
Výkup nemovitostí

www.omega-reality.cz tel.: 724 370 102, 724 375 751

Kontaktuje nás pro nezávaznou nabídku.

Výplata zálohy

Nová etapa v Novém stylu – v předprodeji od dubNa
Bydlení přímo na metru B – Jinonice, info na straně 11, www.waltrovka.cz 

praha a střední čechy

ТЕL. +420 777 525 567  |  WWW.M12.CZ

NOVÉ
BYDLENÍ
NA SMÍCHOVĚ

Více na str. 9

Prodej 4 bytů  
„Pod VišňoVkou“, Praha-krč

cerna@ipr-real.cz, tel. : 724 646 572

Byty 3+kk, 5+kk. 2x garážové stání,  
terasa, výtah, vlastní zahrada.  
Termín kolaudace červen 2017.
Cena od 6 380 000 kč.

www.byty-pod-visnovkou.cz

RRRReeeezzzzidddeeeennnnnnnccccceeee 
GGGGrrreeeeggggooooorrrrriiiuuuuuuusss
BByyddddleeeetteee ssssrdddddccccceeeemmmm
www.rezidencegregorius.cz

704 320 935

v á š  d l o u h o l e t ý  p r ů v o d c e  s v ě t e m  r e a l i t  w w w . r e a l c i t y. c z

5 | od 3. 4. do 23. 4. 2017
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PRODEJ ZAHÁJEN

28 RODINNÝCH DOMŮ

DISPOZICE 4+KK – 6+KK

ENERgEtICKÁ tříDA

VÁŠ RODINNÝ DŮM V PR A ZE
PRAHA 8

www.domyvbrezinevsi.cz  |  Tel.: +420 602 226 156
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Tišice, okres Mělník
Prodej stav. pozemku o výměře  1.595 m2 v klidné části obce. 
Duhová ulice. IS: elektřina a u pozemku voda. Poslední (krajní) 
pozemek v projektu. Dobrá dost.do Mělníka a Prahy. 1.599.000 Kč

Kladno-Kročehlavy, Kladno
RD 2+1 (obývací pokoj, ložnice, kuchyň, komora, veranda) 
s možností úpravy půdního prostoru k obývání. Původní stav. IS: 
elektřina, voda, plyn, kanalizace.  1.999.000 Kč

Čakovice, Praha 9
Samostatný RD, 5+kk, dvougenerační (lze upravit na jednogene-
rační), ul. Na Pramenech,  pozemek 1.188 m2, IS: voda, elektřina, 
čistička vody.  Po rekonstrukci.   8.990.000 Kč

Radotín, Praha 5
Prodej stavebního pozemku o výměře 557 m2. Na pozemku pří-
pojka elektro, obecní vodovod a kanalizace. Svažitý terén. Pěkný 
výhled do okolí.  3.649.000 Kč

Mochov, okres Praha-východ
RD samostatný, jednogenerační o výměře 1+1 + volná půda 
k možné vestavbě, pozemek 571m2, po částečné rekonstrukci 
v roce 2008, vytápění: plynový kotel, krbová kamna. 3.149.000 Kč

Letňany, Praha 9
Garsoniera s balkonem,  OV,  30 m2, 13. patro, panelový dům, 
výhled do okolí. Byt je po celkové rekonstrukci, nízké měsíční po-
platky. Lze hypo.    2.199.000 Kč

Horní Kruty, okres Kolín
Samostatný RD,  2+KK na pozemku 351 m2, slušný stav.  Na po-
zemku ještě stodola a menší domek. IS: elektřina, vodovod, jímka. 
Pěkné místo. 899.000 Kč

Františkov, okres Rokytnice
Prodej roubené chalupy vč. dvougaráže na pozemku 1.927 m2, spol. 
míst. s krbem a barem, 5 x ložnice a další místnosti. Objekt je po 
celk. rek. (interiér i exteriér). Vhodné i jako penzion.   4.990.000 Kč

Záběhlice, Praha 10
Prodej bytu v OV, 1+1/balkon, 32 m2, Jabloňová ul., Praha 10, 
11. patro, východní strana, pěkný výhled do okolí. Pronajato za 
6.000 Kč + poplatky. Lze hypo.   1.999.000 Kč

Vitice, okres Kolín
Samostatný RD,  3+1 + garáž + kůlna na pozemku 443 m2. Tope-
ní ústřední – nový elektrokotel, nová vrtaná studna, jímka. Velmi 
pěkně řešený pozemek s výhledem. 1.449.000 Kč

Čimice, Praha 8
Prodej částečně podsklepeného RD na pozemku 250 m2. Vhodné 
k rekonstrukci, možno realizovat nástavbu a půdní vestavbu. Kom-
pletní IS. Čimická ulice.   4.299.000 Kč

Holešovice, Praha 7
Prodej bytu v OV, 2+kk, 45 m2, před rekonstrukcí, jižní strana. 
Vhodné i jako investice na pronájem. Nízké měsíční poplatky.  
 3.499.000 Kč

Poptávka byty Poptávka RD a rekreační chalupy
1+1-2+1, Kobylisy, Prosek, Bohnice do 2,9 mil. Chata, chalupa, RD – do 30km od Prahy do 1,5 mil.
Gars.-2+kk, Chodov, Háje, Opatov, Kunratice do 2,9 mil. RD, chata – okr.Beroun, Kladno, Mělník, Benešov do 1,5 mil.
1+1-2+1, Hostivař, Petrovice, JM do 3,2 mil. RD, pozemek – Loděnice, Rudná, Beroun, Rokycany do 1,9 mil. 
1+1-2+1, Kunratice, Chodov, Hostivař do 3,2 mil. RD, pozemek – P-východ, západ, stav nerozhoduje do 2,5 mil.
1+1-2+1, Prosek, ČM, Lehovec do 3,2 mil. RD, chata, poz. – směr Černošice, Mníšek, Všenory do 2,5 mil. 
Gars.-2+1, Řepy, Zličín, Dědina do 3,2 mil. RD, chalupa – k bydlení do 40 km od Prahy do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Michle, Modřany, Lhotka do 3,3 mil.  Chata, chalupa – Kolín, Č. Brod, Plaňany do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Petrovice, Měcholupy, Hostivař do 3,3 mil. RD, chata, chalupa – Říčany, Popovice + okolí do 2,6 mil. 
1+1-3+1, Kamýk, Lhotka, Modřany, Braník do 3,5 mil. RD, chata, pozemek – Vrané n. Vlt., Davle a okolí do 2,9 mil. 
2+1-3+1, Černý Most, Letňany, Prosek do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Dolní Jirčany, Psáry, Jílové do 3,5 mil. 
2+kk-2+1, Záběhlice, Pankrác, Michle do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Rudná, Újezd, Beroun, Vráž do 3,5 mil.
2+kk-3+1, Troja, Bohnice, Kobylisy do 3,5 mil. RD, chalupa – Říčany, Jevany, Louňovice, Žernovka do 3,5 mil. 
2+1-3+1, Košík, Háje, Opatov, Chodov do 3,6 mil. RD, chata, pozemek – Říčany, Popovice, Kamenice do 3,5 mil. 
2+1-3+1, Stodůlky, Butovice, Lužiny do 3,8 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 4,5 mil. 
2+1-3+1, Butovice, Stodůlky, Řepy, Zličín do 3,8 mil. RD, pozemek – Praha a blízké okolí (lze i menší) do 5,5 mil.
2+1-3+1, Chodov, Roztyly, Háje, Záběhlice do 3,8 mil. RD, pozemek – Čimice, Písnice, Komořany, Zdiby do 5,5 mil.
2+1-3+1, Vršovice, Malešice, Strašnice do 5,5 mil. RD, pozemek – Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Kyje do 7 mil. 
1+1-2+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 5,5 mil. RD, pozemek –  Hloubětín, Chabry, Kobylisy do 8,5 mil. 
1+1-3+1, Smíchov, Košíře, Motol, Řepy do 7,5 mil. RD, pozemek – kdekoliv v Praze (zajímavé místo) do 12 mil.
1+1-3+1, Braník, Podolí, Žižkov do 7,5 mil. RD, pozemek – Háje, Spořilov, Kateřinky, Krč, Hostivař do 12 mil. 
1+1-3+1, Košíře, Pankrác, Braník, Michle do 7,5 mil. RD, pozemek – Průhonice, Pankrác, Podolí do 15 mil. 
1+1-3+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 8,5 mil. RD, vila – Podolí, Braník, Modřany, Písnice do 20 mil. 
1+1-3+1, Holešovice, Letná, Dejvice do 9,2 mil. RD, vila –  Střešovice, Dejvice, Hanspaulka, Vokovice do 25 mil.

724 370 102, 724 375 751 724 370 102 , 724 375 751

PŘÍMÝ ODKUP
NEMOVITOSTÍ

OKAMŽITÁ VÝPLATA
ZÁLOHY AŽ 2 000 000 KČ
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v tOMtO vydání inzeRují

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

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.

Přemýšlíte o  změně interiéru za  po-
měrně přijatelné peníze? tak zkuste 
nově vytapetovat. tapety jsou totiž 
jedním z  mála interiérových prvků, se 
kterými můžete za málo peněz nadělat 
mnoho muziky. Jaké jsou nejnovější 
trendy objasnil nedávný veletrh heim-
textil ve frankfurtu nad Mohanem. Co 
všechno bylo k vidění?

Více si přečtete ve článku  
na našich webových stránkách  
www.realcity.cz/magazin.

světOvé tRendy v taPetáCh.  
OBleČte Byt POdle nejnOvější Módy

GRand realCity - uniKátní nejČtenější 
ČasOPisy s naBídKOu Realit v ČR

  2 regionální vydání  
  PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
  BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

  komplexní přehled o realitním trhu

  3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu

  náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok

  téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

realCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem 
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce, 
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

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


aktuálně z regionu

Už vás nebaví sedět celé léto v paneláku? Putovat od parku k parku a vymýšlet různé výlety, jen abyste se dostali na čerstvý 
vzduch? Pohráváte si s myšlenkou pořídit si rekreační objekt? Pak máme pro vás pár dobrých rad, jak na to.

Čeho se Při koUPi držet

na  úplném začátku si položte otázku: proč si chatu 

chcete pořídit? Každé vaše přání a  kritérium navíc se 

stoprocentně projeví na ceně objektu. nepůjde tedy jen 

o lokalitu nebo samotný technický stav domu nebo jeho 

(ne)vybavenost. roli hrají i zdánlivé maličkosti.

Představa o  trávení volného času a  rekreaci se výraz-

ně u  každého z  nás liší. někdo chce odpočívat aktiv-

ně a bude pro něj prioritou možnost vyžití v okolí nebo 

na  zahrádce. Jinému postačí odříznutí od  civilizace 

a čistý vzduch. Lokalita je jedním z nejzásadnějších kri-

térií při pořizování chaty či chalupy. Bude hrát samozřej-

mě roli i  fakt, zda si vyberete zahradní domeček nebo 

dům, který lze celoročně využívat. A  citelně poznáte 

na  ceně, když vaše vysněná chalupa leží v  blízkos-

ti chráněné krajinné oblasti. Při nákupu nemovitosti je 

nutné se od začátku soustředit v podstatě na tři nejdů-

ležitější oblasti: lokalitu a technické a právní záležitosti.  

skrytý Problém Příjezdová cesta

Lidé při výběru rekreační nemovitosti často zapomína-

jí i  na  velmi podstatné věci. Jednou z  nich je vlastník 

příjezdové cesty. Dopředu si pečlivě zjistěte, zda cesta 

skutečně patří ke  kupovanému pozemku. Vlastníkem 

cesty může být obec, stejně jako některý z vašich bu-

doucích sousedů, a  to by mohl být značný problém. 

zatímco po  veřejné cestě můžete chodit, jak se vám 

zachce, po soukromé to už neplatí. Mohou nastat situ-

ace, kdy je nutné užívání soukromé cesty ošetřit věc-

ným břemenem, které může, ale také nemusí existovat 

z minulosti. 

když nemáte PřístUP k nemovitosti

Co dělat, když přístupová cesta k nemovitosti není sou-

částí nemovitosti nebo na  pozemek nevede? Podle 

nového občanského zákoníku je cesta nezbytná. Její 

užívání vybudování vám může povolit soused, je však 

oprávněn za to chtít náhradu. Je také možné, že se s po-

volením k užívání cesty budete muset obrátit na soud. 

