouhodobá držba nemovitostí – dlouhodobé generování cashflow, s možností další následné investice 
– zajištění stabilního výnosu. Při detailní analýze předpokládaného zhodnocení ceny nemovitostí pracujeme s několika základními faktory - možnosti klienta (investiční cíle a výchozí 
podmínky investorů do realit jsou individuální a odlišné), vývoj realitního cyklu, potenciál dané země, regionu či města, polohu a kvalitu nemovitosti, dostupnost služeb a jejich úroveň, 
ekonomické, demografické a další ukazatele. Vždy však posuzujeme každý projekt individuálně, pokaždé dle současného stavu trhu a likviditu. Investice do nemovitostí Vám při dobrém 
výběru nemovitosti zajistí zajímavé zhodnocení vašeho kapitálu.

Společnost GENERAL ZONE s.r.o. poskytuje komplexní služby v následují-
cích oblastech:

-  Business development – obchodní služby a poradenství,  
příprava tendrů apod.

-  Projekty na míru – individuálně a na klíč – pro fyzické i právnické osoby, 
obce, města, regiony, v ČR i v zahraničí, výstavba RD na klíč

-  Investiční příležitosti – konzultace a poradenství, vyhledávání  
individuálních investičních příležitostí, vyhodnocování nabídek  
investičního charakteru v ČR i v zahraničí, správa investic

-  Finance – financování bydlení (hypotéky, stavební spoření), nebankovní 
půjčky, individuální nastavení finančních programů, dotace, financování 
projektů apod.

GENERAL ZONE nabízí pro specifické klienty z řad privátních investorů dis-
krétní a  profesionální služby při vyhledávání a  zprostředkování vhodných 
realitních investičních příležitostí. Pokud máte zájem o  osobní konzultaci 
Vašeho investičního záměru, tak nás neváhejte kontaktovat. 

JAk MůžEME POMOCI:
·        Tvorba nabídek nemovitostí dle požadavků investora    
·        Vyhledávání vhodných nemovitostí v jednotlivých regionech v ČR i v zahraničí
·        Poskytování konzultací a poradenství v rámci trhu s nemovitostmi v ČR i zahraničí
·        Osobní obhlídka nemovitostí a registrace nových nemovitostí do naší databáze
·         Monitoring trhu s nemovitostmi a sledování vývoje trhu – orientace na realitním trhu, 

i v oblasti strategického investování

NAšIMI kLIENTy JSOu:
·       developeři, majitelé projektů a stavební firmy
·       přímí vlastníci nemovitostí, popř. jejich pověření zástupci
.       jednatelé či pověření zástupci SPV společností (při prodeji účelových společností)
·       zahraniční i tuzemští investoři

Prostřednictvím naší databáze můžou majitelé nemovitostí zcela diskrétně nabízet např. rezi-
denční nemovitosti, pozemky, lesy, haly, komerční objekty a areály, kanceláře a kancelářské bu-
dovy, historické objekty, hotely a  podnikatelské nemovitosti přímo zahraničním i  tuzemským 
investorům.

G E N E R A L  Z O N E  s . r. o . ,  N a  V e s e l í  8 2 5 / 3 ,  P r a h a  4 - N u s l e ,  t e l . :  + 4 2 0  7 3 9  3 4 1  0 1 1 ,  i n f o @ g e n e r a l - z o n e . c o m ,  w w w . g e n e r a l - z o n e . c o m
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRODej ZAHÁjeN PRODej ZAHÁjeN

PRODej ZAHÁjeN POsleDNícH 6 vil

Výstavba 5-ti bytů 2+kk/T – 4+kk/T; 40 m2 – 76 m2 
(terasy 10 a 12 m2). Blízko O2 Areny a Galerie Harfa - 
metro "B". K nastěhování 10/2017.

Nový mez. byt 3+kk/T (95 m2 + 10 m2). Terasa 
přístupná z obývacího pokoje. Exkluzivní výhled na 
Prahu. Finální design bytu na přání (obklady, dlažby...)

Nové 4 půdní byty 1+kk a 4+kk v sec. činžovním domě 
po kompletní rek. Vysoký standard. Úžasná lokalita  
v srdci Žižkova nedaleko Vítkova.

Designové vily ve špičkové kvalitě. Energická úspor-
nost. Lokalita Za Potokem, škola, školka. Na prodej 
posledních 6 domů v Shell & Core.

Projekt Byt 3+kk/T

4 nové byty (33-116m2) Domy 6+1/G+T 9m2

OcelÁřskÁ - meTRO ČeskOmORAvskÁ suDOměřskÁ - meTRO FlORA

řeHOřOvA - PRAHA 3 RODiNNý Dům 6+1/G, jeseNice

www.realcity.cz/rc/DuHD www.realcity.cz/rc/DuHe

www.realcity.cz/rc/DuHF www.realcity.cz/rc/DP9X

od 3 322 500 Kč 8 909 000 Kč

8 920 000 Kč 11 325 200 Kč

605 230 131  605 230 131  

605 230 131  605 230 131  

000114

000186

Výjimečné bydlení 
       pro výjimečné lidi...

www.czechbuildings.cz+420 605 230 131

V

+4+ 20

Hledáme činžovní dům a půdní prostory v širším centru Prahy!

B

Výjimečné bydlení 
       pro výjimečné lidi...

www.czechbuildings.cz+420 605 230 131

V

+4+ 20

 

Byt v OV 3+kk/2x B+2x park. st.+ 
sklep, OP 103,6 m2, 2. p. cihl. domu, 
ul. Schwarzenberská.

Prodej DR bytu 2+kk, 41,45 m2 + 
garáž. st., 1. p. bytového domu z 
roku 2003, ul. J. Foglara.

Byt v OV, 2+1, 58,6 m2 + lodžie 3,4 
m2, 2. patro nízkopodl. cihlového 
domu, ulice Na Šutce.

Byt v OV, 2+kk, 52 m2 + balkón 3,1 
m2 + gar. st., 5.p. cihl. domu z roku 
2007, ul. Kovanecká.

Novost.  RD 5+kk, 148 m2, s terasou 
17,5 m2 a garáží 19 m2.Poz. 593 
m2, ZP 100 m2, kompl. IS.

ŘRD 6+1/3xL+T+G+ sklep, UP 235 
m2, OP 174 m2. Poz. 400 m2, ZP 
176 m2, kompl. IS.

Penzion s bytem, restaurací a koli-
bou, UP 731 m2. Poz. 705 m2, ZP 
320 m2, kompl. IS.

RD 4+1/T+L, UP 151 m2, OP 111 
m2. Poz. 609 m2, ZP 102 m2, kompl. 
IS bez plynu.

Samost RD 2+1/G, UP 150 m2, 
půda k vest. Poz. 2 069 m2, ZP 189 
m2, IS: vodovod, el., jímka.

RD 5+1/2xL, UP 328 m2, 2NP, 1PP 
+ další stavby. Poz. 1 194 m2, ZP 
171 m2, IS: el., vod., jímka.

RD 4+kk, 90 m2 + půda + sklep, po 
část. rekonstr. Poz. 190 m2, ZP 138 
m2, IS: el., vod., jímka.

RD 3+1, 120 m2, podkroví k vest. 
Poz. 1706 m2, ZP 437 m2, el., plyn, 
jímka, studna. 

Byt 3+kk Byt 2+kk Byt 2+1 Byt 2+kk Dům 5+kk Dům 6+1

Dům Dům 4+1 Dům 2+1 Dům 5+1 Dům 4+kk Dům 3+1

Praha 5-Jinonice Praha 5-StoDůlky Praha 8 - troJa Praha 9 - liBeň Praha 4 - choluPice Praha 8 - liBeň

Únětice, Pha - záPaD liBušín, okr. klaDno Mitrovice, Benešov PSáře. okr. Benešov kotoPeky, Beroun tluStice,  Beroun

www.realcity.cz/rc/Dveh www.realcity.cz/rc/DveJ www.realcity.cz/rc/Dvek www.realcity.cz/rc/Dvel www.realcity.cz/rc/Dvnc www.realcity.cz/rc/DtM2

www.realcity.cz/rc/DrGo www.realcity.cz/rc/DS1P www.realcity.cz/rc/Du9n www.realcity.cz/rc/Dtr2 www.realcity.cz/rc/DvnD www.realcity.cz/rc/Dven

7 850 000 Kč 2 990 000 Kč 4 250 000 Kč 4 390 000 Kč 8 699 000 Kč 11 490 000 Kč

11 900 000 Kč 4 199 000 Kč 1 350 000 Kč 3 590 000 Kč 990 000 Kč 4 300 000 Kč

775 323 649  602 309 076  602 309 076  734 740 755  775 323 649  777 559 979  

734 740 755  775 323 649  777 559 979  775 323 649  724 200 325  775 323 649  

003208 003202 003210 003190 003117 003157

003077 003143 003183 003063 003079 003209

B F

G G GGF

cGcG

D

Dům na rohové parcele, 712 m2, 
UP 333 m2, garáž 18 m2, po rek.. 
Vhodný jako investice.

Pronájem bytu 48 m2 v Rezidenci 
Rubeška, východně orientovaný, 
obývací pokoj s kuch. linkou.

Pronájem lux. bytu 130 m2 s klima-
tizací, ve 2.p. rek. domu, 3x balkon. 
Výhled na nábřeží Vltavy.

Dům Byt 2+kk Byt 3+1
Praha 8-LiBeň Praha 9-Vysočany Praha 1, Pařížská

www.realcity.cz/rc/DV48 www.realcity.cz/rc/DVNM www.realcity.cz/rc/DHDB

11 490 000 Kč 11 500 Kč/měs. 75 000 Kč/měs.608 960 845 608 960 845 608 960 845
117452 98303 56248

Pronájem mod. kosm. studia, 77 
m2, vč. zařízení, kolaudace 2013. V 
domě jsou obch. prostory.

Pronájem nově zrek. NP 154 m2 
v polosuterénu, zkolaudováno na 
masážní salon.

kom. objekt kom. objekt
P5-hLuBočePy, högeroVa Praha 2, na ŠVihance

www.realcity.cz/rc/DV49 www.realcity.cz/rc/DV4A

26 000 Kč/měs. 25 000 Kč/měs.608 960 845 608 960 845
122985 121632

Tel. 608 960 845
www.rk-reality.com

Hledáme 
pro své 

klienty byty

1+kk až 2+kk

volejte 
608 960 845
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http://tel:608960845


PRAHA

            

            

      

         

 CP 58 m2 v NS z r. 2008, bezbarierový, ob. 
pokoj s jídelním koutem propojený s kuch. 
linkou a vstupem na oploc. zahradu. 

 Cihlový, mezonet. byt v OV, PP 63m2 + sklep
7m2. Zděné jádro, pl. okna, nová koupelna. 
Vytápění řešeno ústř. z vl. kotelny. 

 77 m2, ve 3.p. s výtahem, v žádané lokalitě 
poblíž nák. center. U domu park, dětské 
hřiště, velké množství park. míst. 

 RD 870 m2. Přest. budovy renesan. pan-
ského sídla. Dům je rozdělen na část obyt-
nou a užitnou. Ob. část je 105 m2.  

 Zděná patrová chata 537m2. Zav. el., 2 
studny, v těsné blízk. obecní voda, jezírko, 
jabloně. Celoročně obyvatelná. 

 Patrový RD post. v r. 1948, 592 m2, dvě 
sam. BJ 2+1, možnost dalších místností v 
podkroví. Dům prošel část. rek. 

 70 m2, ve 2.p, cihl, výtah, po kompl. rek. 
(laminátová podlaha, dlažba, plast. okna, 
elektro, koupelna, kuch. linka). 

 Výj. byt s odd. jídelnou o CP 95,6 m2 + bal-
kon 1,7 m2 + sklep 2,9 m2 v cihlové zástavbě
 u Strossmayerova náměstí. 