Pozemek a věcná břemena

Při výběru rekreačního objektu v podstatě platí podob-

ná pravidla jako při výběru vašeho bydlení. Prověřit si 

pozemek nebo samotnou nemovitost je základ. nejen 

dům, ale i pozemek může představovat problém v po-

době věcných břemen. zjistěte si z katastru nemovitostí, 

jak to je. Stejně tak se zajímejte, zda pozemek (ne)leží 

např. v záplavové oblasti apod. Je to důležité nejen kvůli 

možné katastrofě, ale i s ohledem na možnost pojištění 

majetku. nezapomeňte ani na územní plán. neplánuje 

se v  budoucnu za  vaší chatou obchvat či průmyslová 

zóna? Klid a odpočinek vám může v budoucnu narušit 

prakticky cokoli, třeba nepříjemný soused. zjistěte si, 

kdo vedle vaší chaty bydlí nebo se rekreuje.

Vždy je jistější obrátit se na zkušené ralitní odborníky, 

kteří za vás celou řadu věcí ověří a vyřeší. Provize za je-

jich práci, pokud nejste v této věci kovaní, se určitě vy-

platí a rizika spojená s koupí chaty se minimalizují.

    Územní plán je k nahlédnutí 
na příslušném městském 
úřadu a někdy je zveřejněný 
i na webových stránkách 
města.

    nákup chaty či chalupy lze 
financovat hypotékou do 70 % 
ceny nemovitosti? Je třeba si 
zjistit přesné podmínky u kon-
krétního bankovního domu. 
(např. některé banky vyžadují, 
aby měl objekt evidenční číslo, 
jiné zase aby byl objekt převe-
den na nemovitost k trvalému 
bydlení).

    Aktuální výpis z listu vlastnictví 
seženete na katastru nemovi-
tostí, případně na pobočkách 
Czechpointu. Důležité jsou 
údaje nejen o majiteli, ale také 
o omezení vlastnického práva 
(věcné břemeno, zástavní prá-
vo, nařízení exekuce). na listu 
vlastnictví je také uvedeno, 
zda v současnosti probíhá 
další řízení, jež by mohlo 
nákup znevýhodnit. Varovným 
signálem by mohl být příliš 
čerstvý (v řádu měsíců) údaj 
o nabytí nemovitosti. 

    Požadujte po majiteli nabývací 
titul. Pokud ho prodávající 
nechce poskytnout nebo ne-
může dohledat, jeho kopii lze 
získat na počkání na katastrál-
ním úřadě. nabývací titul vám 
řekne, za jakých podmínek 
nemovitost prodávající získal.

    Chtějte také kolaudační 
rozhodnutí a příslušnou 
stavební dokumentaci. Pokud 
je prodávající nemá, je nutné 
zajít pro kopii na stavební 
úřad. Dokumentaci je nutné 
následně porovnat se skuteč-
ným stavem a dále se stavem 
zapsaným na katastru nemovi-
tostí. V případě nesouladů je 
potřeba zapsat změny.

Financování rekreaČního 
objektU. víte, že…

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

myslete na to, že…
od 1. listopadu 2016 přešla 
povinnost platit daň z nabytí 
nemovitosti na kupujícího. Daň 
navyšuje kupní cenu  
o 4 %, které hypotéka 
zpravidla nepokryje. zálohu 
na daň je nutné zaplatit do tří 
měsíců od provedení vkladu 
vlastnického práva do katastru.

Jaro začalo 
ChyStáte Se KouPit ChAtu?
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TIP Grand realcity

Pokud uvažujete o koupi pozemku a následné stavbě rodinného domu, přinášíme vám několik dobrých rad, jak vše nejlépe pro-
financovat pomocí hypotéky.

Jaro je tu a  to je ten pravý čas koupit pozemek a začít 
stavět své vysněné bydlení. Hypotéka je díky stále níz-
kým úrokovým sazbám skvělým nástrojem, jak tohoto cíle 
dosáhnout.  

Pokud ještě nemáte přesnou představu o konečné podo-
bě vašeho domu, můžete si vzít samostatně hypotéku jen 
na nákup stavebního pozemku. díky tomu není potřeba 
hned bance předkládat stavební povolení ani rozpočet či 
projekt na budoucí stavbu. „Jestliže však chcete financo-
vat hypotékou i budoucí výstavbu, musíte počítat s tím, že 
se hypotéka bude realizovat u stejné banky, jako vaše 
hypotéka na pozemek“, říká ing. Pavel Bultas ze společ-
nosti HyPOaSiStEnt. Je proto dobré probrat s hypoteč-
ním odborníkem i podmínky následné výstavby.

Hypotéka na koupi pozemku, která má nejnižší úrokové 
sazby, je dnes do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti. Při 
hypotéce do  90 % již musíte počítat se sazbami vyšší-
mi přibližně o  1 %. Je možná také kombinace hypotéky 
a úvěru ze stavebního spoření.

Před koupí pozemku je potřeba ověřit si několik skuteč-
ností. nejdůležitější je, aby daný pozemek, který bude 
financován prostřednictvím hypotečního úvěru, byl vhod-
ný k  výstavbě. toto lze doložit například stavebním po-
volením, územním rozhodnutím, územním souhlasem 
nebo existencí regulačního či územního plánu, z něhož je 
možné určení pozemku vyčíst. K pozemku také musí být 
právně bezproblémový přístup. ten může být zajištěn na-
příklad přímo z veřejné komunikace, na základě věcného 
břemene či na základě smlouvy s obcí. dále bude důleži-
té si ověřit, že na pozemku nejsou právní vady - například 
sporný vlastník, zatížení zástavními právy a podobně. to 
je možné jednoduše ověřit výpisem z  katastru nemovi-
tostí. 

Jestliže plánujete stavět v dohledné době, lze vyřídit spo-
lečnou hypotéku na koupi i na výstavbu. V takovém pří-

padě bude banka vyžadovat i předložení projektu a roz-
počtu na stavbu. Pro čerpání hypotéky pak bude potřeba 
také stavební povolení či ohlášení stavby. 

Banka vyhotoví zástavní smlouvu a  zastaví pozemek. 
Budova z právního hlediska „přirůstá“ k pozemku, proto 
není potřeba dělat později ještě další zástavní smlouvu 
na rodinný dům. Jiná situace by ovšem byla, kdybychom 
stavbu chtěli provádět na cizím pozemku a měli jen do-
hodu o právu stavby s vlastníkem pozemku. to by byl pro 
hypoteční banky problém - zastavit dům, který by byl sou-
částí práva stavby, banky neumožňují.

U výstavby se hypoteční úvěr čerpá postupně podle ak-
tuální prostavěnosti – aktuální zástavní hodnoty. Zde je 
nutné upozornit, že v případě rozčerpání hypotéky klient 
hradí pouze úroky z  vyčerpané částky do  té doby, do-
kud neukončí čerpání. díky tomu nebude váš rodinný 
rozpočet zatížen hned od začátku plnou měsíční splátkou 
hypotéky, ale začnete ji splácet až po dokončení stavby - 
po ukončení čerpání hypotéky.

Čerpání hypotéky je možné na základě faktur, kdy ban-
ka proplácí postupně jednotlivé faktury. V  dnešní době 
je velice oblíbená i druhá varianta - čerpání přímo na váš 
účet. V  takovém případě si pak jednotlivé platby pro-
vádíte sami. Pro čerpání se vždy dokládá aktuální stav 
prostavěnosti. na stavbu se jede podívat odhadce, který 
zhodnotí stav, vypracuje aktualizaci odhadu a dle daného 
navýšení odhadní hodnoty nemovitosti banka uvolní další 
peníze na váš účet. některé banky čerpají do 100 % aktu-
ální odhadní ceny, některé umí čerpat i 500 000 Kč nad 
rámec současné hodnoty. Po dočerpání hypotéky je pak 
nutné bance doložit kolaudaci. termín na doložení mají 
banky opět stanoven různě, ale počítejme cca do 6 měsí-
ců po dočerpání úvěru.

Zdroj: HYPOASISTENT

Pro rychlé získání hypotéky bude 
potřeba bance předložit tyto 
dokumenty:

-  dva doklady totožnosti

-    žádost o hypotéku (pomůže  
vyplnit hypoteční specialista)

-    souhlas se zpracováním  
osobních údajů

-    potvrzení o příjmu ze 
zaměstnání a výpisy z účtu  
(u zaměstnance)

-    daňová přiznání za poslední  
2 roky (u podnikatele)

-   návrh kupní smlouvy  
na pozemek

Budeme-li současně financovat 
stavbu domu, doplníme ještě:

-  rozpočet stavby

-  projekt budoucí stavby

Rychlá hyPotéka

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

hyPoaSIStENt

Sokolovská 55

186 00  Praha 8

Klientská linka pro celou Čr:  

+420 608 444 080

telefon: +420 222 982 557

info@hypoasistent.cz

www.hypoasistent.cz

Jak financovat hypotékou,  
KOUPi POZEmKU a StaVBU dOmU?
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53 m2, dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba, dřevěná okna, 1 
garážové stání, zařízený byt ve 3.NP moderního projektu pár kroků od 
metra a parku Vrch Vítkov.

83 m2, výhled do zeleně, parkety, repasovaná špaletová okna, moderní 
kuchyňská linka, světlý rohový byt po rekonstrukci ve 2.NP domu 1 min. 
chůze od Gröbovky.

184 + 32 m2, terasa, smart home systém, klimatizace, krb, špičkové 
materiály, stylový mezonet ve 3.NP moderního viladomu v klidné ulici u 
Prokopského údolí.

Byt 2+kk Byt 3+kk Byt 5+kk
PRAHA 8 - KARLÍN | ŠALDOVA PRAHA 2 - VINOHRADY | NA KOZAČCE PRAHA 5 - HLUBOČEPY | HLUBOČEPSKÁ

www.realcity.cz/rc/DXXS www.realcity.cz/rc/DXXP www.realcity.cz/rc/DXXJ

5 900 000 Kč 9 200 000 Kč 16 200 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
25191 25301 20537

C E B

119 m2, výhled na park Letná, nové dřevěné parkety, dřevěná atelierová 
okna, mezonetový byt v 6.NP secesního domu bez výtahu blízko náměstí 
Republiky.

308 + 15 m2, terasa, krb, sauna, kvalitní materiály, design od Barbory 
Škorpilové, osobitý moderní mezonet v 6.NP rohového domu nedaleko 
Mahlerových sadů.

365 m2, 2289 m2 pozemek, krásný výhled, krb, smart home systém, 
špičkové vybavení, novostavba ve slepé ulici v památkové rezervaci, 20 
min. jízdy od metra.

Byt 3+1 Byt 5+kk Dům 6+1
PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | TRUHLÁŘSKÁ PRAHA 3 - ŽIŽKOV | KRÁSOVA PRAHA-ZÁPAD - OKOŘ

www.realcity.cz/rc/DXXH www.realcity.cz/rc/DXXI www.realcity.cz/rc/DXXR

13 000 000 Kč 29 000 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
24130 24835 25036

G G E

135 m2, 90 m2 pozemek, vinylové pdlahy, velkoformátová dlažba, EZS, 
útulný řadový dům po rekonstrukci s výhledem do zeleně v tiché ulici 
blízko parku.

172 m2, 880 m2 pozemek, bambusová a korková podlaha, garáž, pěkná 
zahrada, útulný rodinný dům po rekonstrukci v klidné přírodní lokalitě pár 
kroků od lesa.

345 m2, 2596 m2 pozemek, smart home systém, krb, týkové pod-
lahy, spotřebiče Miele, altán, garáž, prostorná vila v tiché lokalitě blízko 
Průhonického parku.