 PP 91 m2 + sklep 4 m2, OV, ve 3.p. zděného 
domu v ul. Oblouková. Výborný stav. Byt po 
část. rek., pokoje neprůchozí. 

 85 m2, OV, lodžie, okna na tři světové strany 
(V, J, Z), v zelené a klidné lokalitě, vhodné 
pro rodiny - tiché bydlení. 

 54 m2, v ceně bytu je park. stání na uzavř. 
pozemku, podíl na zahradě o velikosti 710 
m2 a část. rek.. Nast. od 4/2017. 

 66 m2, ve zvýšeném přízemí cihl. domu. 
Zahrada ke spol. užívání, pozemek oplocen. 
Bezproblémové park., 2 sklep. kóje. 

 V atraktivní lokalitě, ZP 153m2, zahrada 
348m2, nabízí možnost bydlení či podnikání 
v blízkosti Průhonického parku. 

 RD 112 m2, prošel v r. 2008 rek.. U domu 
je dvorek a zahrada o ploše 305 m2 se zahr. 
domkem. Poloha blízko centra. 

 Mezonet 157 m2 v nadstavbě 4.NP a 5.NP 
komorního domu s výtahem o 6 byt. jednot-
kách. 4+kk + atelier, garáž, terasa. 

 RD 239 m2 s hezkou zahradou, rozdělen na 
2 části (6+1 a přístavba 1+1 s vl. vstupem). 
2 garáže., poz. 759 m2. 

 Byt 2+kk  Byt 3+kk  Byt 3+1  Dům  Chata 

 Dům  Byt 3+1  Byt 3+1  Byt 3+1  Byt 3+1 

 Byt 2+1  Byt 2+1  Dům  6+kk

 Byt 4+1  Byt 4+kk  Dům 

  PRAHA 9-VINOŘ MNÍŠEK POD BRDY KLADNO-KROČEHLAVY, NORSKÁ ČEPŘOVICE SLANÝ 

PRAHA 6-RUZYNĚ, LETECKÁ PRAHA 3-ŽIŽKOV, KONĚVOVA    PRAHA 7-HOLEŠOVICE PRAHA 10-VRŠOVICE PRAHA 5-MOTOL 

JESENICE U PRAHY ŠTĚCHOVICE, VLTAVSKÁ    PRŮHONICE 

KRALUPY NAD VLTAVOU PRAHA 1, ČERNÁ CHRÁŠŤANY, PRAHA - ZÁPAD 

 www.realcity.cz/rc/  DVMH  www.realcity.cz/rc/  DVMI  www.realcity.cz/rc/  DVMJ  www.realcity.cz/rc/  DVMK  www.realcity.cz/rc/  DVML 

 www.realcity.cz/rc/  DVMM  www.realcity.cz/rc/  DVMN  www.realcity.cz/rc/  DVMO  www.realcity.cz/rc/  DVMP  www.realcity.cz/rc/  DV11 

 www.realcity.cz/rc/  DVMQ  www.realcity.cz/rc/  DVMR  www.realcity.cz/rc/  DV12 

 www.realcity.cz/rc/  DVMS  www.realcity.cz/rc/  DVMT  www.realcity.cz/rc/  DUL3 

 3 100 000 Kč  2 300 000 Kč  1 910 000 Kč  1 679 000 Kč  1 300 000 Kč 

 11 900 000 Kč  5 000 000 Kč  7 490 000 Kč  6 200 000 Kč  5 560 000 Kč 

 2 610 400 Kč  1 916 928 Kč  8 630 400 Kč 

 2 790 000 Kč  16 000 000 Kč  7 190 000 Kč 

 800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446   

 800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446   

 800 100 446    800 100 446    800 100 446   

 800 100 446    800 100 446    800 100 446   

   553796    553509    550859    550673    548963 

   554680    554082    549587    552883    543553 

   552707    551690    545626 

   553909    549355    542916 

Realitní
magazín

FINANČNÍ PROBLÉMY 

SE DAJÍ ŘEŠIT!

OBRAŤTE SE NA NÁS!

VÝKUPY DO 90% Z TRŽNÍ CENY

EXPRESNÍ VÝPLATA FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ

PŮJČKY, BEZÚROČNÉ PŮJČKY

zdarm
a

volejte zdarma:www.mmreality.cz 800 100 446

JISTOTA    RYCHLOST    PROFESIONALITA

NOVINKA

VÝKUP 90% 
Z CENY

vydání č. 2 
ročník 9

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

539-68565 539-69160 539-68976 539-68354 539-67496

539-69046 539-68584 539-69163 539-69152 539-69082

o
k

r.
 P

ra
h

a
-m

ě
st

o

pobočka: Praha 1

pobočka: Praha 4

282075

320950

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

2 990 000 Kč

1 650 000 Kč

Byt 1+kk, Praha 1 - Nové Město

Byt 2+kk, Chodov - Praha 4

Prodej kvalitního bytu 1+kk, 26 m², OV, ul. 
Ve Smečkách. Byt je po rekonstrukci. Na-
chází se v 1. patře.

Slunný byt v původním udržovaném stavu 
o dispozici 2+kk s prostornou komorou na 
chodbě. Byt má CP vč. sklepa 45 m².

pobočka: Praha 1

pobočka: Praha 4

pobočka: Praha 6

pobočka: Praha 1

pobočka: Praha 8, Kobylisy

pobočka: Praha 6

pobočka: Praha 1

pobočka: Praha 6

320330

287470

317466

319093

318121

314633

290947

304758

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

1 300 000 Kč

1 650 000 Kč

1 390 000 Kč

1 800 000 Kč

1 970 000 Kč

1 460 000 Kč

1 695 000 Kč

3 110 000 Kč

Byt 1+kk, Praha 8 - Střížkov

Byt 1+1, Michle - Praha 4

Prodej, byt 1+kk, DV, Praha 8

Byt 1+1, Praha 4 - Nusle

Byt 1+kk, Praha 8 - Troja

Prodej, byt 1+1, 36 m², OV, Praha 4

Byt 1+kk, Praha 9 - Horní Počernice

Prodej, byt 2+kk, OV, Praha 7

Prodej bytu 1+kk, 32 m². Byt je ve 3. patře 
panel. domu po kompletní rekonstrukci. 
Byt má zasklenou lodžii.

Prodej bytu 1+1, o CP 47 m², DV, v Praze 4 
- Michli. Byt se nachází ve 3. NP revitali-
zovaného panelového domu s výtahem.

Prodej bytu 1+kk o CP 36 m². Byt se na-
chází v 5. patře zrekonstruovaného pane-
lového domu s výtahem.

Prodej bytu 1+1, 36 , OV, zvýšené příze-
mí, po částečné rekonstrukci. Vynikající 
dostupnost do centra.

m²

Luxusní byt 1+kk o CP 30 m². Včetně 
veškerého zařízení na míru i spotřebičů.

Prodej bytu 1+1 o CP 36 m² včetně sklepa 
v 5. NP udržovaného panelového domu se 
2 výtahy. Byt po částečné rekonstrukci.

Prodej přízemního bytu 1+kk s terasou 
o CP 42,5 m² v novostavbě domu z roku 
2006. Terasa 15 m² s jižní orientací.

Prodej půdního bytu 2+kk o CP 86 m², 
v 6. NP cihlového domu. Byt je v OV.
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kém kr aji: 

Potřebujete poradit s prodejem Vaší nemovitosti?
Chcete zkonzultovat reálnou prodejní cenu
dle našich zkušeností z lokality?
Máte problémy se zadlužením Vašeho bytu?
Nechcete mít s prodejem žádné starosti?
Kdykoliv kontaktujte nejbližší pobočku,
rádi Vám pomůžeme s prodejem Vaší nemovitosti.

Naše pobočky v Praze a Středočeském kraji

Brandýs n.L.

Beroun

Nymburk

PoděbradyPraha

Slaný

Kladno

PRAHA 2, Karlovo náměstí 313/8, � 774 830 859
PRAHA 5, U kříže 609, � 731 134 657
PRAHA 6, Evropská 655/116, � 774 415 369
PRAHA 7, Veletržní 235/21, � 775 913 991
PRAHA 8 - Kobylisy, Trojská 46/8, � 739 660 465
KLADNO, T. G. Masaryka 1001, � 608 125 776
SLANÝ, Třebízského 184/24, � 728 100 001
BRANDÝS N. L., Boleslavská 31, � 739 005 575
NYMBURK, 2. května 972/18, � 605 252 630
PODĚBRADY, Turinského 44, � 731 528 707
BEROUN, Česká 57, � 774 834 156
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 CP 45,62 m2, OV, ve 2.patře zrekon-
struovaného panelového domu. Byt je po 
zdařilé rekonstrukci, bezp. dveře. 

 Dřevěná zateplená chata o CP 41 m2 v OV 
na pronajatém pozemku o  CP 400 m2, 
v zahrádkářské kolonii. 

 Dvougenerační RD, 340 m2, s garáží pro 2 
auta a udrž. zahr. o CP 663 m2. Jedná se 
o 2 byty 3+kk s vl. koupelnou. 

 Pěkný udržovaný byt 104 m2 s balkonem, 
velký sklep. K  disp. kryté garážové stání 
a zahrádka s udírnou a grilem. 

 74 m2, OV, s  krásným výhledem, s  lodžií 
a komorou na chodbě. Velmi atraktivní loka-
lita, za domem pouze pěší zóna. 

 RD 4+1 s  vlastní dílnou, lakovnou a  ser-
visem na os. automobily. K nemovitosti patři 
poz. 4 100 m2, možno druhý RD. 

 CP 58,17 m2, DV, rekonstruovaný v r. 2012, 
s upravenou dispozicí na 4+kk, anuita spla-
cena, možnost převodu do OV. 

 Chalupa 2+1 po rekonstrukci, určená k by-
dlení nebo rekreaci. Zahrada 226 m2, ve 
dvoře samostatná garáž. 

 CP 47 m2, OV, ve 12. NP panel. domu, 
komora, z  ob. pokoje vstup na lodžii. Uza-
mykatelné patro. Park. na ulici. 

 CP 53 m2, OV, ve 13.NP panel. domu, 
ložnice se vstupem na lodžii. K bytu náleží 
sklep. Veškerá obč. vybavenost.  

 5+kk o CP 214 m2, zabezpečen alarmem. 
Z ob. pokoje s krbem je vstup na zahradu, 2 
park. stání na pozemku a garáž. 

 Pozemky o  CP 3289 m2. Jedná se o  3 
sousedící poz., 2 jsou trvalé travní, na 3. 
pozemku žulový lom Eckhardt. 

 5+1, UP 167 m2, pozemek 435 m2, nyní 
rozdělen na dvě BJ 3+1 a  1+1, celopod-
sklepený, po část. rekonstrukci. 

 RD 3+1 po část. rekonstrukci, nová okna 
a vstupní dveře, kuch. linka, nový elektrický 
kotel. V pokojích jsou parkety. 

 Zrekonstruovaný byt 73 m2, OV, v  5.p. 
domu po kompletní revitalizaci, samoza-
mykací vchodové zámky. 

 RD 193 m2 vhodný ke kompletní rekon-
strukci. Vnitřní uspořádání je 1+1 
s možností půdní vest.  