Dům 4+kk Dům 4+kk Dům 9+1
PRAHA 5 - JINONICE | ZÁLUSKÉ PRAHA-ZÁPAD - KOSOŘ | HOŘEJŠÍ PRAHA-ZÁPAD - JESENICE | SKŘIVANOVÁ

www.realcity.cz/rc/DXXQ www.realcity.cz/rc/DXXN www.realcity.cz/rc/DXXO

8 490 000 Kč 9 990 000 Kč 29 990 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
25194 24989 25089

G G G

BG C

48 + 3 m2, balkon, dřevěné podlahy, velkoplošná okna, moderní kuchyně, 
garážové stání za příplatek, ateliér ve 3.NP populárního projektu 1 min. 
od Flory.

69 + 40 m2, terasa, dřevěné podlahy, francouzská okna, garážové stání, 
budova střežená kamerami, moderní byt ve 2.NP rezidence blízko 
Šáreckého údolí.

124 + 24 m2, terasa, balkon, výhled do zeleně, dřevěné podlahy, 1 
garážové stání, sklep, světlý byt ve 2.NP moderního domu s recepcí v 
klidné lokalitě.

Byt 1+kk Byt 2+kk Byt 4+1
PRAHA 10 - VINOHRADY | KORUNNÍ PRAHA 6 - DEJVICE PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE | HYACINTOVÁ

www.realcity.cz/rc/DXXL www.realcity.cz/rc/DXXK www.realcity.cz/rc/DXXM

4 990 000 Kč 6 300 000 Kč 8 490 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
25025 24760 24990
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PRAHA

Projekt Jižní svah: 42 nových bytů a 4 nebytové prostory 
Jedná se převážně o mezonetové byty 3+kk s terasou,  
popř. byty 2+kk s terasou a předzahrádkou v přízemí 

bytového domu. Ceny bytů se pohybují v rozmezí  
1  750 000 – 3 500 000 Kč včetně DPH. V ceně bytu je již 

započítána cena terasy, předzahrádky a parkovacího stání.

... 20 minut od Prahy!

klark@klark.cz 602 214 345

NOVÉ BYTY • 20 min. od Prahy • Hýskov, okr. Beroun

www.byty-hyskov.cz

Ceny bytů vč. DPH od

1 750 000 Kč

www.klark.cz Tel. 220 980 900

Světlý velký byt, 2.p. cihl. domu. 3 průch. pokoje, parkety, balkón. Kuchyň atyp, plyn. varná deska, el. trouba, 
digestoř, lednice s mrazákem. Koupelna s vanou. Nový Karlín, blízko metra B,C Florenc. Volný od 1.5.2017

5 místností, 2xWC, sprcha, kuchyňka. Plynové topení 
- WAW. Možnost pronájmu 1-2 garáží ve dvoře domu. 
Metro B, C Florenc. 

Nebyt. prostor v přízemí, vhodný jako sklad. 3 místnos-
ti, WC, plynové topení - WAW. V blízkosti magistrály, u 
Nuselského mostu.

Byt 3+1, 128 m2

Kanc. prostory 146 m2 Sklad 72 m2

PRAHA 8, UL. VÍTKOVA

PRAHA 8, UL. VÍTKOVA PRAHA 2, UL. WENZIGOVA

www.realcity.cz/rc/DXRN

www.realcity.cz/rc/BOIZ www.realcity.cz/rc/DXRM

18 000 Kč/měs.

25 000 Kč/měs. 7 000 Kč/měs.

224 817 803

224 817 803 224 817 803

Vit8

VITsx Wenznp94

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

TIDE REALITY s.r.o., Dřevná 2, Praha 2
tel.: 224 914 914, info@tide.cz www.tide.cz 

Atraktivní rezidenční komplex s recepci, garážemi a společnou zahradou 190 metrů od 
Václavského náměstí. Rekonstruovaná budova podél ulice Krakovská a novostavba 
ve vnitrobloku. Široká nabídka bytů od 2+kk až po 5+1. V nejvyšších dvou podlažích 
byty s terasami a krásným výhledem na Petřín a Pražský hrad. 

www.villaapus.cz www.4Uliving.cz tel.: 602 269 011, 602 104 100 tel.: 602 155 309,  602 269 011

Skvělé místo, výjimečná architektura, originální design. Prodej bytů v  exkluzivním 
projektu s  rukopisem Barbory Škorpilové. Designové bydlení na okraji vilové čtvrti 
a  přitom 200 metrů od  metra. Parky, Vyšehrad, podolské nábřeží, to vše máte 
na dosah. Byty 1+kk-6+kk od 32-220 m2, garážová stání, kamerový systém, recepce. 

Villa apUs (Praha 1-Nové Město) 4U liVing (Praha 4-Pankrác)

NOVÉ BYDLENÍ
NA SMÍCHOVĚ

BYTYA KOMERČNÍ 
PROSTORY

ТЕL. +420 777 525 567  |  WWW.M12.CZ

REZIDENCE MÉLANGE. ŽIVOT VE VELKOMĚSTĚ

	 	Moderní design
	 Dřevěná francouzská eurookna a kvalitní 

interiérové dveře
	 Podlahové vytápění ve všech obytných místnostech 

z možnosti regulace v každe mistnosti
	 Luxusní koupelnové vybavení
	 Podzemní parkoviště a sklepy
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T I S K O V Á  Z P R Á V A

Praha, 2. března 2017. Společnost Realitní vzdělá-
vací institut pořádá dne 11. dubna 2017 1. odbor-
nou realitní konferenci pro 500 makléřů, majitelů 
realitních kanceláří a obchodníků s nemovitostmi. 
Celá akce byla vyprodána za necelé tři dny.  

Realitní vzdělávací institut založily výrazné osob-
nosti tuzemského realitního trhu – Mgr.  Ivana 
Cikánková (úspěšná realitní makléřka a zaklada-
telka projektu Ženy v realitách), Ing. Miroslav Jo-
náš (spoluzakladatel sítě M&M reality holding a.s., 
který se od roku 2014 věnuje samostatným pro-
jektům v oblasti investic, exekucí, insolvencí a re-
alitního vzdělávání), Robert Hanzl (spolumajitel 
realitní sítě NEXT REALITY a člen asociační rady 
ARK) a  Jan Stejskal (odborník, působící na  trhu 
od  roku 1992, který mj. spoluzakladatel společ-
nosti Český Internet, která provozuje i  realitní 
servery ceskereality.cz a moravskereality.cz).  

Prvním projektem Institutu je Odborná realitní 
konference, která bude svým obsahem jedineč-
nou akcí, jaká tu ještě nebyla. O tom svědčí i zájem 

– za necelé 3 dny od zveřejnění byla akce vy-
prodána a na několik stovek dalších zájemců se 
vůbec nedostalo.  

Unikátnost akce spočívá zejména v tom, že zde ne-
dostanou žádný prostor sponzoři či partneři, jako 
je tomu na podobných akcích obvyklé. Od začát-
ku až do konce půjde jen o odborné přednášky 
z různých oblastí realitní činnosti. Na programu 
jsou přednášky na  téma exekuce, insolvence, 
daně, exkluzivní náběry, home staging, realitní 
zákon a panelové diskuse, kde budou diskutovat 
a předávat své zkušenosti úspěšní makléři.  

Zajímavá je i  sestava hostů, kdy kromě pořada-
telů vystoupí například člen Prezídia Exekutorské 
komory ČR, daňový specialista prestižní advokát-
ní kanceláře Havel, Holásek a partneři či známá 
propagátorka home stagingu.  

Cílem pořadatelů je založit novou tradici pravi-
delného setkávání kolegů napříč realitním obo-
rem a republikou. Již nyní připravují další konfe-
renci, která proběhne 17. října 2017.  

1. odborná realitní konference 
11. dubna 2017 v hotelu Ambassador, na Václavském náměstí v Praze  

Pro další informace kontaktujte, prosím:  

Realitní vzdělávací institut  
Ing. Miroslav Jonáš, tel.: 608 830 776  

e-mail: info@realitnikonference.cz
www.realitnikonference.cz

http://www.realitnikonference.cz
http://tel:608830776
http://mailto:info@realitnikonference.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

První domy zkolaudovány  Bydlení na metru B – Jinonice  Obchody, služby a restaurace  Nový park  Dětské hřiště, fitness zóna a vodní prvky  
V PŘEDPRODEJI OD DUBNA 2017  www.waltrovka.cz

NOVÁ ETAPA V NOVÉM STYLU

WLT_RealCity_inz_200x131_(5899)_03.indd   1 28.03.2017   18:36:02
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MÁTE VLASTNÍ LOKÁLNÍ ZNAČKU A CHCETE JI ROZVÍJET? 
Dejme tomu, že se realitnímu oboru věnujete poměrně dlouhou 
dobu, budujete svou značku a  máte dobře zavedené jméno 
ve svém regionu. Ovšem začínáte mít pocit stagnace, vidíte dal-
ší příležitosti na trhu a máte pocit, že je plně nevyužíváte. Právě 
v tuto chvíli je vhodné stát se PARTNEREM NEXT REALITY. 

UVAŽUJETE O TOM, ŽE S REALITAMI PRÁVĚ ZAČNETE?
Jsou toho plné noviny. Píšou o  tom on-line média. Realitám se 
daří, jako dlouho ne. To tam je období realitní krize. Byty jsou 
prodány takřka v den, kdy je makléři naberou. Jedno je v tomto 
oboru jisté.  Lidská potřeba bydlet zde byla, je a bude. 

Realitní obor je perspektivní, ale přiznejme si, začínat od  nuly 
v něm není jednoduché. Pokud jste tedy přesvědčeni o tom, že 
byste to mohli v realitách zkusit, je právě pro Vás vhodné stát se 
NEXT REALITY PARTNEREM. 

CO VÁM DÁ NEXT REALITY PARTNER NAVÍC?
Díky tomu, že jsou NEXT REALITY českou značkou a na trhu pů-
sobí úspěšně více než deset let, mají své jedinečné know-how. 
Samozřejmě, není to jediná velká realitní kancelář. V čem je její 
přidaná hodnota? Beze vší skromnosti je to dobré jméno. 

NEXT REALITY si zakládají na  seriózním přístupu, na  čistotě 
každého obchodního případu od  začátku až po  předání klíčů. 
O tom, že se nejedná jen o krásná slova, hovoří statistiky mezi 
tuzemskými realitními kancelářemi. „NEXT REALITY znamenají 
jedním slovem kvalitu. Za poměrně krátkou dobu se tato značka 
stala jednou z nejvyhledávanějších na realitním trhu, což pouze 
dokazuje, že se vydala správným směrem,“ řekl Michalis Becis, 
majitel úspěšné pobočky NEXT REALITY PARTNER v Jeseníku.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO MODEL 
NEXT REALITY PARTNER?
Do  jednání s  PARTNEREM vstoupíte s  tím, že Vám předá své 
největší know-how – kapitálové zajištění pro možnost realiza-
ce výkupů a dražeb v každém regionu. Díky mnoha kolegům – 

 NEXT REALITY PARTNER, VÍCE NEŽ JEN FRANŠÍZA 
„O level výš, než čekáte“ 

NEXT REALITY PARTNER a.s., Rubešova 583/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel./fax: 222 517 959, partner@nextreality.cz

http://tel:222517959
http://mailto:partner@nextreality.cz


profesionálům v NEXT REALITY získá nový PARTNER obrovskou 
podporu na bázi právního zastřešení, školení, poradenství v ob-
lasti developmentu, široké znalosti všech finančních produktů 
a pevnou podporu ze strany centrály.

„Oblast realitní praxe je nesmírně obsáhlá. Realitní trh jako 
celek v  sobě skrývá a  spojuje řadu disciplín, které se podílejí 
na  jeho fungování. To z  něj dělá neobyčejně pestré prostředí 
„jako stvořené pro mě“. Reality jsou poměrně obtížný obor, ale 
nároky na vzdělání, zkušenosti a obchodní talent jsou kompen-
zovány neomezeným prostorem pro růst kanceláře,“ dodal Mi-
chalis Becis.