 Byt 2+kk  Chata  Dům  Byt 3+1  Byt 3+1 

 Dům  Byt 2+1  Zahradní domek  Byt 2+kk  Byt 3+1 

 Dům  Pozemek  Dům 

 Dům  Byt 3+1  Dům 

 PRAHA 6-RUZYNĚ  PRAHA 6-LYSOLAJE  ROZTOKY  HOROMĚŘICE  PRAHA 4-KAMÝK, PAVLÍKOVA 

 SENICE  PRAHA 8-KOBYLISY  STŘÍDKA - ČESTICE, OKR. STRAKONICE  PRAHA 4-CHODOV  PRAHA 8-BOHNICE 

 VODOCHODY - HOŠTICE  SKUTEČ, OKR. CHRUDIM.  PRAHA 9 - VYSOČANY 

 VELKÁ DOBRÁ  KLADNO, JEREVANSKÁ  SRBEČ 

 www.realcity.cz/rc/  DVM3  www.realcity.cz/rc/  DVM4  www.realcity.cz/rc/  DTXU  www.realcity.cz/rc/  DVM5  www.realcity.cz/rc/  DVM6 

 www.realcity.cz/rc/  DVM7  www.realcity.cz/rc/  DVM8  www.realcity.cz/rc/  DVM9  www.realcity.cz/rc/  DVMA  www.realcity.cz/rc/  DVMB 

 www.realcity.cz/rc/  DVMC  www.realcity.cz/rc/  DVMD  www.realcity.cz/rc/  DUZA 

 www.realcity.cz/rc/  DVME  www.realcity.cz/rc/  DVMF  www.realcity.cz/rc/  DVMG 

 2 990 000 Kč  420 000 Kč  Informace v RK  3 490 000 Kč  3 485 000 Kč 

 4 021 000 Kč  3 290 000 Kč  730 000 Kč  2 590 000 Kč  3 090 000 Kč 

 7 300 000 Kč  2 711 750 Kč  6 580 000 Kč 

 3 800 000 Kč  2 390 000 Kč  576 000 Kč 

 800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446   

 800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446    800 100 446   

 800 100 446    800 100 446    800 100 446   

 800 100 446    800 100 446    800 100 446   

 554714  552857  538772  552352  549388 

 543068  553541  551191  554940  554259 

 542252  550514  548397 

 544117  550485  549880 
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http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:554714552
http://tel:554714552
http://tel:857538772
http://tel:552352549
http://tel:552352549
http://tel:543068553
http://tel:543068553
http://tel:541551191
http://tel:554940554
http://tel:554940554
http://tel:542252550
http://tel:542252550
http://tel:514548397
http://tel:544117550
http://tel:544117550
http://tel:485549880


PRAHA

Novostavby zděných RD o dispozici 4+1, UP 127 m2, 
garáž, pozemky od 294 - 407m2. 8 km od exitu 18 dál-
nice D8, 5km od Mělníka. 

Dům
Novostavba RD 4+1 býkev-okR. MělNík

www.realcity.cz/rc/DQGb

2 580 000 Kč602 433 665  
RAKRS517N

G

K výstavbě RD - inženýrské sítě, obec. asfaltová 
příjezdová komunikace, stabilizovaná zástavba, veřejné  
osvětlení, Horoušany-Horoušánky.

Pozemek
PozeMek 873 M2, okR. PRaha-výchoD

www.realcity.cz/rc/DvI9

2 460 000 Kč602 433 665  
RAKRS551N

Pronájem NP o CP 78 m2 v suterénu činžovního domu. 
Vstup do NP je ze společného schodiště v domě a vede 
k němu výtah z přízemí domu. 

komerční objekt
Nebytový PRostoR, 78 M2,  PRaha 1

www.realcity.cz/rc/DUGQ

12 000 Kč /měs.602 240 499  
RAKMN195N

e

Pronájem prostor o CP 200 m2 situovaný v přízemí v 
samostatně stojícím vila domě dle návrhu architekta V. 
Flégra, v ulici Na Záhonech.

komerční objekt
Nebytový PRostoR 200 M2,  PRaha 4

www.realcity.cz/rc/DvI8

160 Kč /m²/měs.602 240 499  
RAKMN192N

F

INsolveNce

Prodej RD k rekonstrukci v rámci insolvenčního řízení o 
2 NP, dispozice 4+1,UP cca 170 m2,pozemek 904 m2. 
Elektřina,vodovod,kanalizace.

Dům
RD se zahRaDoU, obec chotěvIce

www.realcity.cz/rc/Ds32

620 000 Kč724 121 285  
TF442016

G INsolveNce

Pozemek o výměře 356 m2 jehož součástí je část. 
podsklep. RD 5+1, UP 190 m2 o 2 NP a půdě s garáží. 
Zahrada o výměře 1758 m2.   

Dům
RD 5+1 JabloNNé v PoDJeštěDí

www.realcity.cz/rc/DU9U

2 100 000 Kč724 121 285  
TF482016

G

83 539 m2, Mříčná u Jilemnice, okr. Semily. S ÚR, 
investiční příležitost, krásná krajina, zimní a letní 
sporty, příroda na dosah, klid. 

Pozemek
soUboR PozeMků k výstavbě 10-tI RD

www.realcity.cz/rc/Dv5G

Informace v RK602 433 665  
RAKRS548N

Investiční příležitost, přístup z obecní asfaltové komu-
nikace, inženýrské sítě. Na hranici s obecní komunikací 
u závodů LAUFEN CZ.

Pozemek
koMeRčNí PozeMek 33.477 M2, bechyNě

www.realcity.cz/rc/DvIa

Informace v RK602 433 665  
RAKRS545N

Sleva Sleva

Prodej RD 4+kk na pozemku o 687 m2. 
Krásný výhled. 

Prodej bytu 2+kk, 50 m2, 1.NP, novostav-
ba, uzavřený prostor se společnou zahra-
dou. A sklepem.

Prodej bytu 3+kk o 125,7 m2. Po komplet-
ní rekonstrukci, součástí prodeje zahrada 
a sklep.

Prostorný rodinný dům 7+kk s komerčním 
prostorem a garáží. Dům je kompletně 
podsklepen.

Prodej RD 5+1 na pozemku o 710 m2.
Dům 4+kk Byt 2+kk Byt 3+kk Dům Dům 5+1
Slapy-praha-zápaD Komořany-praha 4 řevnice, praha - zápaD Davle, praha - zápaD hraDišKo, praha-zápaD

www.realcity.cz/rc/DLQQ www.realcity.cz/rc/DT6L www.realcity.cz/rc/DQNZ www.realcity.cz/rc/DV4H www.realcity.cz/rc/DTYP

2 890 000 Kč 3 578 463 Kč 4 100 000 Kč 10 490 000 Kč 2 590 000 Kč724 064 064 721 444 111 724 064 064 724 064 064 724 064 064
ZD008562 ZB008588 ZB008626 ZD008683 ZD008672

Sleva

Prodej levného RD 4+1 na pozemku 559 
m2, prostorná půda s možností úpravy pro 
bydlení.

Novostavba rodiného domu 4+1/GT před 
dokončením na pozemku 699m2. Rychlé 
spojení do centra Prahy. 

Prodej dvougenerační vily s užitnou plo-
chou 300 m2 a pozemkem 1.150 m2, vilová 
zástavba – klidná lokalita.

Prodej stavebních pozemků o 800m2 s 
možností na výstavbu rodinných domů.

RD 3+1 s terasou, na pozemku 811 m2, 
20 minut od slapské zátoky. 

Dům 4+1 Dům 4+1 vila 7+1 pozemek Dům 3+1
zBraSlav, praha 5 řitKa, praha - zápaD zBraSlav, praha 5 BuBovice, Stř. Čechy Čím, oKreS příBram

www.realcity.cz/rc/D1FK www.realcity.cz/rc/DV4G www.realcity.cz/rc/DSON www.realcity.cz/rc/DSOO www.realcity.cz/rc/DULK

4 250 000 Kč 4 200 000 Kč 11 890 000 Kč 1 500 Kč/m² 4 200 000 Kč724 064 064 721 444 111 607 200 200 724 064 064 721 444 111
ZD008169 ZD008261 ZD008649 ZP008654 ZD008677

www.1zbraslavska.cz
607 200 200

Specialista na Prahu 5 a Prahu západ
Zbraslavské nám. 463

Praha 5 – Zbraslav
Email: info@1z.cz
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Půdní vestavba s výtahem, nezařízený. Dvě ložnice, gal-
erie, plně vyb. kuch. linka, parkety, plyn. etážové topení, 
dvě koupelny s vanou. Klimatizace, terasa. 

Půdní vestavba s výt., byt i dům po celk. reko. Obýv. 
pokoj s vyb. kuch. linkou, 2 ložnice a 2 koupelny. Plov. 
podlahy, plyn. ET, klimatiz. Letná, Stromovka.

Mezonet 3+kk, 117 m2 Mezonet 3+kk, 91 m2 
PRAHA 2, UL, WENZIGOVA PRAHA 7, UL. KAMENICKÁ

www.realcity.cz/rc/DV4I www.realcity.cz/rc/DVN4

25 000 Kč/měs. 21 000 Kč/měs.224 817 803 224 817 803
Wen P5 Lara21

4.p.- výtah, dům i byt po celk.reko. 3 neprůchozí pokoje, 
kuch. linka, předsíň, tři komory, koupelna s vanou, 2xWC. 
Plov. podlahy, plynové ET. Letná, Stromovka.

Pět místností, 2x WC, sprcha, kuchyňka. Plynové to-
pení. Možnost pronájmu garáže ve dvoře domu. Metro 
B, C Florenc - Nový Karlín.

Byt 3+kk, 99 m2 Kanc. prostory, 146 m2
PRAHA 7, UL. KAMENICKÁ PRAHA 8, UL. VÍTKOVA

www.realcity.cz/rc/DVN3 www.realcity.cz/rc/BOIZ

20 000 Kč/měs. 30 000 Kč/měs.224 817 803 224 817 803
Lara18 VITsx

PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727

U nás neplatíte provizi!
e-mail: consulting@palladio.cz

775 604 775775 604 775775 604 775

ZbuZany - hranice Prahy 5
3+kk, 72 m2, terasa 7 m2, sklep 3 m2, garáž.  
10 min. metro Stodůlky. Stěhování 2018.  

www.zbuzany-viladomy.cz 3 964 645 Kč

Tuchoměřice
Luxusní rezidence o ploše 1 000 m2  
na pozemku  5 000 m2. Tuchoměřice  
- 5km letiště, centrum Prahy 15 minut.

www.unique-property.eu Informace v RK

Kamenice - 10 min. do Prahy
Prvorepubliková vila, 500 m2, pozemek 
4 500 m2, z roku 1935 ve výborném stavu. 
Prodej z rodinných důvodů.

www.agenareality.cz Informace v RK

Praha 6 - VoKoVice
Byt 2+1, ulice Kamerunská, plocha 57 m2, 
zděné jádro, sklep, 1/2 lodžie, nová okna, 
zateplení, výtah, 15m od metra Bořislavka.

www.agenareality.cz 3 650 000 Kč

ŽelíZy - Praha 40 minuT
Prvorepubliková vila advokáta E. Destinové 
z roku 1929 ve velmi dobrém stavu. 675 m2, 
pozemek 1 834 m2. Vnitřní bazén a wellnes.

www.agenareality.cz 14 950 000 Kč

Jindřicha PlachTy - Praha 5
Byt 3+1, celkem 115 m2, balkón, 2x komora,  
2x sklep, 200m tramvaj, metro a autobus 
Anděl.

www.agenareality.cz 7 200 000 Kč

noVosTaVba VrchlicKého - Praha 5
Prodej bytu 3+kk, 74 m2, balkón 10 m2,  
sklep 2 m2, garáž stání. Stěhování 2018.  
8 min. od centra businessu i zábavy Anděl.

www.vrchlickeho-rezidence.cz 6 686 161 Kč

sTaTenice, Černý Vůl
Chata pro celoroční bydlení, 80 m2, sklep 
20 m2, zahrada 630 m2, 3 km od hranice Prahy. 
Krásná zahrada, časem stavební pozemek.

www.agenareality.cz 3 100 000 Kč

Baví vás prodávat unikátní a zajímavé reality? zkuste se nás zeptat na více informací!