PARTNETSTVÍ jE VÍc NEž „obyčEjNá“ fRANšÍzA
Správnými a  lety ověřenými postupy získá PARTNER okamžitě 
pevné postavení ve  svěřeném regionu. Díky mnohaletým zku-
šenostem tato „trojka“ na českém realitním trhu předá PARTNE-
ROVI několik let schválené a  osvědčené postupy TOP realitní 
kanceláře. 

„Jít do PARTNERSTVÍ mě přesvědčili především lidé, kteří stojí 
za zrodem tohoto projektu. Nerad bych je jednotlivě jmenoval, 
abych někoho neopomenul, ale jsem rád v  jejich společnos-
ti, neboť mají na  řadu věcí stejný pohled. Rád bych se podílel 
na budování kvalitnějšího prostředí v rámci realitního trhu. Proto 
jsem se rozhodl spojit síly se skupinou NEXT REALITY, jenž mají 
stejný cíl a v tomto směru jsou velmi aktivní. Věřím, že společně 
máme větší šanci uspět,“ přiblížil svou motivaci Michal Becis.

I školENÍ mAjÍ PRo PARTNERy SVá PRAVIdlA
Každá velká realitní kancelář má své postupy, jak školit makléře. 
Makléři i  manažer licence si projdou vícestupňovým školením. 
NEXT REALITY navrhnou, jak správně nastavit kariérní model 
pro makléře, aby byl motivující a  přitom nebyl „zastropovaný“ 
bez možnosti růstu pro makléře, což se velmi podceňuje.

„Partnerem jsem se stal teprve nedávno, a  to v  září loňského 
roku. Musím říct, že tohoto rozhodnutí jednoznačně nelituji. 
PARTNERSTVÍ mi v jistých věcech otevřelo oči a dalo směr, kte-
rým se můj profesní život momentálně ubírá,“ zhodnotil Michalis 
Becis.

Pravidelné osobní návštěvy a konzultování kroků ke správnému 
a doporučenému rozjezdu realitní kanceláře jsou samozřejmos-

tí. V  čase se hodnotí a  doporučují se následné kroky. Cest je 
mnoho, ale vždy vedou ke  stejnému cíli – co nejdříve dostat 
pobočku na obraty s profesionálně vedenými makléři.

To, co muSÍ zAzNÍT: jAk ušETřÍTE NA PRoVozu?
Díky vstupu do NEXT REALITY PARTNER samozřejmě každý zís-
ká zvýhodněné platby za inzerát na více než patnácti realitních 
serverech. Velkoobchodní vyjednané podmínky u dalších doda-
vatelů – personální inzerce, grafika, tištěné materiály pro kaž-
dodenní použití, speciálně vyjednané podmínky pro operativní 
leasing na vozy značky VW a mnoho dalšího.

čEho by SE Vám jINAk možNá NEdoSTAlo?
Správnými a  lety ověřenými postupy získá PARTNER postavení 
ve svěřeném regionu, zejména díky kapitálovému zajištění pro 
možnost realizace výkupů, dražeb a aukcí. 

Dle Michalise Becise se lidé díky PARTNERSTVÍ dostanou do ko-
lektivu lidí, který má stejný zájem, a to snahu o zlepšení situace 
na  realitním trhu, nejen z  hlediska obchodního, ale i  etického: 
„Udělám vše pro to, aby je práce naplňovala a  mohli se v  ní 
realizovat. Vždyť dobrý makléř je naší největší hodnotou. U nás 
dbáme na odbornost a kvalitu. Své kolegy vzděláváme, motivu-
jeme a naproti tomu sbíráme zpětnou vazbu od našich klientů, 
abychom věděli, v čem naše makléře popřípadě zlepšovat.“

Vidíte, TO je možná ten nosný důvod, být součástí skupiny NEXT. 
Každý PARTNER ušetří čas, který může věnovat své manažerské 
činnosti a pro makléře. V neposlední řadě díky ušetřeným nákla-
dům na inzerci získáte vyšší zisk. 

„Největší hodnotu v PARTNERSTVÍ vidím v tom, že nejde o cestu 
do neznáma. Získáte silného spojence při cestě za úspěchem. 
Přesně nastavené a definované postupy v rámci realizace ob-
chodů vám dají potřebnou jistotu a  sebedůvěru od  úplného 
začátku. Zároveň se vám uvolní pracovní prostor, který můžete 
využít pro rozvoj vlastních procesů. Rád bych s NEXT REALITY 
vybudoval „kancelář první volby,“ a  to nejenom na  Jesenicku. 
Jestliže bude mít kdokoli sebemenší požadavek z oblasti realit, 
chci, aby ho oslovení značky NEXT napadlo automaticky jako 
první. Vím, že je to neskromné přání, ale proč nemít vysoký cíl, 
když k tomu přizpůsobíte cestu,“ řekl závěrem Michalis Becis. To 
nejlepší bývá často to nejjednodušší …

W W W . N E X T R E A L I T Y. C z
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Nové aktivní MAKLÉŘE
podpoříme 45 000 Kč

Měníme realitní trh. Buďte u toho!
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

724 511 511www.vyladenedomy.cz

Kvarta, 4+kk, 109 m2 Kvinta, 5+kk, 135 m2 Sexta, 6+kk, 160 m2Kvartta, 4+kk, 109 m2

PRAHA 9 | ČAKOVICE, TŘEBORADICE
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nová cena novinka

novinka novinka

Byt 1+kk, 30 m2, zařízený, po kvalitní rekonstruk-
ci s výhledem, metro.  

Byt 1+kk
chodov – Praha 4

www.realcity.cz/rc/dXSB

2 300 000 Kč602 200 200
ZB008704

Byt 1+1, 36 m2, 5.NP s  výhledem u metra 
Stodůlky, Aukce.

Byt 1+1
Praha 5 – Stodůlky

www.realcity.cz/rc/dXSc

1 700 000 Kč602 200 200
KB011265

Zemědělská usedlost 5+1 užit. pl. 938 m2, ba-
zén, všechny IS, poz. 4 000 m2.

Statek 5+1
Plzeň - roBčice

www.realcity.cz/rc/dXM7

3 800 000 Kč723 200 200
KD011258

Prodej 3.NP domu 5+1, 282 m2, s garáží, dílnou, 
s možností rozdělení na více bytových jednotek 
a navíc půdní vestavby dalších bytů.

dům
Mladá BoleSlav

www.realcity.cz/rc/dXSd

3 190 000 Kč728 700 700
KD011252

Prodej světlého, prostorného bytu 2+1 s cel-
kovou plochou 68 m2 v klidné lokalitě Praha 5, 
Zbraslav, ul. Tunelářů.

Byt
Praha 5 – zBraSlav

www.realcity.cz/rc/dXSe

4 590 000 Kč605 200 200
KB011255

Prodej RD 6+1 s užitnou plochou 168 m2 v obci 
Bříství, v klidné části obce, na pozemku o celkové 
rozloze 1 177 m2. 

rodinný dům
BříStví – nyMBurk

www.realcity.cz/rc/dXSF

3 190 000 Kč605 200 200
KD011215

Specialista naPrahu 
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kova@kova.cznám. Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov
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PRAHA

VK Real s.r.o., Bělohorská 85, 169 00 Praha 6 299 144 444, www.vkreal.cz

Nemovitosti v Rakousku, itálii, špaNělsku a Řecku
V í c e  n a b í d e k  n a  n a š i c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  w w w . v k r e a l . c z

1+1 | Zell am See
35 m2, přízemí, zařízený, parkování před domem

Výhled na jezero a okolní hory 
€ 145 000

2+kk | Zell am See
71,8 m2, balkon 9,7 m2, novostavba. Skvělá  
investice - je možné ze zákona pronajímat!

€ 276 000

Činžovní dům | Athény
Pětipatrový objekt v centru, 915 m2

2 komerční prostory, 24 mini-apartmány.
€ 950 000

rodinný dům | Piesendorf
145 m2, pozemek 262 m2, dva balkony, terasa, 

parkování, 10 min autem od Zell am See 
€ 325 000

3+kk | Thessaloniki
63 m2, 3. nadzemní podlaží,  

balkon 
€ 35 000

3+kk | Torrevieja
63 m2, terasa, zařízený, veřejný bazén. Centrum 

města, výborná investiční příležitost!
€ 75 000

4+kk | Kaprun
mezonet 81 m2, balkon 11,6 m2, parkováni. Skvělá 

investice - je možné ze zákona pronajímat!
€ 370 000

rd | Cabo Roig, Alicante
4+kk ve výstavbě, v blízkosti moře

Garáž, terasa, zahrada, obecný bazén
€ 210 000

investice

PORADCE MĚSÍCE
Ing. Miloslav Sluka
Prodej za 40 mil. Kč za poslední tří měsíce
Profesionalita, erudice, etika
sluka@chirs.cz  Tel. 777 022 290

Praha 6 - Řepy
Prodej RD 5+kk, OV, 234 m2, ul. Opuková. 
Pozemek 295 m2, ZP 208 m2, zahrada  
s bázenem 87 m2.
9 990 000 Kč Tel. 777 333 190

www.realcity.cz/rc/DXXF

Lochovice (Beroun)
Prodej pozemku s projektem a 
výstavbou RD 4+kk. Ideální příležitost 
pro bydlení za výhodnou cenu.
3 085 000 Kč Tel. 603 594 555

www.realcity.cz/rc/DX8Z
Štěchovice, Masečín
Prodej části RD - bytové jednotky 5+kk, 
218 m2 se zahradou 1000 m2. Byt má 
svůj privátní vchod a zahradu.
5 900 000 Kč Tel. 608 560 506

www.realcity.cz/rc/DX8Y
obec Suš (Lipno)
Prodej rodinného statku - luxusní 
bydlení i sídlo firmy, 883 m2, pozemek 
6 105 m2.
27 000 000 Kč Tel. 724 200 900

www.realcity.cz/rc/DXLO

Praha 5 - Hřebenky
Pronájem třípodl. řadového RD s 
garáží, o celkové ploše cca 300 m2, se 
zahradou 128 m2 orientovanou na jih.
52 500 Kč /měs. Tel. 602 614 440

www.realcity.cz/rc/DX92
Praha 5 - Stodůlky
Prodej mezonetového bytu 3+1 o 
celkové rozloze cca 109 m2 vč. balkónu 
a sklepu, nacházející se v 6. a 7. NP.
4 390 000 Kč Tel. 608 560 506

www.realcity.cz/rc/DXXG

Černošice, Praha - západ
Prodej vily v Černošicích 6+1, bazén  
a zimní zahrada. Cihlový rodinný dům 
255 m2, pozemek 703 m2.
Informace v RK Tel. 603 594 555

www.realcity.cz/rc/DXLP

Praha 6 - Vokovice
Prodej bytu 2+1, 52 m2, OV, Konžská. 
3.NP panelového domu, plastová okna  
s orientací na jihozápad.
4 190 00 Kč Tel. 724 147 864

www.realcity.cz/rc/DX96
Praha 5 - Smíchov
Prodej RD s nádherným výhledem,  
492 m2, v ul. K Závěrce, Praha 5.

Informace v RK Tel. 732 507 712

www.realcity.cz/rc/DTAF

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

PRAHA 3

BYT 3+KK/B, 60,4 M², ŽIŽKOV
Třída F

www.realcity.cz/rc/DXRI
V Rezidenci U Kronikáře nabízíme prodej zrekon-
struovaného bytu s balkonem 3 m². Byt bude k na-
stěhování od 5/2018.Orientace bytu je na sever a
na jih.
Pražská správa nemovitostí

tel.: 704 320 935
5 470 000 Kč

BYT 2+KK, 58 M², PRAHA 3 - ŽIŽKOV
Třída D

www.realcity.cz/rc/DRY5
V Rezidenci U Bojovníka nabízíme prodej
zrekonstruovaného mezonet.bytu s orientací na
J.Možnost přikoupení garáž.stání.Cena vč. 15 %
DPH.5 min na metro A/Flora.
Pražská správa nemovitostí

tel.: 704 320 935
6 274 000 Kč

PRAHA 4

BYT 2+KK, 56,4 M², PRAHA 4 - NUSLE
Třída D

www.realcity.cz/rc/DXRH
V Rezidenci U Jezerky II nabízíme prodej bytu ve
stavu před rekonstrukcí.Dům projde rozsáhlou re-
konstrukcí.Nedaleká autobusová zastávka s návaz-
ností na metro C.
Pražská správa nemovitostí tel.: 704 320 935

3 553 000 Kč

PRAHA 5

PŘIPRAVUJEME - REZIDENCE MALVAZINKY
Třída B

www.realcity.cz/rc/DTZ8
Rezidence Malvazinky představuje 3 bytové
domy ve velmi elegantním designu, citlivě za-
členěny mezi stávající okolní zástavbu. Více info
www.rezidencemalvazinky.
EXAFIN one, 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 info
www.rezidencemalvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

informace v RK

PRODEJ BYTU MAHENOVA, PRAHA -
KOŠÍŘE

Třída G
www.realcity.cz/rc/DXK6

Velmi tichý byt 2+1, 63 m² + SKLEP, po rekonstrukci
2012, zvýšené přízemí. Kuchyně vč. spotřebičů, el.
kotel a boiler. Metro B 3 min. jízdy TRAM. RK-ID: 8381
www.fincentrumreality.com tel.: 800 775 577

3 840 000 Kč

PRAHA 7

BYT 3+KK/B, 73,2 M², P7 - BUBENEČ
Třída E

www.realcity.cz/rc/DVS6
V Rezidenci U Dvou Sov nabízíme k prodeji zrekon-
struovaný byt s balkonem 5 m². Orientace bytu na JZ
a SV.Cena vč. 15 % DPH. Bezproblémová dopravní
dostupnost.
Pražská správa nemovitostí tel.: 704 320 935

7 326 000 Kč

PRAHA 9

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRODEJI, PRAHA 9
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSOI
16 otevřených parkovacích stání, umístěna na střeše
park. objektu na Staré návsi - strategická poloha
uvnitř městské části Letňany. Zajímavá investice
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

950 000 Kč

VÍCE PARK. STÁNÍ K PRODEJI, PRAHA 9
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSOI
K prodeji soubor 16-ti otevřených park. stání, umís-
těna na střeše park. objektu na Staré návsi - strate-
gická poloha uvnitř měst. části Letňany. Dobrá in-
vestice.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

950 000 Kč

1+KK | 40 M² | S.5.07 | P 9-ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DXRF
Krásný na západ or. byt. OP s KK, VH s prost.
pro vestav. skříň a praktickou komorou. Koupelna
s vanou, toaletou a vývodem vody pro pračku.
Dok.: podzim 2019
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

2 540 000 Kč

3+KK | 77 M² | S.2.05 | P9-ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DXRE
Prost. byt s balk., s vel. OP s KK. Z VH vstup do
všech míst. Ložnice se šatnou. Koupel. s vanou a
výv. vody pro pračku, odděl. WC. Komora. Dok.:
podzim 2019
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 290 000 Kč

4+KK | 90 M² | B.3.01 | P 9-ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DXRD
Prost. byt s balk., 2 koupelny, or. SV.OP s KK, lož. na
S. Koupel. s vanou, WC, 2. koupel. se sprch. kout.
a WC. VH s prost. pro vest. skříně. Dok.: jaro 2019
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 990 000 Kč

NOVÝ RD 5+KK V PRAZE 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DVTV
Nabídka rodinného domu typu ”Kvarta”v Praze 9 -
Třeboradicích. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše
135 m². Celková plocha pozemku 546 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 680 000 Kč

NOVÝ RD 5+KK V PRAZE 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DVTV
Nabídka rodinného domu typu ”Kvarta”v Praze 9
- Třeboradicích. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné
ploše 135 m². Celková plocha pozemku 546 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 680 000 Kč

PRAHA 10

BYT 2+KK, 60,7 M², P10 - MICHLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/DXDA
V projektu BD Bohdalecké výhledy nabízíme prodej
bytu ve stavu před rekonstrukcí,s orientací na J. Dům
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Dobrá dostupnost
na MHD.
Pražská správa nemovitostí tel.: 704 320 935

3 769 000 Kč

ATELIER 2+KK/PŘEDZ.,114,3 M²,VRŠOVICE
Třída D

www.realcity.cz/rc/DVEC
V Rezidenci U sv. Václava nabízíme k prodeji me-
zonetový atelier s předzahrádkou 32,4 m².Atelier se
prodává jako rozestavěná jednotka.V blízkosti NC
Eden.
Pražská správa nemovitostí tel.: 704 320 935

6 464 000 Kč

BENEŠOV

RD BENEŠOV U PRAHY, UL. VLAŠIMSKÁ
Třída E

www.realcity.cz/rc/DXSI
7+kk, zděný nízkoenergetický, nepodsklep, s obyt-
ným podkrovím, dvougaráž, mírně svažitá zahrada,
sítě- elektřina, vlastní vrtaná studna, žumpa. Vyvo-
lávací cena.
PROKONZULTA , a.s. tel.: 777 948 131

5 900 000 Kč

OSTATNÍ ČR

PRODEJ RD RÝCHORSKÉ NÁMĚSTÍ, ŽACLÉŘ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DXK7
Prodej vícegeneračního RD (283 m²) se zahradou
780 m². Klasický měšťanský dům na náměstí, v pří-
zemí obchod, a 3 byty. Ohřev vody el. boiler. RK-ID
8403
www.fincentrumreality.com tel.: 800 775 577

2 490 000 Kč

PRODEJ RD VELKÁ HLEĎSEBE KLIMENTOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DXK5
Prodej RD 280 m² (6+1+G) a altánem. Pozemek 696
m². Postaven v r. 2002, plynové topení. Prodej vč. vy-
bavení! V centru obce, MHD č. 6. RK-ID 7959
www.fincentrumreality.com tel.: 800 775 577

9 000 000 Kč

POZEMKY

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

POPTÁVKA

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 spoluvlasntický 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

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DA5C

2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Buto-
vice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jed-
nání.
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!
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TEXTOVÁ INZERCE
PŘÍMO ODKOUPÍME BYT

www.realcity.cz/rc/DEMV
garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1 v lokalitě Praha. Ga-
rantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned.
Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopr. do-
stupností.
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DEMX

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání, info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DEN6

Dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk – 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla. info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DQ99

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smí-
chov, Dejvice, Holešovice, Letná o velikosti 1+1, 2+1
či 3+1, DV či OV za cenu do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DQ93

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili nemovi-
tosti. Nabízíme slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

www.realcity.cz/rc/DQ95
RD, hledáme k přestěhování byt o velikosti garsoni-
éra až 2+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Buto-
vice, Ohrada, Lužiny, Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV.
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

Chcete využít 
naší širokou
distribuční síť 
a oslovit zájemce 
o vaši nemovitost?

Chcete inzerovat váš dům či byt
v časopise GRANDREALCITY nebo na www.realcity.cz?

Volejte 299 140 311 
nebo napište na info@realcity.cz.

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DQOR
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodu-
jící – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DQOS

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počer-
nice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a
okolí). Rychlé jednání,platba bez úvěru, info@omega-
reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DRRU

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DSP4

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DSP5

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte na tel.: 724 370 102.
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DSP7

byt na Jižnímměstě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA REALITY tel.: 604 231 509

informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DSP8

rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Loka-
lita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA REALITY tel.: 604 231 509

informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/DSP9

v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově. E-mail: nova@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 375 751

informace v RK

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/DSPA

Praha-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čer-
čany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání. Velikost
nerozhoduje, hezké místo. E-mail: nova@omega-
reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 375 751

informace v RK

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RODINNÝ DOMEK
www.realcity.cz/rc/DV4T

v Praze před rekonstrukcí (může být i v dezolátním
stavu). Lze i okrajové části Prahy nebo starší zá-
stavba, e-mail: info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DV4U

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Vo-
lejte, pište: info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DV4V

rodinný domek v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec,
Čerčany, Pyšely. Finanční prostředky ihned k dispo-
zici. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

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

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DSP6

RD (lze i starší) nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha
- východ, Praha - západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte
OMEGA REALITY tel.: 724 370 102

2 000 000 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

PRAHA 5
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

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
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SUPERWUSCHEL ručník 
30x50 cm zelený - kiwi

SUPERWUSCHEL osuška 
80x150 cm žlutá - maize

1 200 Kč
840 Kč

210 Kč
147 Kč

Dávkovač na tekuté mýdlo 
HELEN bílý 11,5 x 8 x 13,5 cm

1 650 Kč
1 320 Kč

Luxusní předložka s křišťály 
Swarovski 60x100 cm bílá

3 300 Kč
2 475 Kč

Velká katalytická lampa 
PURGATORIO

Velká katalytická lampa 
MOSAIC MEADOW

1 300 Kč
910 Kč

1 300 Kč
1 040 Kč

Difuzér BLUEBELL WOOD 
(zvonkový les)

490 Kč
392 Kč

Difuzér FRESH LINEN 
(čisté prádlo)

490 Kč
392 Kč

V internetovém obchodě Bon Affaire najdete široké spektrum koupelnových, nebo bytových doplňků 
Möve a Lene Bjerre, které se svou kvalitou a designem řadí mezi evropskou špičku.

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
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Libčice nad VLtaVou
www.realcity.cz/rc/DXT3

Byt, 3+1, 67 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 190 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXT6

Byt, 3+1, 52 m², tř. D
VÝbĚr reaLitY,s.r.o.

tel.: 776 741 459
2 989 000 Kč

Mníšek Pod brdY
www.realcity.cz/rc/DXT4

Byt, 3+kk, 51 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 200 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXT7

Byt, 3+kk, 54 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 060 000 Kč

hostiVice
www.realcity.cz/rc/DXT5

Byt, 3+1, 60 m², tř. G
dumrealit.cz

tel.: 605 270 127
2 600 000 Kč

Průhonice
www.realcity.cz/rc/DXT8

Byt, 3+1, 75 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 070 000 Kč

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DXT9

Byt, 3+kk, 70 m², tř. G
aktivreality

tel.: 603 417 249
3 100 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXTB

Byt, 3+kk, 57 m², tř. G
euro reality Plzeň

tel.: 605 132 128
3 170 000 Kč

hoLubice
www.realcity.cz/rc/DXTA

Byt, 3+kk, 84 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 140 000 Kč

kLecanY
www.realcity.cz/rc/DXTC

Byt, 3+1, 93 m², tř. G
home 4 People

tel.: 775 316 656
3 199 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DUV8

Byt, 3+kk, 56 m², tř. G
ProFit reaLitY Ltd.

tel.: 730 641 149
3 150 000 Kč

rudná
www.realcity.cz/rc/DXHV

Byt, 3+kk, 56 m², tř. D
re/MaX andĚL

tel.: 608 512 503
3 250 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTD

Byt, 3+1, 58 m², tř. G
rk reality iQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 400 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXTF

Byt, 3+1, 67 m², tř. C
Fincentrum reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 490 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXI8

Byt, 3+kk, 53 m², tř. G
rk reality iQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 450 000 Kč

chÝnĚ
www.realcity.cz/rc/DXIE

Byt, 3+kk, 80 m², tř. B
eVroPa services cZ, a.s.

tel.: 736 525 770
3 499 000 Kč

chÝnĚ
www.realcity.cz/rc/DXTE

Byt, 3+kk, 80 m², tř. G
duna house

tel.: 777 655 645
3 450 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTG

Byt, 3+1, 66 m², tř. C
i.e.t. reality, s.r.o.

tel.: 727 870 374
3 550 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTH

Byt, 3+1, 76 m², tř. G
rk donna s.r.o.

tel.: 773 509 003
3 565 000 Kč

Průhonice
www.realcity.cz/rc/DXTK

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
rk eVroPa ZLičín

tel.: 727 976 249
3 596 800 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DXTI

Byt, 3+1, 75 m², tř. C
era centrum MaXiMaL

tel.: 602 433 940
3 590 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DXTL

Byt, 3+1, 76 m², tř. G
VÝbĚr reaLitY,s.r.o.