ATDK Real spol. s.r.o.
Centrum: Sudoměřská 32, Praha 3 

(U Paláce Flóra, metro Flóra)

nonstop: 608 066 796, e-mail: atdk@atdk.cz, web: www.atdk.cz

RD Tišice 
 ZZZ�U H DOF LW \ �F ] � U F � DVN8 

RD 4+1, 2 koupelny, zahrada 2 263 m2, ba-
ům je po rekon-

strukci. Vzdálenost od Prahy je 25 km.

7 725 000 Kč

3 R] H P N\ �6 W U X KDřov u Benešova    
 ZZZ�U H DOF LW \ �F ] � U F �   DOA5 

3RVO H G Q t� VW DY H E Q t� SR] H P N \ � � R� Y ò P ěře 1.001 
a 1.000 m2� � VH � Q DFK i ] H M t� Y � N O L G Q p� části obce.

670 Kč � � P æ   

Zavedená 
realitní a investiční 

kancelář� KOH Gi �
SU DF RY Q tN\ �
na pozice:

3 ( 5 62 1 $ /,67$ � . $ �

$ 6,67( 1 7� . $ �

0 $ . /eŘ� . $

tel.: 608 066 796
mail: atdk@atdk.cz 
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PIX-IT PREMIUM

ČESKÁ NOVINKA CHYTRÁ VZDĚLÁVACÍ 
STAVEBNICE ZE SILIKONUABSOLUTNÍ HIT 

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH!

PIX-IT DOPORUČUJE MENSA ČR!
Kreativní vzdělávací stavebnice pro hraní, vzdělávání a rozvíjení 

intelektu dětí předškolního a školního věku.
Vytvořeno v ČR ve spolupráci s odborníky a pedagogy.

PIX-IT STARTER Green

SQUIGZ je zábavná kreativní 
stavebnice z přísavek! Tato stavevbnice 

se stala velmi oblíbenou díky své 
unikatní konstrukci a výrobě ze 

zdravotně nezávadného silikonu. 
Rozsáhlý set 50 Dílků zaručuje 100% 

zábavy. 5 různých tvarů z vysoce 
kvalitní silikonové pryže, BEZ FTALÁTŮ.

Genii Creation Art Fantasy

Stavebnice kombinuje pestrou 
tvarovou rozmanitost se zajímavým 
výtvarným pojetím. Ideální hračka 

a pomůcka dětí pro jemnou 
motoriku, učení barev, tvarů 

a také pro stavění fantastických 
zámků a měst. 

SQUIGZ Deluxe 50

         Pořiďte svým dětem originální hračky, 
                     díky kterým se toho navíc mnoho naučí! 

Chytré stavebnice PIX-IT, Magformers, Squigz a mnohem více 
najdete exkluzivně pouze v internetovém obchodě Nezlobíme.cz.

Internetový obchod www.nezlobime.cz rozesílá po celé ČR. Pro více informací 
o produktech volejte na tel: +420 724 364 475 nebo pište na email: info@nezlobime.cz. Kdo si hraje, nezlobí!

6 750 Kč895 Kč1 595 Kč 1 599 Kč

http://www.nezlobime.cz
http://tel:+420724364475
http://mailto:info@nezlobime.cz


Dávkovač na tekuté mýdlo  
NEW COMBO

3 950 Kč

Koš na prádlo z bambusového 
dřeva BUTTERFLY

Bambusový ručník
50x100 cm různé barvy

560 Kč

950 Kč

V internetovém obchodě Bon Affaire 
najdete ty nejlepší froté ručníky a široké 

spektrum koupelnových doplňků Möve, které se 
vyrábějí výhradně v Německu, a svou kvalitou 

i designem se řadí mezi evropskou špičku.

Máte dokonale sladěný 
interiér a jediné, co vám 

ještě chybí, je skvělá 
bytová vůně? 

Dopřejte si luxus ve své 
koupelně a pořiďte si 
do ní kvalitní výrobky 

od firmy Möve. 

Do větších obytných prostor či kanceláří 
se skvěle hodí katalytické lampy a v menších 
místnostech vám zase dobře poslouží aroma 

difuzér londýnské značky Ashleigh & Burwood.

Velká katalytická lampa MOSAIC 
MEADOW

Malá katalytická lampa GOLDEN 
SUNSET s vůní MOROCCAN SPICE

Difuzér COSY KNIT 
s vůní LOG FIRES

1 200 Kč

1 300 Kč

950 Kč

Internetový obchod www.bonaffaire.cz rozesílá po celé ČR a má téměř 150 výdejních míst. 
Pro více informací o produktech volejte na tel: +420 739 547 879 nebo pište na email: info@bonaffaire.cz.

http://www.bonaffaire.cz
http://tel:+420739547879
http://mailto:info@bonaffaire.cz


Vinyl není jen hudba,
    vinyl je životní styl

     Ultimátní sada vinylů 
s nejlepšími hity minulého století 
        a přenosným gramofonem!

Přehled toho nejlepšího:

1. ESSENTIAL BOS OBSAHUJE: ABC: THE LOOK OF 
LOVE. MEMO CARA FLASHDANCE:WHAT A FEELING. 
STARSHIP: WE BUILT THIS CITY...

2. SENSATIONAL 70S OBSAHUJE: IKE & TINA 
TURNER: NUTRUSH CITY LIMITS, CANDI STATON: 
YOUNG HEARTS RUN FREE. ODYSSEY NATIVE NEW 
YORKER...

3. BEST OF THE 60S OBSAHUJE: ELVIS PRESLEY: IT‘S 
NOW OR NEVER, CHUBBY CHECKER: LETS TWIST 
AGAIN, NEIL SEDAKA: BREAKING UP IS HARD TO DO.

4. FOREVER 50S OBSAHUJE: BOBBY DARIN: MACK 
THE KNIFE, BUDDY HOLLY & THE CRICKETS:THAT‘LL 
BE THE DAY, CRAIG DOUGLAS: ONLY SIXTEEN.

5. DISCO FEVER OBSAHUJE: ODYSSEY:GOING BACK 
TO MY ROOTS. GLORIA GAYNOR: I WILL SURVIVE. 
HEATWAVE: BOOGIE NIGHTS. TYMES: MS GRACE...

6. SOUL CLASSICS OBSAHUJE: RAY CHARLES: I GOT 
A WOMAN. JAMES BROWN: PLEASE PLEASE PLEASE. 
THE MANHATTANS: KISS AND SAY GOODBYE...

7. JAll MASTERS OBSAHUJE; ELLA FITZGERALD: LOVE 
ME OR LEAVE ME, MILES DAVIS: ‘ROUND MIDNIGHT, 
DINAH WASHINGTON: PERDIDO...

8. BLUES MASTERS OBSAHUJE: NOWLIN‘ WOLF: 
SMOKESTACK LIGHTNING. 0.0 KING: EVERY DAY 
I HAVE THE BLUES, MUDDY WATERS: HOOCHIE 
COOCHIE MAN...

9. I. ‚AMOUR A PARIS OBSAHUJE: EDITH PIAF: LA 
VIE EN ROSE. YVES MONTANE C‘EST SI BON SACRA 
OISTEL: LA FIN D‘UN ROMAN D‘AMOUR...

10. ULTIMATE DIVAS OBSAHUJE: DINAH 
WASHINGTON: MAD ABOUT THE BOY, ETTA JAMES: 
AT LAST, DIONNE WARWICK: DON‘T MAKE ME OVER...

11. LEGENDS OF ROCK & ROLL OBSAHUJE: THE BIG 
BOPPER: CHANTILLY LACE, CHUCK BERRY: JOHNNY B 
GOODE, FATS DOMINO:AIN‘T THAT A SHAME...

12. JUKEBOX GIANTS OBSAHUJE: JACKIE WILSON: 
REST PEllTE, RITCHIE VALENS: LA BAMBA. THE BEACH 
BOYS: SURFIN‘ SAFARI........

13. ROUTE 66 OBSAHUJE: CANNED HEAT: ON THE 
ROAD AGAIN, THE CHAMPS: TEQUILA, NAT „KING‘ 
COLE (GET YOUR KICKS ON) ROUTE 66...

14. MOVIE HITS OBSAHUJE: CA (VEST SIDE STORY). 
REDBONE: COME ANO GET YOUR LOVE (GUARDIANS 
OF THE GALAXY)...

15. EVERLASTING LOVE SONGS OBSAHUJE: 
NATIINGTCOLE: UNFORGETTABLE. TONY BENNETT (I 
LEFT MY HEART) IN SAN FRANCISCO, THE PLATTERS: 
ONLY YOU...

16. ROMANTIC CLASSICS OBSAHUJE: 
VIVALOrSPRINGT: ALLEGRO, MOZART: EINE KLEINE 
NACHTMUSIK. BACH: AIR ON AG STRING...

17. COUNTRY‘S GREATEST OBSAHUJE: JOHNNY 
CASH: I WALK THE LINE, PATSY CLINE: CRAZY, KENNY 
ROGERS: RUIN, DON‘T TAKE YOUR LOVE TO TOWN.

18. LATINO OBSAHUJE: JOAO GILBERTO: 
CORCOVADO, FRANCIS BAY: MAMBO NO. 5, SERGIO 
MENDEZ: OUTER VET, MONGO SANTAMARIA: VIVA LA 
FELICIDAD.

19. REGGAE SENSATION OBSAHUJE: BOB MARLEY: 
STOP THE TRAIN. THE UPSETTERS: IN THE LAM. SLY 
8 ROBBIE: DREAD RASTAFARI, HORACE ANDY: COS 
CUS...

20. CHRISTMAS HITS OBSAHUJE: BING CROSBY: 
WHITE CHRISTMAS, FRANK SINATRA: LET IT SNOW. 
LET IT SNOW LET IT SNOW, FARINA KITT: SANTA BABY...

Internetový obchod www.superdesky.cz rozesílá po celé ČR. Získejte slevu 100 Kč zadáním slevového kódu SUPERDESKY2016 
v objednávce. Pro více informací o produktech volejte na tel: +420 739 547 879 nebo pište na email: info@superdesky.cz.

     Ultimátní sada vinylů 
s nejlepšími hity minulého století 
        a přenosným gramofonem!

PERFEKTNÍTIPna vánoční dárek pro zaměstnance i rodinu!

http://www.superdesky.cz
http://tel:+420739547879
http://mailto:info@superdesky.cz


Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRONÁJMY

PRAHA 6 - LYSOLAJE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVNF
Dlouhodobý pronájem bytu 2+kk v RD po celkové re-
konstrukci, ul. Kovárenská.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 602 309 076

10 000 Kč/měs.

PRAHA 1, UL. BENEDIKTSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVGI
Částečně zařízený byt 2+kk po rekonstrukci, 55,3 m²,
ve 3. p. cihlového činž. domu. Na podlahách plovoucí
podlaha a dlažba. Atraktivní lokalita poblíž metra B.
RAK CZ a.s. tel.: 602 240 499

14 000 Kč/měs.

BYT 2+KK, SMÍCHOV
Třída E

www.realcity.cz/rc/DVNS
Příjemný apartmán ve 4. p. rezidence Anděl City
po rekonstrukci. Částečně zařízený, s nonstop re-
cepcí a alarmem. Vestavěné skříně, internet a sítě
k dispozici.
ENGELVOELKERS.COM tel.: 233 091 010

22 000 Kč/měs.

PRAHA 2, UL, WENZIGOVA
www.realcity.cz/rc/DV4I

Mezonet 3+kk, 117 m², v půd. vest. s výt., nezařízený.
2 ložnice, galerie, plně vyb. kuch. linka, parkety, plyn.
ET, 2 koupelny s vanou. Klimatizace, terasa.
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.

tel.: 224 817 803
25 000 Kč/měs.

PRAHA 7 - BUBENEČ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DU9O
Dlouhodobý podnájem dvougen. bytu 4+1, 144 m²,
přízemí cihlového domu po kompletní rekonstrukci,
Praha 7 - Bubeneč, ulice Ovenecká. K užívání za-
hrada s altánem.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 777 559 979

28 000 Kč/měs.