tel.: 777 235 414
3 650 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DXTJ

Byt, 3+1, 75 m², tř. C
era centrum MaXiMaL

tel.: 602 433 940
3 590 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTM

Byt, 3+kk, 62 m², tř. G
re/MaX consult

tel.: 731 618 328
3 650 000 Kč

JinočanY
www.realcity.cz/rc/DXTT

Byt, 3+kk, 76 m², tř. C
MV reality s.r.o.

tel.: 777 152 003
3 745 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTX

Byt, 3+1, 76 m², tř. C
hVb real estate s.r.o.

tel.: 603 214 144
3 800 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTU

Byt, 3+kk, 64 m², tř. G
duna house

tel.: 775 919 460
3 750 000 Kč

dobřichoVice
www.realcity.cz/rc/DXTY

Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 850 000 Kč

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DXTV

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
rk reality iQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 750 000 Kč

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DXTZ

Byt, 3+kk, 91 m², tř. G
reality 11

tel.: 602 462 080
5 500 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTN

Byt, 3+1, 79 m², tř. G
hVb real estate s.r.o.

tel.: 721 889 434
3 650 000 Kč

říčanY
www.realcity.cz/rc/DXTQ

Byt, 4+kk, 78 m², tř. D
duna house

tel.: 775 919 460
3 699 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DXTO

Byt, 3+1, 84 m², tř. D
re/MaX Good Luck

tel.: 731 618 325
3 690 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXTR

Byt, 3+1, 81 m², tř. G
hVb real estate s.r.o.

tel.: 604 122 459
3 699 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXTP

Byt, 3+kk, 67 m², tř. D
VÝbĚr reaLitY,s.r.o.

tel.: 776 741 459
3 699 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXTS

Byt, 3+1, 71 m², tř. G
rk eVroPa  Praha 10

tel.: 778 138 638
3 737 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 3+kk až 4+1

http://www.realcity.cz/rc/DXT3
http://www.realcity.cz/rc/DXT6
http://www.realcity.cz/rc/DXT4
http://www.realcity.cz/rc/DXT7
http://www.realcity.cz/rc/DXT5
http://www.realcity.cz/rc/DXT8
http://www.realcity.cz/rc/DXT9
http://www.realcity.cz/rc/DXTB
http://www.realcity.cz/rc/DXTA
http://www.realcity.cz/rc/DXTC
http://www.realcity.cz/rc/DUV8
http://www.realcity.cz/rc/DXHV
http://www.realcity.cz/rc/DXTD
http://www.realcity.cz/rc/DXTF
http://www.realcity.cz/rc/DXI8
http://www.realcity.cz/rc/DXIE
http://www.realcity.cz/rc/DXTE
http://www.realcity.cz/rc/DXTG
http://www.realcity.cz/rc/DXTH
http://www.realcity.cz/rc/DXTK
http://www.realcity.cz/rc/DXTI
http://www.realcity.cz/rc/DXTL
http://www.realcity.cz/rc/DXTJ
http://www.realcity.cz/rc/DXTM
http://www.realcity.cz/rc/DXTT
http://www.realcity.cz/rc/DXTX
http://www.realcity.cz/rc/DXTU
http://www.realcity.cz/rc/DXTY
http://www.realcity.cz/rc/DXTV
http://www.realcity.cz/rc/DXTZ
http://www.realcity.cz/rc/DXTN
http://www.realcity.cz/rc/DXTQ
http://www.realcity.cz/rc/DXTO
http://www.realcity.cz/rc/DXTR
http://www.realcity.cz/rc/DXTP
http://www.realcity.cz/rc/DXTS
http://www.realcity.cz
http://tel:800100446
http://tel:776741459
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:605270127
http://tel:800100446
http://tel:603417249
http://tel:605132128
http://tel:734204301
http://tel:775316656
http://tel:730641149
http://tel:608512503
http://tel:774110007
http://tel:800775577
http://tel:774110007
http://tel:736525770
http://tel:777655645
http://tel:727870374
http://tel:773509003
http://tel:727976249
http://tel:602433940
http://tel:777235414
http://tel:602433940
http://tel:731618328
http://tel:777152003
http://tel:603214144
http://tel:775919460
http://tel:734204301
http://tel:774110007
http://tel:602462080
http://tel:721889434
http://tel:775919460
http://tel:731618325
http://tel:604122459
http://tel:776741459
http://tel:778138638
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Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXJB

Byt, 3+kk, 93 m², tř. G
Euro reality Plzeň

tel.: 605 132 128
7 690 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DXK3

Byt, 4+1, 158 m², tř. C
reality na klíč Praha

tel.: 604 592 748
9 450 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXU1

Byt, 3+kk, 75 m², tř. G
rK EVrOPa Praha 4

tel.: 731 679 206
7 690 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DXU3

Byt, 3+kk, 97 m², tř. E
OrION realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
9 481 750 Kč

Praha 7
www.realcity.cz/rc/DXU2

Byt, 3+1, 141 m², tř. G
EVrOPa services CZ, a.s.

tel.: 602 603 611
9 300 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DFJT

Byt, 3+kk, 167 m², tř. G
PSN s.r.o.

tel.: 725 753 753
9 572 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXU4

Byt, 4+kk, 125 m², tř. C
rSČS / GrEEN s.r.o.

tel.: 603 488 922
9 800 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DXU7

Byt, 4+kk, 140 m², tř. G
VÝBĚr rEaLITY,s.r.o.

tel.: 721 316 064
10 000 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXU5

Byt, 3+1, 120 m², tř. G
rE/MaX aNDĚL

tel.: 725 293 026
9 950 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXU8

Byt, 4+kk, 141 m², tř. G
Duna house

tel.: 775 919 460
12 000 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXU6

Byt, 4+1, 139 m², tř. G
Era aLKa reality s.r.o.

tel.: 736 631 667
9 950 000 Kč

Praha 2
www.realcity.cz/rc/DXU9

Byt, 3+kk, 141 m², tř. C
reality5

tel.: 777 336 622
12 347 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXUA

Byt, 4+kk, 134 m², tř. G
reality 11

tel.: 602 822 215
12 360 000 Kč

Praha 2
www.realcity.cz/rc/DXUD

Byt, 3+kk, 140 m², tř. G
ireality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
14 076 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXUB

Byt, 4+kk, 141 m², tř. C
SaTPO broker, s.r.o.

tel.: 800 800 010
12 690 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DVYY

Byt, 4+kk, 195 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
15 013 330 Kč

Praha 2
www.realcity.cz/rc/DXUC

Byt, 4+kk, 144 m², tř. G
ireality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
12 900 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DVZ1

Byt, 3+kk, 142 m², tř. B
OrION realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
15 500 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DUVT

Byt, 3+kk, 207 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
16 051 805 Kč

Praha 7
www.realcity.cz/rc/DXUF

Byt, 3+1, 235 m², tř. G
LEXXUS a. s.

tel.: 722 531 019
16 920 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DXUE

Byt, 3+1, 120 m², tř. G
Duna house

tel.: 775 919 460
16 600 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DXJT

Byt, 3+kk, 137 m², tř. C
Era aLKa reality s.r.o.

tel.: 734 441 400
16 990 000 Kč

Praha 2
www.realcity.cz/rc/DVZ2

Byt, 3+kk, 123 m², tř. G
OrION realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
16 700 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DTYJ

Byt, 3+kk, 135 m², tř. E
PSN s.r.o.

tel.: 725 753 753
17 517 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXUL

Byt, 4+kk, 187 m², tř. C
LEXXUS a. s.

tel.: 722 531 019
25 000 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DXUO

Byt, 4+1, 124 m², tř. G
ireality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
30 000 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DXUM

Byt, 4+1, 121 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
25 900 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DVZ7

Byt, 3+1, 125 m², tř. G
ireality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
31 000 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DXUN

Byt, 4+1, 157 m², tř. G
LEXXUS a. s.

tel.: 722 531 019
27 900 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DUYO

Byt, 3+kk, 134 m², tř. G
ireality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
35 000 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DXUG

Byt, 4+kk, 142 m², tř. C
LEXXUS a. s.

tel.: 722 531 019
17 650 000 Kč

Praha 2
www.realcity.cz/rc/DVZ4

Byt, 4+kk, 159 m², tř. G
Exclusive Properties

tel.: 777 287 330
19 900 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DXUH

Byt, 4+1, 189 m², tř. G
home 4 People

tel.: 606 241 014
18 390 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DXUJ

Byt, 4+kk, 135 m², tř. G
LEXXUS a. s.

tel.: 722 531 019
19 900 000 Kč

Praha 1
www.realcity.cz/rc/DXUI

Byt, 4+1, 189 m², tř. G
Exclusive Properties

tel.: 775 703 200
18 500 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXUK

Byt, 3+kk, 155 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
23 500 000 Kč

80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 3+kk až 4+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/DXJB
http://www.realcity.cz/rc/DXK3
http://www.realcity.cz/rc/DXU1
http://www.realcity.cz/rc/DXU3
http://www.realcity.cz/rc/DXU2
http://www.realcity.cz/rc/DFJT
http://www.realcity.cz/rc/DXU4
http://www.realcity.cz/rc/DXU7
http://www.realcity.cz/rc/DXU5
http://www.realcity.cz/rc/DXU8
http://www.realcity.cz/rc/DXU6
http://www.realcity.cz/rc/DXU9
http://www.realcity.cz/rc/DXUA
http://www.realcity.cz/rc/DXUD
http://www.realcity.cz/rc/DXUB
http://www.realcity.cz/rc/DVYY
http://www.realcity.cz/rc/DXUC
http://www.realcity.cz/rc/DVZ1
http://www.realcity.cz/rc/DUVT
http://www.realcity.cz/rc/DXUF
http://www.realcity.cz/rc/DXUE
http://www.realcity.cz/rc/DXJT
http://www.realcity.cz/rc/DVZ2
http://www.realcity.cz/rc/DTYJ
http://www.realcity.cz/rc/DXUL
http://www.realcity.cz/rc/DXUO
http://www.realcity.cz/rc/DXUM
http://www.realcity.cz/rc/DVZ7
http://www.realcity.cz/rc/DXUN
http://www.realcity.cz/rc/DUYO
http://www.realcity.cz/rc/DXUG
http://www.realcity.cz/rc/DVZ4
http://www.realcity.cz/rc/DXUH
http://www.realcity.cz/rc/DXUJ
http://www.realcity.cz/rc/DXUI
http://www.realcity.cz/rc/DXUK
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:605132128
http://tel:604592748
http://tel:731679206
http://tel:739544411
http://tel:602603611
http://tel:725753753
http://tel:603488922
http://tel:721316064
http://tel:725293026
http://tel:775919460
http://tel:736631667
http://tel:777336622
http://tel:602822215
http://tel:773548537
http://tel:800800010
http://tel:734699933
http://tel:773548537
http://tel:739544411
http://tel:734699933
http://tel:722531019
http://tel:775919460
http://tel:734441400
http://tel:739544411
http://tel:725753753
http://tel:722531019
http://tel:773548537
http://tel:800100446
http://tel:773548537
http://tel:722531019
http://tel:773548537
http://tel:722531019
http://tel:777287330
http://tel:606241014
http://tel:722531019
http://tel:775703200
http://tel:734699933
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Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej domů od 2 mil.

Olešná
www.realcity.cz/rc/DXUP

Dům, 1224 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč

ZaječOv
www.realcity.cz/rc/DXUQ

Dům, 1079 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 400 000 Kč

TOčník
www.realcity.cz/rc/DV5J

Dům, 1058 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 160 700 Kč

HýskOv
www.realcity.cz/rc/DXUR

Dům, 757 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 500 000 Kč

OsOv
www.realcity.cz/rc/DVZJ

Dům, 3+1, 160 m², tř. G
Reality na klíč Praha

tel.: 604 592 748
2 360 000 Kč

Záluží
www.realcity.cz/rc/DXUS

Dům, 133 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 777 651 161
2 500 000 Kč

kaRlšTejn
www.realcity.cz/rc/DXUT

Dům, 318 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 720 000 Kč

HOsTOMice
www.realcity.cz/rc/DXUX

Dům, 150 m², tř. G
Rk Reality iQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 450 000 Kč

ZaječOv
www.realcity.cz/rc/DXUU

Dům, 3+1, 110 m², tř. G
HvB Real estate s.r.o.

tel.: 723 087 803
2 780 000 Kč

HOsTOMice
www.realcity.cz/rc/DVZK

Dům, 85 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 721 506 107
3 638 450 Kč

HOřOvice
www.realcity.cz/rc/DXUV

Dům, 200 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 721 506 107
2 895 000 Kč

Hlásná TřeBaň
www.realcity.cz/rc/DXUY

Dům, 220 m², tř. G
Rk evROPa PRaHa 1

tel.: 606 226 660
3 900 000 Kč

TlusTice
www.realcity.cz/rc/DVEN

Dům, 3+1, 400 m², tř. G
Rk juDr. josef křen

tel.: 775 323 649
4 090 000 Kč

HOřOvice
www.realcity.cz/rc/DXV2

Dům, 227 m², tř. D
PROFiT RealiTY ltd.

tel.: 774 331 311
4 680 000 Kč

HOsTOMice
www.realcity.cz/rc/DXUZ

Dům, 200 m², tř. G
Reality 11

tel.: 721 127 007
4 120 000 Kč

kRálův DvůR
www.realcity.cz/rc/DXV3

Rohový dům, 380 m², tř. G
Re/MaX anDĚl

tel.: 725 293 050
4 900 000 Kč

PRaHa 5
www.realcity.cz/rc/DXV1

Dům, 125 m², tř. G
Duna House

tel.: 728 566 006
4 150 000 Kč

OsOv
www.realcity.cz/rc/DXV4

Dům, 320 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 900 000 Kč

lODĚnice
www.realcity.cz/rc/DXV5

Dům, 190 m², tř. G
euro Reality Plzeň

tel.: 605 132 128
5 200 000 Kč

kaRlšTejn
www.realcity.cz/rc/DV6J

Dům, 108 m², tř. G
Rk Reality iQ a.s.

tel.: 774 110 007
5 700 000 Kč

PRaHa 4
www.realcity.cz/rc/DXV6

Dům, 200 m², tř. G
Rk Honzík

tel.: 724 593 303
5 302 500 Kč

cHlusTina
www.realcity.cz/rc/DXV8

Dům, 260 m², tř. G
evROPa services cZ, a.s.

tel.: 602 603 611
5 700 000 Kč

nenačOvice
www.realcity.cz/rc/DXV7

Dům, 3+kk, 124 m², tř. G
eRa cenTRal

tel.: 777 345 346
5 400 000 Kč

PRaHa 9
www.realcity.cz/rc/DXV9

Dům, 132 m², tř. G
Rk evROPa PRaHa 9

tel.: 730 553 356
5 700 000 Kč

PRaHa 9
www.realcity.cz/rc/DXVF

Dům, 120 m², tř. G
Rsčs s.r.o.

tel.: 774 030 530
6 490 000 Kč

PRaHa 9
www.realcity.cz/rc/DXVI

Dům, 125 m², tř. E
Re/MaX consult

tel.: 604 224 980
6 780 000 Kč

PRaHa 8
www.realcity.cz/rc/DXVG

Řadový dům, 119 m², tř. G
HvB Real estate s.r.o.

tel.: 777 333 728
6 730 000 Kč

cHRusTenice
www.realcity.cz/rc/DXVJ

Dům, 5+kk, 138 m², tř. C
ing. eva Melišová

tel.: 608 333 876
6 799 000 Kč

PRaHa 10
www.realcity.cz/rc/DXVH

Dům, 100 m², tř. G
evROPa services cZ, a.s.

tel.: 736 525 038
6 750 000 Kč

PRaHa 9
www.realcity.cz/rc/DXVK

Řadový dům, 156 m², tř. G
HvB Real estate s.r.o.

tel.: 603 214 144
6 900 000 Kč

DROZDOv
www.realcity.cz/rc/DXVA

Dům, 134 m², tř. C
Reality 11

tel.: 721 127 007
5 768 000 Kč

PRaHa 10
www.realcity.cz/rc/DO4K

Dům, 260 m², tř. G
naXOs a.s.

tel.: 777 707 318
6 000 000 Kč

PRaHa 9
www.realcity.cz/rc/DXVB

Řadový dům, 110 m², tř. G
Rak cZ a.s.

tel.: 602 433 665
5 990 000 Kč

PRaHa 9
www.realcity.cz/rc/DXVD

Dům, 102 m², tř. G
Duna House

tel.: 775 919 460
6 220 000 Kč

PRaHa 9
www.realcity.cz/rc/DXVC

Řadový dům, 150 m², tř. C
eRa all in one

tel.: 730 530 003
5 999 999 Kč

PRaHa 4
www.realcity.cz/rc/DXVE

Dům, 134 m², tř. C
www.euro-development.cz

tel.: 224 222 111
6 250 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/DXUP
http://www.realcity.cz/rc/DXUQ
http://www.realcity.cz/rc/DV5J
http://www.realcity.cz/rc/DXUR
http://www.realcity.cz/rc/DVZJ
http://www.realcity.cz/rc/DXUS
http://www.realcity.cz/rc/DXUT
http://www.realcity.cz/rc/DXUX
http://www.realcity.cz/rc/DXUU
http://www.realcity.cz/rc/DVZK
http://www.realcity.cz/rc/DXUV
http://www.realcity.cz/rc/DXUY
http://www.realcity.cz/rc/DVEN
http://www.realcity.cz/rc/DXV2
http://www.realcity.cz/rc/DXUZ
http://www.realcity.cz/rc/DXV3
http://www.realcity.cz/rc/DXV1
http://www.realcity.cz/rc/DXV4
http://www.realcity.cz/rc/DXV5
http://www.realcity.cz/rc/DV6J
http://www.realcity.cz/rc/DXV6
http://www.realcity.cz/rc/DXV8
http://www.realcity.cz/rc/DXV7
http://www.realcity.cz/rc/DXV9
http://www.realcity.cz/rc/DXVF
http://www.realcity.cz/rc/DXVI
http://www.realcity.cz/rc/DXVG
http://www.realcity.cz/rc/DXVJ
http://www.realcity.cz/rc/DXVH
http://www.realcity.cz/rc/DXVK
http://www.realcity.cz/rc/DXVA
http://www.realcity.cz/rc/DO4K
http://www.realcity.cz/rc/DXVB
http://www.realcity.cz/rc/DXVD
http://www.realcity.cz/rc/DXVC
http://www.realcity.cz/rc/DXVE
http://www.realcity.cz
http://www.euro-development.cz
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:604592748
http://tel:777651161
http://tel:800100446
http://tel:774110007
http://tel:723087803
http://tel:721506107
http://tel:721506107
http://tel:606226660
http://tel:775323649
http://tel:774331311
http://tel:721127007
http://tel:725293050
http://tel:728566006
http://tel:800775577
http://tel:605132128
http://tel:774110007
http://tel:724593303
http://tel:602603611
http://tel:777345346
http://tel:730553356
http://tel:774030530
http://tel:604224980
http://tel:777333728
http://tel:608333876
http://tel:736525038
http://tel:603214144
http://tel:721127007
http://tel:777707318
http://tel:602433665
http://tel:775919460
http://tel:730530003
http://tel:224222111


23

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXVL

Dům, 189 m², tř. G
rK EVrOPa Praha 4

tel.: 731 679 207
6 900 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXVN

Dům, 143 m², tř. D
MV reality s.r.o.

tel.: 777 982 161
6 980 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DSPY

Rohový dům, 100 m², tř. G
rE/MaX Nova

tel.: 724 257 347
6 900 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXVO

Dům, 5+1, 200 m², tř. G
hVB real Estate s.r.o.

tel.: 608 607 460
7 380 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXVM

Řadový dům, 140 m², tř. G
VÝBĚr rEaLITY,s.r.o.

tel.: 777 235 414
6 950 000 Kč

VYsOKÝ ÚjEzd
www.realcity.cz/rc/DXVP

Vila, 5+kk, 221 m², tř. C
CrEsTYL rEaL EsTaTE

tel.: 605 590 739
7 490 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXVQ

Dům, 4+1, 350 m², tř. G
realExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
7 500 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DX1C

Dům, 464 m², tř. C
Era reality Inspirace

tel.: 605 237 805
16 400 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXVR

Dům, 4+kk, 189 m², tř. B
1. zbraslavská rK

tel.: 607 200 200
12 290 000 Kč

hÝsKOV
www.realcity.cz/rc/DXVS

Dům, 368 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
16 500 000 Kč

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DV6X

Dům, 399 m², tř. C
rE/MaX aNdĚL

tel.: 725 293 026
15 800 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXVT

Dům, 467 m², tř. F
rE/MaX Nova

tel.: 603 841 020
16 800 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXVU

Dům, 396 m², tř. G
Fincentrum reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
17 000 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXVY

Vila, 530 m², tř. G
rK EVrOPa Praha 1

tel.: 608 141 859
18 980 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DXVV

Dům, 438 m², tř. G
rK EVrOPa

tel.: 736 525 740
17 500 000 Kč

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DXVZ

Dům, 250 m², tř. G
EVrOPa services Cz, a.s.

tel.: 736 525 038
19 200 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXVX

Dům, 200 m², tř. G
rK sTING

tel.: 800 103 010
18 900 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DX1F

Dům, 400 m², tř. G
home 4 People

tel.: 608 055 225
19 388 800 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DX1G

Dům, 240 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
19 800 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXX3

Vila, 5+1, 370 m², tř. G
hVB real Estate s.r.o.

tel.: 602 462 383
22 000 000 Kč

Praha 3
www.realcity.cz/rc/DXX1

Řadový dům, 250 m², tř. D
VÝBĚr rEaLITY,s.r.o.

tel.: 777 604 068
20 990 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DV74

Dům, 213 m², tř. G
LEXXUs a. s.

tel.: 722 531 019
24 900 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DXX2

Dům, 337 m², tř. D
reality 11

tel.: 775 777 749
21 000 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXX4

Dům, 566 m², tř. C
rE/MaX aNdĚL

tel.: 725 293 026
24 900 000 Kč

Praha 9
www.realcity.cz/rc/DX1I

Vila, 740 m², tř. G
LEXXUs a. s.

tel.: 722 531 019
28 900 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXXC

Vila, 530 m², tř. G
LEXXUs a. s.

tel.: 722 531 019
36 000 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXXA

Dům, 476 m², tř. G
OrION realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
32 700 395 Kč

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DXXD

Dům, 360 m², tř. G
duna house

tel.: 722 929 910
49 900 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXXB

Vila, 291 m², tř. G
LEXXUs a. s.

tel.: 722 531 019
33 900 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXXE

Vila, 386 m², tř. G
LEXXUs a. s.

tel.: 722 531 019
50 000 000 Kč

Praha 10
www.realcity.cz/rc/DXX5

Dům, 343 m², tř. G
rK EVrOPa KOLÍN

tel.: 777 163 141
25 000 000 Kč

Praha 4
www.realcity.cz/rc/DXX7

Dům, 527 m², tř. G
dumrealit.cz

tel.: 737 211 366
26 700 000 Kč

Praha 5
www.realcity.cz/rc/DXX6

Dům, 652 m², tř. G
Euro reality Plzeň

tel.: 605 132 128
25 000 000 Kč

Praha 8
www.realcity.cz/rc/DXX8

Dům, atyp., 560 m², tř. G
Era aLKa reality

tel.: 736 487 332
26 900 000 Kč

Praha 6
www.realcity.cz/rc/DV73

Dům, 215 m², tř. G
rsČs absoluta real

tel.: 603 365 503
26 000 000 Kč

Praha
www.realcity.cz/rc/DXX9

Dům, 410 m², tř. G
dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
26 990 000 Kč