BYT 4+1, BUBENEČ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVNR
Prostorný mezonet ve ville Bianca v dipl. čtvrti.
Nadstandardně vybavený, hl. ložnice s vlastní kou-
pelnou, se sklepem a 2 podzemními gar. stáními.
Ihned volné.
ENGELVOELKERS.COM tel.: 233 091 022

75 000 Kč/měs.

Hledáte
novostavby?
s námi najdete!

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 3

BYT 2+KK DO OV, 58 M2, ŽIŽKOV
Třída D

www.realcity.cz/rc/DRY5
Zrekonstruovaný mezonet. byt v projektu Rezi-
dence u Bojovníka. Možnost přikoupení garážo-
vého stání přímo v domě.Cena vč. 15 % DPH. 5 mi-
nut chůze od metra Flora.
Pražská správa nemovitostí

tel.: 704 320 935
6 023 000 Kč

PRAHA 4

BYT 3+KK, 75 M2, PRAHA 4 - NUSLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVNH
Byt 3+kk ve stavu před rekonstrukcí v projektu Re-
zidence U Jezerky II.Orientace bytu na SV.K bytu
náleží sklep.Blízká autobus. zastávka s návazností
na metro C.
Pražská správa nemovitostí

tel.: 704 320 935
4 854 000 Kč

PRAHA 5

PŘIPRAVUJEME - REZIDENCE MALVAZINKY
Třída B

www.realcity.cz/rc/DTZ8
Rezidence Malvazinky představuje 3 bytové
domy ve velmi elegantním designu, citlivě
začleněny mezi stávající okolní zástavbu. Více
www.rezidencemalvazinky.
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

informace v RK

PŘIPRAVUJEME - REZIDENCE
MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/DTZ8

Rezidence Malvazinky představuje 3 bytové
domy ve velmi elegantním designu, citlivě
začleněny mezi stávající okolní zástavbu. Více
www.rezidencemalvazinky.
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

informace v RK

1+KK V ŽÁDANÉ LOKALITĚ, P 13, LUŽINY
Třída B

www.realcity.cz/rc/DV4Q
Investujte do startovacího bydlení nebo budou-
cího pronájmu. Západně orientovaný byt s úlož-
nými prostory a balkónem.
www.jeremiasova.cz tel.: 800 340 350

2 941 971 Kč

NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE
Třída C

www.realcity.cz/rc/DUA3
22 nových komfortních bytů terasy,předzahrádky.
Ke každému bytu garáž a sklepní kóje,metro
B,MHD,blízko centra Smíchova,hypo,dokončení
konec 2017
Commco tel.: 724 270 852

od 4 347 000 Kč

Doudlebská 1312/4 
140 00 Praha 4

Tel.: 226 25 40 20 
Mobil: 606 669 111

www.rkelias.cz

NOVÝ BYT.PROJEKT PRAHA 5 NA
VIDOULI

Třída C
www.realcity.cz/rc/DGSP

3+kk-4+kk,75m²-118m², balkony,terasy, před-
zahrádky,garáž a sklep v ceně, kom.prostory
291m2,infrastruktura,MHD,metro,sportoviště,parky,pražský
okruh,hypo možná
Commco tel.: 724 270 852

od 5 600 000 Kč

4+KK S VÍCE NEŽ 90 M², P 13, LUŽINY
Třída B

www.realcity.cz/rc/DV4P
Rodinný byt s praktickými úložnými prostory na
chodbě i ve všech obytných místnostech. Balkón
a sklep v ceně.
www.jeremiasova.cz tel.: 800 340 350

6 072 334 Kč
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TEXTOVÁ INZERCE

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

NOVOSTAVBA LOFTU PRAHA 5, K HÁJŮM
Třída C

www.realcity.cz/rc/DO17
Loft E301, parkety, eurookna, 3kk, 3.NP, 96 m², zaří-
zené koupelny, WC, terasa 128 m², gar. stání, sklep.
Commco tel.: 724 270 852

8 075 415 Kč

NOVOSTAVBA BYTOVÝ DŮM PRAHA
5-RADLICE

Třída C
www.realcity.cz/rc/DULN

Byt č. 302, 3.NP, 4kk, 95,72 m², balkon 26,39 m²,
hypo možné.
Commco tel.: 724 270 852

8 090 250 Kč

BYT 3+KK, KOŠÍŘE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVNQ
Dvoupatrový prosvětlený byt s terasou v klidné lo-
kalitě. Vysoký standard na 110 m². Garáž v ceně
(300 m od domu). V roce 2011 kompletní rekon.
Klidná lokalita.
ENGELVOELKERS.COM tel.: 233 091 040

8 290 000 Kč

PRAHA 6

BYT 2+KK/PŘEDZ.,93,4 M2, DEJVICE
Třída E

www.realcity.cz/rc/DTLF
Byt 2+kk s předzahrádkou 28 m² v projektu Garden
House. Orientace bytu na Z. Byt je vhodný k rekon-
strukci. 2 zastávky tramvají na metro A/Dejvická.
Pražská správa nemovitostí tel.: 704 320 935

4 310 000 Kč

PRAHA 6 - DEJVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DE3C
Novostavba bytu 3+kk/L+B+Gs, 91,4 m², 3. patro by-
tového domu, v ul. Lindleyova.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 775 323 649

6 800 000 Kč

DŮM 7+1, PRAHA 6
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVNP
Polořadová prvorepubliková vila na Ořechovce.
Čtyři podlaží 202 m² na pozemku 399 m² před rek.
2 samostatné vstupy, 2 terasy, 2 parkovací místa
na pozemku.
ENGELVOELKERS.COM tel.: 233 091 060

23 500 000 Kč

PRAHA 9

PARK. STÁNÍ K PRODEJI, P 9 - LETŇANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSOI
Soubor 16-ti otevřených parkovacích stání. Stání jsou
umístěna na střeše parkovacího objektu na Staré
návsi - strategická poloha uvnitř městské části Le-
tňany.
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

950 000 Kč

PARK. STÁNÍ K PRODEJI, P 9 - LETŇANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSOI
Soubor 16-ti otevřených parkovacích stání. Stání
jsou umístěna na střeše parkovacího objektu na
Staré návsi - strategická poloha uvnitř městské
části Letňany.
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

950 000 Kč

RD 4+KK/G S POZEMKEM 457M2 PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DO1F
Zděný RD Kvarta o dispozici 4+kk s vlastní garáží
(109m²) . Celková plocha pozemku je 457m². Více na
webu projektu www.vyladenedomy.cz .
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

6 500 000 Kč

RD 4+KK/G S POZEMKEM 457M2 PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DO1F
Zděný RD Kvarta o dispozici 4+kk s vlastní garáží
(109m²), celková plocha pozemku je 457m². Více
na webu projektu www.vyladenedomy.cz .
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

6 500 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 657M2 PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DVF1
Sexta je největším RDprojektu Vyladěných domů. RD
6+kk , 160m², vhodný pro velkou rodinu nebo gene-
rační bydlení. Celková pl. pozemku 657m².
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

8 900 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 657M2 PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DVF1
Sexta je největším RD projektu Vyladěných domů.
Dispozice 6+kk o ploše 160m² jsou vhodné pro vel-
kou rodinu nebo generační bydlení. Celková plo-
cha pozemku 657m².
Kadlec RK s.r.o. tel.: 737 289 996

8 900 000 Kč

PRAHA 10

UBYT.JEDN.2+KK/ST/P, 69,5 M2,HOSTIVAŘ
Třída C

www.realcity.cz/rc/DPPD
Prodej ubyt.jedn.2+kk se střešní T 11,3 m² a vč.
park.stání,v projektu Club Ocean.Orientace jednotky
na Z a V. Lokalita snadno dostupná tramvají i autobu-
sem.
Pražská správa nemovitostí tel.: 704 320 935

3 314 000 Kč

BYT 2+KK,59,7 M2,UL. U PLYNÁRNY
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVNG
Byt 2+kk v BD Bohdalecké výhledy, na Praze 10 -
Michle. Byt je orientován na J a je ve stavu před re-
konstrukcí.Dobrá dostupnost na metro C/Roztyly či
Pankrác.
Pražská správa nemovitostí tel.: 704 320 935

3 693 000 Kč

PRAHA 10-STRAŠNICE, UL. NÁZOVSKÁ
Třída C

www.realcity.cz/rc/DU9S
Byt 2+kk s šatnou situovaný ve III. NP, 63 m² + velký
balkon 20m², garážové stání. Výborný technický stav
bytu i domu, vyhledávaná atraktivní lokalita.
RAK CZ a.s. tel.: 602 433 665

4 488 000 Kč

4+KK, TÉMĚŘ 120 M², HORNÍ MĚCHOLUPY
Třída B

www.realcity.cz/rc/DU8Q
Dvougenerační 4+kk s terasou do zeleného vnit-
robloku a dvěma šatnami. K bytu náleží sklep.
www.bolevecka.cz tel.: 800 340 350

6 930 458 Kč

PRAHA - VÝCHOD

KŘENICE U PRAHY, OKR. PRAHA-VÝCHOD
Třída G

www.realcity.cz/rc/DU9X
RD 4+kk na poz. 379 m² s garáží a zahradní místností
(vhodná pro úschovu dřeva, nářadí). Voda zavedena
ze studny. Plyn, kan. a veř. vodovod zavedeny na po-
zemek.
RAK CZ a.s. tel.: 601 332 313

2 584 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

POHOŘÍ, OKR. PRAHA-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DU97

Prodej prostorné chaty 5+kk, obec Pohoří, nedaleko
Jílového u Prahy, pozemek 200 m², veranda, krásná
příroda, výborné spojení do Prahy.
ATDK Real spol. s r.o. tel.: 724 857 341

1 150 000 Kč

OSTATNÍ ČR

RD MILEVSKO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DTLO
4+kk, pozemek 995m², klidná část obce, stodoly, ga-
ráž, voda a odpady zavedeny, lesy, rybníky. Praha 90
km.
ATDK Real spol. s r.o. tel.: 702 074 298

692 000 Kč

CEP, OKR. JINDŘICHŮV HRADEC
Třída G

www.realcity.cz/rc/DPPU
RD 2x 2+1/G, 65 m² a 54 m², se stodolou, půdou
vhodnou k vest. a dalším přísluš. o celk.UP 420
m2.Poz. 2635 m2, ZP 824 m2, el., vodov., kanal. na
hranici poz.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 603 828 625

1 150 000 Kč

POZEMKY

SOLENICE
www.realcity.cz/rc/DVN9

Pozemek 3.118 m² v klidném prostředí s krásným vý-
hledem na přehradu, vhodný na rekreaci či bydlení.
Přívod elektřiny na pozemku, vodovod a kanalizace
v ÚP obce.
ATDK Real spol. s r.o. tel.: 608 962 366

202 Kč/m²

Hledáte
pronájem?

s námi najdete!