80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej domů od 2 mil. Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/DXVL
http://www.realcity.cz/rc/DXVN
http://www.realcity.cz/rc/DSPY
http://www.realcity.cz/rc/DXVO
http://www.realcity.cz/rc/DXVM
http://www.realcity.cz/rc/DXVP
http://www.realcity.cz/rc/DXVQ
http://www.realcity.cz/rc/DX1C
http://www.realcity.cz/rc/DXVR
http://www.realcity.cz/rc/DXVS
http://www.realcity.cz/rc/DV6X
http://www.realcity.cz/rc/DXVT
http://www.realcity.cz/rc/DXVU
http://www.realcity.cz/rc/DXVY
http://www.realcity.cz/rc/DXVV
http://www.realcity.cz/rc/DXVZ
http://www.realcity.cz/rc/DXVX
http://www.realcity.cz/rc/DX1F
http://www.realcity.cz/rc/DX1G
http://www.realcity.cz/rc/DXX3
http://www.realcity.cz/rc/DXX1
http://www.realcity.cz/rc/DV74
http://www.realcity.cz/rc/DXX2
http://www.realcity.cz/rc/DXX4
http://www.realcity.cz/rc/DX1I
http://www.realcity.cz/rc/DXXC
http://www.realcity.cz/rc/DXXA
http://www.realcity.cz/rc/DXXD
http://www.realcity.cz/rc/DXXB
http://www.realcity.cz/rc/DXXE
http://www.realcity.cz/rc/DXX5
http://www.realcity.cz/rc/DXX7
http://www.realcity.cz/rc/DXX6
http://www.realcity.cz/rc/DXX8
http://www.realcity.cz/rc/DV73
http://www.realcity.cz/rc/DXX9
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:731679207
http://tel:777982161
http://tel:724257347
http://tel:608607460
http://tel:777235414
http://tel:605590739
http://tel:733532252
http://tel:605237805
http://tel:607200200
http://tel:734204301
http://tel:725293026
http://tel:603841020
http://tel:800775577
http://tel:608141859
http://tel:736525740
http://tel:736525038
http://tel:800103010
http://tel:608055225
http://tel:734204301
http://tel:602462383
http://tel:777604068
http://tel:722531019
http://tel:775777749
http://tel:725293026
http://tel:722531019
http://tel:722531019
http://tel:739544411
http://tel:722929910
http://tel:722531019
http://tel:722531019
http://tel:777163141
http://tel:737211366
http://tel:605132128
http://tel:736487332
http://tel:603365503
http://tel:734699933


Vystudoval Okrasné zahradní a Kra-
jinné inženýrství a věnuje se realizaci 
zahradních a  parkových úprav. Pro-
cestoval svět, a tak se mohl seznámit 
s tím, jak to funguje daleko za našimi 
hranicemi. Neuznává napodobeniny 
a materiály, které do daného prostře-
dí nepatří. Je zakladatelem Atelieru 
Flera, jejichž projekty nabízejí vkus, 
vtip a  jedinečnost. A  je jedno, zda 
je o  malou zahrádku, terasu, nebo 
zámecký park! Však také předlo-
ni za  realizaci střešní terasy vyhráli 
prestižní cenu Zahrada roku.

Text: Monika Brabcová 
Foto: archiv Ferdinanda Lefflera

Zahradní architekt  
Ferdinand Leffler (37):  

„K zahradám mě  
inspiruje život“

Co všechno umí a je schopen  
vytvořit zahradní architekt? 

„Zahradní architekt by měl být zejmé-
na a  především schopen vytvořit pohodu 
na zahradě majitele, který ho se svým přá-
ním oslovuje. Pro každého právě tu jeho, 
kterou požaduje. Někdo se potřebuje před-
vádět před okolím a někdo má zase rád svůj 
vlastní klid.“ 

Je možné i ze zanedbaného prostoru 
vytvořit zahradu snů, nebo takové 
nabídky odmítáte? 

„Často je daleko jednodušší vytvořit po-
řádnou zahradu ze zanedbaného prosto-
ru, nežli z  toho, který je „načapaný“ až 
hrůza. Odmítám ta zadání, kde „zahrada 
snů“ neexistuje. Kde nejsou sny. Nebo 
je já prostě z  toho konkrétního člověka 
s jeho konkrétní osobností neumím dostat.“ 

Čím se při tvorbě zahrad inspirujete?

„Inspiruje mě každý den. Procházka v lese, 
po ulici, setkávání s rozmanitými přáteli, na-

vštěvování sousedů i vzdálených kultur. In-
spiruje mě život.“

Co bylo ve vašem profesním životě 
největší výzvou?

„Návrh zahrady mých rodičů při domě, 
ve  kterém jsem vyrůstal. To je výzva. Stojí 
vás spoustu energie zažitý koncept takové 
zahrady bořit a přestavovat. V rámci malová-
ní tohoto projektu jsem vypil spousta vína.“  
(usmívá se)

Pracoval jste na řadě zahraničních 
projektů, dokonce i v Zanzibaru. 
Co z vašich zážitků a poznatků vás 
oslovilo natolik, že jste je použil  
i při práci u nás?

„Co mě projekty v zahraničí opravdu učí, to 
je takové to pošťouchnutí, připomenutí, kdy 
se dozvíte, že všechno může být úplně jinak. 
Mysleli jste si snad, že realita, kterou tady 
žijete je ta jediná, nebo dokonce ta správná? 



Omyl! V Kanadě o vaší „geniální“ a „světo-
známé“ technice přesazování stromů vůbec 
nic neví a vy zas nevíte nic o té jejích a v Af-
rice se zase dozvíte, že spěchat nemá cenu. 
Cestování v kontextu s pracovními zážitky je 
setkání s  jinou realitou, vždy mi otevře oči 
a umožní mi uvolnit se. Zapomenout na za-
žité matrixy, oklepat se a začít hledat nová 
řešení tam, kde jsem zapomněl, že by mohla 
být.“ 

Máte v hlavě nějakou vysněnou 
realizaci, ke které jste se však  
ještě nedostal?

„Baví mě New York City, jeho rytmus. Rád 
bych si se svým týmem vyšvihnul nějaký 
parčík právě tam. Rád bych si tam k  sobě 
pozval pár tamějších uměleckých bláznů 
a společně s nimi si tam zablbnul. Na splně-
ní tohoto snu už jsme začali trochu pracovat. 
Tak se snad hvězdy spojí a podpoří nás.“

Jakou nejkrásnější zahradu  
jste kdy viděl a čím vás učarovala?

„Budu neskromný, ale nejkrásnější zahradu, 
kterou jsem kdy viděl, mám momentálně se 
svým týmem tu čest objevovat v kanadském 
Novém Skotsku. Tam jsme dostali za  úkol 
navrhnout prostor navazující na  velmi sou-
časnou a  architektonicky vydařenou vilu. 
Zahrada má hektary a vila má 180 stupňů vý-
hled na tmavě modrý Atlantik. Velká nádhe-
ra, velká samota, velká inspirace. Sukcesní 
prales, který na vilu navazuje je kombinace 
oceanických větrem vybělených popada-
ných  kmenů, kapradin a neskutečně až su-
rrealisticky zbarvených podrostů různých 
typů brusinčí a  borůvčí. Úkol jsme si tam 
dali nekompromisní, přísný a naprosto kon-
krétní: Nezkazit to! Našlapovat polehoučku, 
potichoučku, všímat si a podpořit a hlavně 
se chovat tak, aby nikdo nepoznal, že tady 
zahradníci vůbec kdy byli.“

Jaké vodní prvky jsou u zahrad 
nejžádanější?

„Určitě biotopická moderní jezera. Tedy de-
signové přírodní koupací bazény doplně-

né o  rostlinnou pobřežní zónu. Vejdou se 
i do menší zahrady, přinášejí čistý současný 
design, šmrnc a ke všemu celoročně voňa-
vou vodu. Takové jezero nemusíte zazimo-
vávat, zakrývat, vypouštět. Dělá vám radost 
po celý rok. Necháte do něj přepadat vodu, 
doplníte ho osvětlením a klidně i protiprou-
dem. Obecně nemám rád vodní prvky, která 
s vámi neintereagují. Vody se chci dotýkat, 
hrát si s ní, vlézt si do ní, ne se na ní jen kou-
kat. To mě nebaví.“ (usmívá se)

S jakým problémem se v praxi 
nejčastěji setkáváte? 

„Napadá mě zděšení klientů, majitelů nad 
rozpočtem rekonstrukce, anebo realizace 
jejich zahrádek. Zejména pak, když zjistí, 
jaké peníze je bude stát kultivace půdy. Jo 
jo, to se platit nechce. Není to totiž na první 
pohled vidět. Ale zahrady, které mají dobře 
zpracovanou půdu a  kvalitně zhnusováno, 
prosperují úplně jinak. Tlačme společně 
na realitky a developery, ať nám neprodáva-
jí pozemky s  mizerně zpracovanou půdou. 
Dokud se tomu nepostavíme, nic nezmě-

níme a  pro škudlila bude vždy jednodušší 
zahrnout pod naší budoucí malebnou za-
hrádku stavební zbytky, sutě a  následně ji 
překrýt „mrtvou“, neživou struskou. 

Kvalitní zpracování půdy je sice drahé, ale 
jde o naprostý základ skvělé zahrady.“

Máte početnou rodinu, žijete  
v domku se zahradou. Jak vypadá 
přímo ta vaše zahrada?

„Naše zahrada je skvělá. (směje se) Půlku 
zabírá koupací jezero, ve kterém moje děti 
přežily značnou část léta, dále je tu zákoutí 
s ohništěm, tam končí každá návštěva a dět-
ská party a začínám budovat finskou saunu, 
abychom si jezera užili také přes zimu. Na-
příč zahradou si moje žena natáhla akroba-
tickou slacklinu, na  které se všichni učíme 
balancovat. Na dům se zahrada váže velkou 
modřínovou terasou. Na zahradě žije jedna 
psí babička Eliška a jedna psí slečna Bertič-
ka. Občas se po zahradě prohání králíci Jiří, 
Louskáček a Tim a při troše štěstí zde může-
te narazit také na želvu Betty a nebo Bibbi. 
Na zahradě máme veselo!“



AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Grand Real City s.r.o. je největší vydavatelství v České republice 
zaměřené na realitní trh. Svými produkty působíme na trhu již 16 let.

Vydáváme 2 regionální tištěné tituly GRAND REALCITY a naše stránky www.realcity.cz patří mezi nejsledovanější realitní 
portály v ČR. Ročně oslovíme více jak 5 milionů čtenářů.

PROFIL
  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 

na zákazníka
  Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky
  Zkušenosti s vedením obchodních jednání 

a prezentací u klientů, s akvizicemi
  Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost
  PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,
  Aktivní řidič se znalostí Prahy

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST
  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 

ve svěřené oblasti
  Identifi kace potencionálních klientů z oblasti 

realitního trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů
  Příprava optimálních komunikačních řešení a jejich 

prezentace novým  i stávajícím zákazníkům
  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, prohlubování 

dobrého jména společnosti
  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME
  Motivující fi nanční ohodnocení 
  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi
  Pozici ve stabilním profesionálním a přátelském týmu
  Notebook, telefon
  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
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MEDIÁLNÍ
PORADCE

Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profi lu,
rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru. 
Své strukturované životopisy zasílejte na info@realcity.cz

http://www.realcity.cz
http://mailto:info@realcity.cz


704 320 935
PO - NE 8.00 - 22.00

   Dům po rozsáhlé, citlivé rekonstrukci

   Oblíbená lokalita - Praha 3

   Nový výtah

   7 min. na tram / bus

   Veškerá občanská vybavenost

www.rezidencegregorius.cz

Rezidence 
Gregorius
Bydlete srdcem

5 NEJ

http://www.rezidencegregorius.cz
http://tel:704320935


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

JEDINEČNÝ VÝHLED NA ŘEKU A PANORAMA MĚSTA
IHNED K NASTĚHOVÁNÍ 
POSLEDNÍ 3 VOLNÉ BYTY

Na Korábě, Praha 8
nakorabe.cz

rt-reality.cz
+420 731 125 516

http://www.chytre-bydleni.com
http://www.trigema.cz
http://tel:800340350
http://tel:+420731125516