RUDNÁ U PRAHY - HOŘELICE
www.realcity.cz/rc/DMGJ

SP 7.168 m², svažitý od dálnice dolů. Dle ÚP určen k
zást. rekreačním domkem. Poz. oplocen, el. na hra-
nici, kopaná studna na pozemku, plyn a kanalizace
nejsou.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 775 323 649

400 Kč/m²

ZAVIDOV, OKR. RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/DUU9

SP v intravilánu obce 1187m² s funkční, podsklep. sto-
dolou, UP 180 m². El. na poz., přip. k obec. vodovodu
v komun., kanalizaci lze řešit jímkou (septikem).
RK JUDr. Josef Křen tel.: 777 559 979

600 Kč/m²

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DQ9N

Prodej investičních stavebních pozemků o výměře
800 m² s kompl. IS v Kralupech nad Vltavou, Minice.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²

SÁZAVA OKR. BENEŠOV STAVEBNÍ
POZEMEK

www.realcity.cz/rc/DS46
Nabízíme stavební pozemek 2 060 m² v žádané a
klidné lokalitě města Sázavy. Na okraji pozemku jsou
IS a kanalizace.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. tel.: 725 435 090

2 200 000 Kč

STATENICE, OKR. PRAHA - ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DSN1

SP 1.372 m², část. svažitý, v zástavbě RD, s krás-
ným volným výhledem na bývalý mlýn.Elektřina u po-
zemku, možnost připojení na vodovod.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 777 559 979

2 790 000 Kč

POZEMEK 603 M², DOLNÍ POČERNICE
www.realcity.cz/rc/DPJU

Lehce svažitý atraktivní pozemek u golfu, vhodný
k výstavbě RD. Přípojné body pro elektřinu, plynu,
vody a kanalizace budou připraveny před hranicí
pozemků.
Sekyra Group, a. s. tel.: 800 411 111

5 940 000 Kč

POZEMEK 693 M², U GOLFU!
www.realcity.cz/rc/DPJV

Lehce svažitý atraktivní pozemek určený k vý-
stavbě RD, je součástí projektu, který navazuje na
úspěšnou I. etapu, prodej bytů v nízkoenergetic-
kých viladomech.
Sekyra Group, a. s. tel.: 800 411 111

6 200 000 Kč

POZEMEK 677 M², U GOLFU!
www.realcity.cz/rc/DOPT

Lehce svažitý pozemek určený k výstavbě RD,
který jsme Vám schopni, ve spolupráci s našimi do-
davateli, dodat „na klíč“ v nízkoenergetickém či pa-
sivním standardu
Sekyra Group, a. s. tel.: 800 411 111

6 350 000 Kč
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

POZEMEK 836 M², DOLNÍ POČERNICE
www.realcity.cz/rc/DV9K

Kousek od GOLFOVÉHO RESORTU BLACK
BRIDGE, lehce svažitý, určený k výstavbě RD. V
případě Vašeho zájmu,dodáme RD „na klíč“ v
nízkoenergetickém či pasiv.standardu
Sekyra Group, a. s. tel.: 800 411 111

6 500 000 Kč

POPTÁVKA

PRODÁME VÁŠ BYT!
www.realcity.cz/rc/DTXG

Rychle za nejvyšší cenu! Skvěle byt nafotíme,
výborně odprezentujeme. Přivedeme bonitní zá-
jemce: Čechy i cizince. Zkušení makléři zajistí
hladký průběh prodeje.
Mgr. Z. Vařeka www.homesweethome.cz

tel.: 775 995 021
informace v RK

NABÍDKA PRÁCE!
www.realcity.cz/rc/DTXH

Pošlete životopis! Domluvte si pohovor! Hledáme
správce databáze, fotografy nemovitostí, recepční,
makléře do oddělení prodejů i pronájmů. Profesio-
nální tým.
A. Ježek - majitel www.homesweethome.cz

tel.: 608 131 300
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT!
www.realcity.cz/rc/DTXI

Realizujeme nejvíce pronájmů bytů v Praze! Tra-
dice, kvalita, čeští i zahraniční nájemníci. Dlouho-
dobá úspěšná spolupráce s majiteli bytů a činžov-
ních domů.
Ing. M. Vonšovská www.homesweethome.cz

tel.: 731 639 731
informace v RK

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DPFV

Potřebujete rychle peníze zaVaši nemovitost? Nabíd-
něte nám ji k přímému odkupu.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG8

Privatizujete byt a dlužíte na nájmu nebo nemáte pro-
středky na jeho odkup? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG4

Máte spoluvlastnický podíl na bytu nebo domu a
chcete ho prodat? Zajistíme jeho prodej, nebo ho od
Vás odkoupíme.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG5

Máte dluhy a chcete je řešit? Chcete se vyhnout blí-
žící se exekuci bytu? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRODEJ DOMU PRAHA – VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/DVO7

pro starší manžele hledáme ke koupi RD v
Praze-východ, Šestajovice, Klánovice,Jirny, Úvaly
apod. Možno i starší dům k rekonstrukci. E-mail:
info@donnareality.cz
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

dohodou

MLADÝ PÁR KOUPÍ 2+KK
www.realcity.cz/rc/DVO9

Promladý pár hledáme ke koupi 1+1 nebo 2+kk, Praha
4 nebo Praha 8 Kobylisy, v dostupnosti trasy metra C.
DR i OV. E-mail: info@donnareality.cz
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

informace v RK

HLEDÁME PRONÁJEM MENŠÍHO BYTU
www.realcity.cz/rc/DS8D

Pro bezdětný pár hledáme ihned k pronájmu pěkný
menší byt 1-2+1 (kk) v Praze, v dosahu MHD. Pro více
informací volejte na tel.: 226 804 480.
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 480

informace v RK

HLEDÁME PRONÁJEM NADSTANDARDNÍHO
BYTU

www.realcity.cz/rc/DS8E
Pro managera s rodinou působícího v mezinárodní
společnosti v Praze, hledáme pronájem většího bytu
(min. 3+1) v reprezentativní části Prahy.
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 480

informace v RK

HLEDÁME PRONÁJEM RD/ŘRD
www.realcity.cz/rc/DS8F

Pro solventního klienta hledáme pronájem pěkného
rodinného (i řadového) domu, min. 4+1, v Praze s
dobrou dopravní dostupností. Pro více informací vo-
lejte.
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 480

informace v RK

HLEDÁTE NÁJEMCE NA NEBYTOVÉ
PROSTORY?

www.realcity.cz/rc/DS8G
Stále hledáme pro zaevidované klienty kancelářské
a obchodní prostory, sklady, haly atd. v Praze, všech
typů a velikostí. Garantujeme rychlé a solventní jed-
nání
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 480

informace v RK

HLEDÁME INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/DS8H

Hledáme vhodné investiční příležitosti v celé ČR, pře-
vážně v Praze a jejím okolí, pro tuzemské i zahraniční
investory (budovy, komplexy budov i pozemky).
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 481

informace v RK

ZAJISTÍME PRODEJ VAŠEHO POZEMKU
www.realcity.cz/rc/DS8I

Sami vykoupíme nebo do 30 dnů zajistíme vhodného
kupce na všechny typy pozemků (orná půda, lesní
celky, louky, pastviny, vodní plochy apod.).
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 481

informace v RK

PRODÁVÁTE STAVEBNÍ POZEMEK?
www.realcity.cz/rc/DS8J

Pro zaevidované klienty - zájemce o výstavbu RD,
hledáme stále stavební pozemky v Praze a okolí.
Kvalitní právní servis zdarma. Kvalitní právní servis
zdarma.
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 481

informace v RK

CHCETE PRODAT SVOU CHATU/CHALUPU?
www.realcity.cz/rc/DS8K

Pro zaevidované klienty stále hledáme ke koupi rekr.
objekty (chaty, chalupy) na Praze - východ/západ a v
celém Středočeském kraji. Les/řeka v blízkosti výho-
dou
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 481

informace v RK

POTŘEBUJETE RYCHLE PRODAT SVŮJ BYT?
www.realcity.cz/rc/DS8L

Pro zaevidované klienty s připravenými vlastními
zdroji či předschválenou hypotékou hledáme ihned
ke koupi jakékoliv byty (i v původním stavu) v Praze.
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 481

informace v RK

PRODÁVÁTE SVŮJ RODINNÝ DŮM?
www.realcity.cz/rc/DS8M

Prodáváte svůj rodinný dům dlouho? Obraťte se na
nás, do 30 dnů vyhledáme vhodného kupce unikát-
ním „švýcarským systémem“ prodeje. Kvalitní právní
servis zdarma.
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 481

informace v RK

SHÁNÍME BYT NA PRAZE 4 (11)
www.realcity.cz/rc/DS8N

Pro dlouholetého a seriózního klienta sháníme byt
min. 2+kk, od 40m², OV, v lokalitě Prahy 4 (11) - Cho-
dov, Háje, Krč, Nusle. Cena dohodou dle stavu a lo-
kality.
RealExpert s.r.o. tel.: 226 804 481

dohodou

PRO ZAHRANIČNÍ I TUZEMSKÉ INVESTORY
www.realcity.cz/rc/DVOA

hledáme ke koupi zajímavé komerční i rezidenční ne-
movitosti v Praze i celé ČR. Pouze bonitní investoři.
GENERAL ZONE s.r.o. tel.: 739 341 011

informace v RK

CHCETE NADSTANDARDNÍ PŘÍJEM
www.realcity.cz/rc/DVOB

znáte-li někoho ve svém okolí, kdo prodává jakouko-
liv nemovitost, doporučte nás a odměna Vás nemine,
možnost i pravidelného příjmu.
GENERAL ZONE s.r.o. tel.: 739 341 011

informace v RK

PRODÁVÁTE SVOJI NEMOVITOST
www.realcity.cz/rc/DVOC

v Praze, PV, PZ a Středočeském kraji? Pomůžeme
ochránit Vaše rizika a zajistíme bezpečný prodej i
Vaší nemovitosti. Propracovaný systém.
GENERAL ZONE s.r.o. tel.: 739 341 011

informace v RK

HLEDÁME KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU
www.realcity.cz/rc/DVOD

nadstandardní podmínky, přátelský kolektiv, moti-
vační ohodnocení, systém školení, zajímavý systém
práce, další výhody.
GENERAL ZONE s.r.o. tel.: 739 341 011

informace v RK

ZAJIŠŤUJEME KOMPLEXNÍ FINANČNÍ
SLUŽBY

www.realcity.cz/rc/DVOE
pro všechny, kteří potřebují vyřešit financování byd-
lení, projektů, vyhledáváme investiční příležitosti,
správa investic, kompletní poradenství
GENERAL ZONE s.r.o. tel.: 739 341 011

informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG7

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko An-
děla.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
35 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFT

Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho
našim prověřeným klientům.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč

POTŘEBUJE RYCHLE PRODAT BYT?
www.realcity.cz/rc/DVO8

Hledáme ke koupi byt 3-4+1(kk) v P4-Roztyly, Cho-
dov, Opatov,Háje. Možno i DV. Rychlé jednání
– platba bez použití úvěru. Nabídky zašlete na
info@donnareality.cz
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

do 4 000 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DPFU

Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m² s balkónem,
cihla, ne přízemí.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFY

Pro naše prověřené klienty hledáme byt 3+kk, 4+kk,
min. 100 m² v lokalitě Praha 5. Platba ihned.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč

SPECIÁL

PRONÁJMY SE SERVISEM ENGEL &
VÖLKERS

www.realcity.cz/rc/DQ7H
S námi najdete svůj vysněný domov. Naši pro-
fesionálové poskytují špičkové služby a portfo-
lio prémiových nemovitostí. Více na engelvoel-
kers.com/AndelPragueWest
Engel & Völkers tel.: 233 091 011

informace v RK

CELÁ ČR
www.realcity.cz/rc/DPFX

Vypracování smluv dle ného obč. zák. včetně advo-
kátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovi-
tosti.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
25 000 Kč

KOMERCE

ROZTOKY U PRAHY
Třída G

www.realcity.cz/rc/DU9P
Pronájem kancelářských prostor s příslušenstvím o
celkové výměře 200 m², Roztoky u Prahy, ulice Vl-
tavská, areál VUAB Pharma a.s. Možnost stravování
v objektu.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 603 493 840

informace v RK

LUXUSNÍ KANCELÁŘE, PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/DUTS

Pronájem luxusních kanceláří na Praze 7, v ul. Argen-
tinská. V blízkosti stanice meta C Holešovice. Mož-
nost parkování.
ATDK Real spol. s r.o. tel.: 605 711 642

od 190 Kč/m²/měs.

PRAHA-CHODOV, UL. JANA RŮŽIČKY
Třída C

www.realcity.cz/rc/DVOF
Kancelářský prostor 22 m² v přízemí kanc. budovy,
příjemné společné prostory, zasedací místnost, za-
bezpečené alarmem, bezbariérový přístup, parko-
viště u budovy.
RAK CZ a.s. tel.: 602 240 499

8 151 Kč/měs.

PRAHA-HOLEŠOVICE, UL. JABLONSKÉHO
Třída D

www.realcity.cz/rc/DVOG
Kancelář 21 m² u metra Nádraží Holešovice, v prvním
patře kancelářské budovy. Příjemné společné pro-
story, klimatizace, zabezpečené alarmem, 22 parko-
vacích míst.
RAK CZ a.s. tel.: 602 240 499

9 000 Kč/měs.

PRAHA 8, UL. VÍTKOVA
www.realcity.cz/rc/BOIZ

Kanc. prostory 146 m². 5 místností, 2xWC, sprcha, ku-
chyňka. Plynové topení. Možnost pronájmu 1-2 ga-
ráží ve dvoře domu. Metro B, C Florenc. Volné od
1.12.2016
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.

tel.: 224 817 803
30 000 Kč/měs.

KOMERČNÍ BUDOVA JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/DVEZ

970 m², poz. 5314 m². Využití pro obch. prostory, pro-
vozování drobných řemesel, sklady aj. Objekt zatep-
len, parkovací a man.plocha, vytápění vl. plyn. kotel-
nou.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. tel.: 725 435 090

15 450 000 Kč
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pronájem bytů 2+kk až 2+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:
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Praha 3
www.realcity.cz/rc/DVFP

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Era CENTraL

tel.: 777 308 449
9 500 Kč/měs.

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DVOJ

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Dumrealit.cz

tel.: 608 650 405
11 000 Kč/měs.

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DVOH

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
10 500 Kč/měs.

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DVOK

Byt, 2+kk, 42 m², tř. B
Dumrealit.cz

tel.: 608 650 405
11 000 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVOI

Byt, 2+1, 50 m², tř. D
Dumrealit.cz

tel.: 733 167 336
10 500 Kč/měs.

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DVOL

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
home 4 People

tel.: 731 773 791
11 000 Kč/měs.

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DVOM

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 724 900 159
11 500 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVOO

Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
rK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
11 999 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVFU

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
rK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
11 500 Kč/měs.

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DVOP

Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
rK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
11 999 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVON

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
reality 11

tel.: 608 531 582
11 500 Kč/měs.

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DVG6

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
haPPY hOUSE rENTaLS

tel.: 777 098 829
12 000 Kč/měs.

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DVFY

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
rK honzík

tel.: 724 593 303
12 000 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVGA

Byt, 2+kk, 37 m², tř. C
TrIO reality s. r. o.

tel.: 602 343 993
12 500 Kč/měs.

Praha
www.realcity.cz/rc/DVG1

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
12 000 Kč/měs.

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DVG9

Byt, 2+kk, 65 m², tř. C
home 4 People

tel.: 775 316 656
12 500 Kč/měs.

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DVOQ

Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
12 000 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVOR

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
reality 11

tel.: 702 566 668
13 000 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVOS

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Era BEST

tel.: 608 307 666
13 000 Kč/měs.

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DQOJ

Byt, 2+kk, 63 m², tř. G
ENGEL & VÖLKErS

tel.: 233 091 007
16 200 Kč/měs.

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DVOT

Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
13 000 Kč/měs.

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DVOV

Byt, 2+kk, 54 m², tř. G
haPPY hOUSE rENTaLS

tel.: 774 480 457
17 000 Kč/měs.

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DVOU

Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Era CENTraL

tel.: 773 018 051
13 000 Kč/měs.

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DVOX

Byt, 2+kk, 66 m², tř. B
rK EVrOPa Praha 9

tel.: 730 553 356
17 999 Kč/měs.

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DVP3

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
haPPY hOUSE rENTaLS

tel.: 774 480 445
24 000 Kč/měs.

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DVH2

Byt, 2+kk, 75 m², tř. G
OrION realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
28 000 Kč/měs.

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DVP4

Byt, 2+kk, 72 m², tř. G
Era CENTraL

tel.: 773 018 051
24 500 Kč/měs.

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DUNQ

Byt, 2+kk, 90 m², tř. G
ireality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
36 000 Kč/měs.

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DVP5

Byt, 2+kk, 48 m², tř. C
LEXXUS a. s.

tel.: 722 531 019
24 800 Kč/měs.

Praha 2
www.realcity.cz/rc/DUNZ

Byt, 2+1, 94 m², tř. E
ENGEL & VÖLKErS

tel.: 233 091 010
55 000 Kč/měs.

Praha 2
www.realcity.cz/rc/DVOY

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
reality 11

tel.: 775 777 749
18 000 Kč/měs.

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DVFC

Byt, 2+1, 87 m², tř. B
ENGEL & VÖLKErS

tel.: 233 091 010
22 800 Kč/měs.

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DVOZ

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
ENGEL & VÖLKErS

tel.: 233 091 010
21 000 Kč/měs.

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DVP1

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
haPPY hOUSE rENTaLS

tel.: 774 666 146
23 000 Kč/měs.

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DVNS

Byt, 2+kk, 63 m², tř. E
ENGEL & VÖLKErS

tel.: 233 091 010
22 000 Kč/měs.

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DVP2

Byt, 2+kk, 90 m², tř. G
haPPY hOUSE rENTaLS

tel.: 774 666 146
24 000 Kč/měs.

http://www.realcity.cz/rc/DVFP
http://www.realcity.cz/rc/DVOJ
http://www.realcity.cz/rc/DVOH
http://www.realcity.cz/rc/DVOK
http://www.realcity.cz/rc/DVOI
http://www.realcity.cz/rc/DVOL
http://www.realcity.cz/rc/DVOM
http://www.realcity.cz/rc/DVOO
http://www.realcity.cz/rc/DVFU
http://www.realcity.cz/rc/DVOP
http://www.realcity.cz/rc/DVON
http://www.realcity.cz/rc/DVG6
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http://www.realcity.cz/rc/DVGA
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http://tel:724593303
http://tel:602343993
http://tel:800100446
http://tel:775316656
http://tel:608333876
http://tel:702566668
http://tel:608307666
http://tel:233091007
http://tel:800100446
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   Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

praha a střední čechy
číslo 2 od 5. 12. 2016 do 15. 1. 2017

http://www.realnovostavby.cz


aktuálně z nové výstavby

NákupNí parky v hledáčku developerů 
nové možnosti investic?

Rostoucí ceny nemovitostí nutí řadu investorů ohlížet se v realitách po nových možnostech, jak využít svůj kapitál. Skoro až tren-
dem začaly být nákupní parky, přesněji řečeno obchodní areály. Investorům slibují poměrně slušný výnos a místním obyvatelům 
nové služby a obchody.

na trhu se v posledních letech objevila celá řada českých 
investičních fondů, které začaly působit v  developer-
ském segmentu a  investují do  nově vznikajících „retail 
parků”. Ukázalo se, že mají větší šanci přežít než velká 
nákupní centra. „Jednou za  týden dostaneme nabídku 
od  dalšího investora,“ potvrdil aktuální situaci mgr.  Jin-
dřich Kukačka, jednatel společnosti  KPD Group, která 
společně se skupinou exafin právě zrealizovala výstavbu  
obchodních center  v Úvalech a v Šestajovicích u Prahy.

PoměRně vySoký zISk
a  jaký je hlavní důvod přesunu pozornosti do  této ob-
lasti investování? zásadní atraktivita těchto nemovitostí 
spočívá ve výnosu. za  jednotlivý nákupní park investoři 
zpravidla zaplatí desítky i stovky milionů korun. zejména 
v  atraktivních mimopražských regionech mohou přinést 
výnos kolem osmi procent. a to je jistě zajímavé.

Příběh úSPěšné InveStIce
Příklady táhnou. a  tak dáváme jeden za  všechny. sku-
pina exafin, kterou zastupují realitní podnikatelé ing. Jiří 
Kadlec, miroslav Rolc a  ing. milan benda, se až do roku 
2013 zaměřovala hlavně na investice do developerských 
projektů rezidenčních nemovitostí a  nových rodinných 
domů. Jejich startovní metou, která se ukázala jako trefa 
do  černého, byl nákup kancelářské budovy, strategicky 
umístěné vedle  obchodního centra Galerie butovice. 

U  Galerie butovice nezůstalo a  přibyly další projekty. 
Druhým a třetím projektem v řadě jsou obchodní centra 
v  Úvalech a  v  Šestajovicích. obě centra byla uvedena 
do provozu ve stejný den, a to 1. prosince tohoto roku. za-
tímco v Úvalech jde o spíše menší projekt, Šestajovické 
obchodní centrum už za větší zmínku rozhodně stojí. Jed-
nopodlažní budova obchodního centra zaujímá 2 545 m² 
zastavěné plochy. „budova je rozdělena na  jednotlivé 
obchodní jednotky se samostatnými vstupy pro veřejnost 
v přední části budovy a odděleným zásobováním v zadní 
části objektu. součástí řešení celého území jsou zpevně-
né parkovací plochy pro osobní vozy před nákupním cen-
trem,” popisuje nově otevřené obchodní centrum marke-
tingová manažerka Jana moravcová. 

„Určitě to nejsou poslední naše počiny. v realizaci je to-
tiž řada dalších, které čekají na své dokončení a uvedení 
do provozu,” dodává Jana moravcová.

Střední Čechy v centRu PozoRnoStI
a rozhodně nejde o plané řeči. aktuálně skupiny exafin 
a  KPD Group připravují celkem devět projektů v  Praze 
a  ve  středních Čechách. tedy v  regionech, které mají 
z  pohledu odborníků velký potenciál. Uvidíme, jak se 
bude v tomto segmentu dařit i dalším developerům a in-
vestičním fondům. Pro obyvatele v přilehlých oblastech to 
jsou každopádně dobré zprávy i do budoucna. 

Radost letos o vánocích mají ne-
pochybně místní obyvatelé Šes-
tajovic, pro které se na  začátku 
prosince otevřel nový obchodní 
areál.  nákupní centrum je řešeno 
jako jedna bezbariérová budova. 
Uvnitř je rozdělena na  jednotlivé 
obchodní jednotky se samostat-
nými vstupy pro veřejnost z chod-
níku v přední frontě budovy a od-
děleným zásobováním v  zadní 
části objektu. součástí řešení ce-
lého území jsou zpevněné parko-
vací plochy pro osobní vozy před 
nákupním centrem.

biLLa, spol. s r.o.

teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.

Petcenter cz s.r.o.

ambLeR – italská restaurace  
a vinotéka

ČesKÁ LéKÁRna HoLDinG, a.s. 
- lékárna Dr. max

WeRco spol. s r.o.

květinářství Fiala

prodejna tabáku

otevření nového obchodního 
centra, které realizovaly společ-
ně skupina exafin, RP Šestajovice  
s.r.o. a KPG Group s.r.o., bylo za-
hájeno dne 1. 12. opening akcí se 
slavnostním přestřižením pásky, 
kterého se zúčastnili nejen přizva-
ní zástupci jednotlivých obchodů, 
ale i  starosta a  další zastupitelé 
obce. věříme, že se nejen míst-
ním obyvatelům bude v  novém 
obchodním centru dobře nakupo-
vat a že se sem budou rádi vracet.

v šeStajovIcích už mohou 
nakuPovat na vánoce

obchody,  
na kteRé Se můžete těšIt

SlavnoStní otevření 

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Využijte neopakovatelnou příležitost investovat do  jednoho z  nejzajímavějších 
a  nejprestižnějších developerských projektů v  ČR, jakým je rezidenční komplex 
„KAUNICŮV DVŮR“ ve Slavkově u Brna.  

„Moderní bydlení se slavnou historií“, takové motto nese unikátní bytový komplex 
KAUNICŮV DVŮR, situovaný v  jedné z  nejmalebnějších lokalit, pojící  slavnou na-
poleonskou historii a  krásy jižní Moravy. Uzavřený bytový komplex se nachází jen 
15 min. od Brna, v těsné blízkosti slavného Slavkovského zámku, na základech pů-
vodního panského dvora z 18. století (byl součástí zámku) a navíc vedle sportovního 
a golfového areálu i koupaliště. Díky citlivé práci architektů vzniká zcela ojedinělý 
bytový komplex, skládající se ze souborů budov, který respektuje dobový tvar dvoru 
s parkovou úpravou, relaxační zónou a jsou zde propojeny historické kořeny s moder-
ní a nadčasovou architekturou.

Proč právě lokalita Slavkov u Brna? 
Město Slavkov je vzdáleno jen 20 km východně od  centra Brna. Díky svému umístění 
a  dopravním uzlům poskytuje výborné spojení na  Brno, Prahu, ale také Ostravu, Olo-
mouc, Bratislavu, Vídeň nebo Budapešť. Samotná lokalita projektu zaručuje vynikající 
občanskou vybavenost spojenou s  každodenními potřebami, ale i  sportovním a  kul-
turním vyžitím. V místě lze využívat široké spektrum sportovních a rekreačních aktivit 
– koupaliště, prestižní golfový areál Austerlitz, který je vyhledáván golfisty z  celé ČR, 
tenisové kurty, fotbalový stadion, velmi hustou síť cyklotras a naučných stezek. Daleko 
není ani k oblasti Pálavy, která se řadí k jedné z nejoblíbenějších a turisticky navštěvo-
vaných lokalit u nás. 

Slavkov u  Brna je vnímán jako malebné a  skvělé místo pro život s  vynikající dopravní 
obslužností a zároveň jako lokalita s puncem genia loci, která se rychle stane i vaší sr-
deční záležitostí. Oblast je navíc velmi turisticky atraktivní a to nejen s ohledem na svou 
Napoleonskou historii (bitva Tří Císařů).  Známá je také díky jednomu z nejstarších do-
chovaných panských sídel, rodu Kouniců, s rozlehlým zámeckým parkem. 

V čem je projekt rezidenční komplex Kaunicův dvůr tak výjimečný?
Kromě malebné lokality, je to především výjimečnost místa, na kterém bude celý bytový 
komplex Kaunicův dvůr postaven. Dále pak exteriér projektu, jehož důmyslné a ucele-
né propracování a nadčasová architektura činí z Kaunicova dvora zcela výjimečný a oje-
dinělý developerský projekt na  celém území ČR. Kaunicův dvůr je uzavřený rezidenční 

komplex nízkých, dvoupodlažních budov, které zacho-
vávají parametry původního panského dvora a  citlivě 
komponují historii s  moderní architekturou a  nadčaso-
vým designem. Rezidenčnímu komplexu, který vzniká 
v lokalitě stabilizované zástavby, tak vrací jeho původní 
autenticitu a zároveň nabízí vysoký standard a luxusní bytové jednotky. Pro maximální 
komfort svých budoucích rezidentů bude ve dvorním traktu také uzavřená odpočinková 
zóna, která nabídne možnost relaxace či posezení ve velkoryse řešeném parku s lavička-
mi a jezírkem uprostřed. Budovy rozmanitých tvarů nabízejí široké možnosti zajímavých 
dispozičních řešení. Projekt nabízí nadstandardní a  dispozičně prostorné byty od  1+kk 
– 4+KK  s možností sloučení více bytových jednotek a variability dle nároků nových oby-
vatel. Součástí bytů jsou částečně kryté terasy, atria, balkony nebo zahrádky. V  rámci 
developerského projektu bude vybudován parkovací dům, který je součástí uzavřeného 
komplexu.

Zajímavá investice nejen na bydlení
Kromě příležitosti pro velmi komfortní a nadčasové bydlení je pořízení bytu v rezidenč-
ním komplexu Kaunicův dvůr také vyhledávaným cílem pro odpočinek, procházkami 
v  nedaleké „oboře“ nebo místem pro setkávání s  obchodními partnery. Místo vybízí 
k  nesčetným možnostem sportovně rekreačních i  kulturních aktivit. Kaunicův dvůr je 
velmi zajímavou investicí, která umožňuje kombinovat lukrativní výnosy z krátkodobých 
pronájmů a vlastní užívání nemovitosti pro rekreaci nebo občasné zázemí. Navíc hodno-
ta bytů v této lokalitě je garancí dlouhodobé stability, v poslední době naopak narůstá 
a drží srovnatelnou tržní úroveň s cenou nových bytů v Brně.  

Služby, které nabízí v rámci projektu samotný investor
S  ohledem na  dlouholetou praxi v  realitách a  zkušenosti se zprostředkováním služeb 
spojených s nemovitostmi, dokážeme zajistit pronájem bytových jednotek v samotném 
projektu Kaunicův dvůr. V případě investičního záměru, tak našim klientům odpadá oba-
va s  vyhledáním spolehlivého a  řádně platícího nájemníka, ale i  dalších starostí spo-
jených se samotným pronájmem. Pomůžeme i  s  prodejem jakékoliv jiné nemovitosti, 
z jejíž ceny bude financován nákup bytu v projektu Kaunicův dvůr. Také jako jedni z mála, 
nabízíme v ceně jednotlivých bytových jednotek moderní kuchyňskou linku včetně spo-
třebičů, garážové stání a sklepní kóje.  

www.kaunicuvdvur.czSKR Living, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

+420 777 457 075
docekal@natmal.cz Rezidenční komplex Kaunicův dvůr je v mnoha smě-

rech ojedinělý developerský projekt, který na českém 
realitním trhu nenachází přímou konkurenci. Ať už se 
jedná o samotnou lokalitu, nadčasovou architekturu, 
nabídku nadstandardních bytových jednotek, mož-
nost výjimečné investice nebo dalších služeb deve-
lopera, odlišuje se výrazně od ostatních. Ve srovnání 
s jinými rezidenčními projekty například i cenou, kte-
rá již zahrnuje garážové stání, sklepní kóji a moderní 
kuchyňskou linku včetně spotřebičů a garantuje poří-
zení nemovitosti bez nutnosti dalších výdajů.  Využij-
te ojedinělou příležitost k pořízení vlastního bydlení 
nebo zajímavé investici v neopakovatelném projektu, 
který je spojen se slavnou historií.

http://www.kaunicuvdvur.cz
http://mailto:docekal@natmal.cz


NOVOSTAVBY

Děkujeme za spolupráci  
v roce 2016 a přejeme šťastný  

a úspěšný nový rok 2017

PF 2016
Malvazinky
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Prodej bytů a komerčních prostor

190 m od Václavského náměstí

Recepce v domě

Odpočinková zóna ve vnitrobloku

Garážová stání pod domem

Úžasné výhledy z vyšších pater

Průkaz energetické náročnosti:
ENB C 108 kWh/m2/rok

www.villaapus.cz

Tel.: 602 269 011
 602 104 100 Realizace novostavby a rekonstrukce historické části domu

Historie
v moderním duchu
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http://www.vyladenedomy.cz
http://www.vyladenedomy.cz
http://www.vyladenedomy.cz
http://www.rezidencemalvazinky.cz
http://www.rezidencemalvazinky.cz
http://www.rezidencemalvazinky.cz
http://www.villaapus.cz
http://tel:602104100


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

Holečkova, Praha 5 
rezidencepalata.cz /+420 731 125 516

PŘED
PRODEJ

ZAHÁJEN

REPREZENTATIVNÍ BYDLENÍ NA DOSAH CENTRA 
JEDINEČNÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST 

Úspěšný projekt Rezidence Veselská zahajuje II. etapu.
Vaše bydlení může mít zcela novou úroveň!

etapa
50%

prodáno

II.Domov
ve vašem
stylu

byty 1+kk ± 4+kk

5 minut na metro

vysoká kvalita provedení
a standardu

v blízkosti OC Letňany

mateřská školka součástí
projektu

Úspěšný projekt Rezidence Veselská zahajuje II. etapu.
Vaše bydlení může mít zcela novou úroveň!

etapa
50%

prodáno

II.Domov
ve vašem
stylu

byty 1+kk ± 4+kk

5 minut na metro

vysoká kvalita provedení
a standardu

v blízkosti OC Letňany

mateřská školka součástí
projektu
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http://www.realnovostavby.cz
http://tel:+420731125516


Stylová

e-mail: info@lexxus.cz | tel.: +420 221 111 999

StylováStylová
budoucnost

e-mail: info@lexxus.cz | tel.: +420 221 111 999e-mail: info@lexxus.cz | tel.: +420 221 111 999

dokončení jaro 2017

10 minut od Prahy

vysoké standardy

inzerat_rezidence_na_ruzove.indd   1 24.11.2016   12:53:27

http://tel:+420221111999
http://mailto:info@lexxus.cz


800 500 550
www.4blok.cz

Specialista naPrahu 

5

Prodej prostorného bytu 3+1/L, 2x sklep,  
82 m2, v cihlovém domě, v žádané lokalitě Pra-
ha 5, Stodůlky, ul. Mládí.

Byt 3+1
Praha 5 – Stodůlky

www.realcity.cz/rc/dVNJ

3 990 000 Kč605 200 200
KB011210

Prodej prost., kompletně zrek. bytu 4+1 s lodžií 
a celkovou plochou 93 m2 v žádané lokalitě Pra-
ha 5, Barrandov, ul. Dreyerova.

Byt 4+1
Praha 5, hluBočePy

www.realcity.cz/rc/dVNk

4 900 000 Kč605 200 200
KB011170

Prodej bytu 3+1/L a velkým komerčním pros-
torem, už. plocha 100 m2. Lodžie, sklep. 

Byt 3+1
Praha 5 - Stodůlky

www.realcity.cz/rc/dVNl

4 800 000 Kč605 200 200
KB011221

G GG

3 patra, až 3 byty, jižní svah s výhledy, garáž, 
dílna, sklepy, slunná zahrada 500 m2, k rekon-
strukci.

dům 6+2
Velká ChuChle, Praha 5

www.realcity.cz/rc/dVNI

10 000 000 Kč776 199 999
KD011164

Prodej rodinné vily 8+1, 375 m2 v klidné části 
Malvazinek.

dům 8+1
Praha 5, MalVazINky

www.realcity.cz/rc/dtyr

29 990 000 Kč723 200 200
KD011112

Penzion s 8 apartmány sam. soc. zař., 48 lůžek, 
zař. restaurace 50 míst, sauna, užit. pl. 970 m2, 
poz. 5 000 m2, lyž. vlek 200 m.

komerční objekt
BedřIChoV – JIzerSké hory

www.realcity.cz/rc/dr7d

3 980 000 Kč602 200 200
KN011126

G e e 5

http://www.realcity.cz/rc/dVNJ
http://www.realcity.cz/rc/dVNk
http://www.realcity.cz/rc/dVNl
http://www.realcity.cz/rc/dVNI
http://www.realcity.cz/rc/dtyr
http://www.realcity.cz/rc/dr7d
http://www.4blok.cz
http://tel:800500550
http://tel:605200200
http://tel:605200200
http://tel:605200200
http://tel:776199999
http://tel:723200200
http://tel:602200200


Nové byty 
chytře...
Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení 
rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů:  
ekologie a energie, moderní technologie, 
zdraví a bezpečí, cena a služby na dosah,  
které společně ovlivňují  spokojené bydlení 
našich klientů.

Aktuálně můžete vybírat byty v projektech 
SMART byty Nové Butovice, BLV@Horní Měcholupy,  
CLB@Letňany, JRM@Lužiny a nově v prvním 
mimopražském projektu KLR@Plzeň. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. www.trigema.cz
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http://www.chytre-bydleni.com
http://www.trigema.cz
http://tel:800340350

