
www. .czDOMYCHYNE

224 222 111224 222 111 CHÝNĚ

Nova

Zámek v Petrovicích u Rakovníka

Více informací: Ing. Jan Rampa
T: 603 526 789, jan.rampa@re-max.cz

Klasicistní zámek s parkem a dalšími
hosp. budovami  v  Petrovicích u Ra-
kovníka, asi 40 min. od Prahy.  V pří-
zemí  jsou  2  byty,  patro  s  hlavními 
reprezentačními prostorami  je volné. 
Celkem 600 m2 podl. ploch. Se zám-
kem se prodává 17.000 m2 pozemků.

Cena: 5.900.000 Kč

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 PRODEJI OD ŘÍJNA
Bydlení přímo na metru B – Jinonice, info na straně 13, www.waltrovka.cz

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

#BonMélange

+420 777 525 567 | www.m12.cz

KVALITNÍ
BYDLENÍ

V CENTRU
DĚNÍ

Více na str. 9
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Poptávka byty Poptávka RD a rekreační chalupy
1+1-2+1, Kobylisy, Prosek, Bohnice do 2,5 mil. Chata, chalupa, RD – do 30 km od Prahy do 1,5 mil.

1+1-2+1, Hostivař, Petrovice, JM do 2,6 mil.  RD, chata – okr . Beroun, Kladno, Mělník, Benešov do 1,5 mil.

1+1-2+1, Kunratice, Chodov, Hostivař do 2,6 mil. RD, pozemek – Loděnice, Rudná, Beroun, Rokycany do 1,9 mil.

1+1-2+1, Prosek, ČM, Lehovec do 2,6 mil. RD, pozemek – P-východ, západ, stav nerozhoduje do 2,5 mil.

Gars.-2+1 – Řepy, Zličín, Dědina do 2,9 mil. RD, chata, poz. – směr Černošice, Mníšek, Všenory do 2,5 mil. 

1+1-2+1, Michle, Modřany, Lhotka do 2,9 mil.  RD, chalupa – k bydlení do 40 km od Prahy do 2,5 mil. 

1+1-2+1, Petrovice, Měcholupy, Hostivař do 2,9 mil. Chata, chalupa – Kolín, Č. Brod, Plaňany do 2,5 mil. 

Gars.-2+kk, Chodov, Háje, Opatov, Kunratice do 2,9 mil. RD, chata, chalupa – Říčany, Popovice + okolí do 2,6 mil. 

1+1-3+1, Kamýk, Lhotka, Modřany, Braník do 3,7 mil. RD, chata, pozemek – Vrané n. Vlt., Davle a okolí do 2,9 mil. 

2+1-3+1, Černý Most, Letňany, Prosek do 3,7 mil. RD, chalupa, pozemek – Dolní Jirčany, Psáry, Jílové do 3,5 mil. 

2+kk-2+1, Záběhlice, Pankrác, Michle do 3,7 mil. RD, chalupa, pozemek – Rudná, Újezd, Beroun, Vráž do 3,5 mil.

2+kk-3+1, Troja, Bohnice, Kobylisy do 3,7 mil. RD, chalupa – Říčany, Jevany, Louňovice, Žernovka do 4,5 mil. 

2+1-3+1, Košík, Háje, Opatov, Chodov do 3,7 mil. RD, chata, pozemek – Říčany, Popovice, Kamenice do 5,5 mil. 

2+1-3+1, Stodůlky, Butovice, Lužiny do 3,8 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 5,5 mil. 

2+1-3+1, Butovice, Stodůlky, Řepy, Zličín do 3,8 mil. RD, pozemek – Praha a blízké okolí (lze i menší) do 6,5 mil.

2+1-3+1, Chodov, Roztyly, Háje, Záběhlice do 3,9 mil. RD, pozemek – Čimice, Písnice, Komořany, Zdiby do 7,5 mil.

2+1-3+1, Vršovice, Malešice, Strašnice do 4,9 mil. RD, pozemek – Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Kyje do 7,5 mil. 

1+1-2+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 4,9 mil. RD, pozemek -  Hloubětín, Chabry, Kobylisy do 8,5 mil. 

1+1-3+1, Smíchov, Košíře, Motol, Řepy do 6,5 mil. RD, pozemek – kdekoliv v Praze (zajímavé místo) do 12 mil.

1+1-3+1, Braník, Podolí, Žižkov do 6,9 mil. RD, pozemek – Háje, Spořilov, Kateřinky, Krč, Hostivař do 12 mil. 

1+1-3+1, Košíře, Pankrác, Braník, Michle do 6,9 mil. RD, pozemek – Průhonice, Pankrác, Podolí do 15 mil. 

1+1-3+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 6,9 mil. RD, vila – Podolí, Braník, Modřany, Písnice do 20 mil. 

1+1-3+1, Holešovice, Letná, Dejvice do 7,9 mil. RD, vila – Střešovice, Dejvice, Hanspaulka, Vokovice do 25 mil

GSM: 724 370 102 , 724 375 751 GSM: 724 370 102 , 724 375 751

PŘÍMÝ ODKUP
NEMOVITOSTI

OKAMŽITÁ VÝPLATA
ZÁLOHY AŽ 2.000.000 KČ

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).

Vinohrady, Praha 3
1+1 (upraveno na 2+kk), OV, 5. patro (s výta-
hem) cihlového domu v ul. Lucembruská, byt po 
celkové rekonstrukci. 

5.149.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 375 751

Špindlerův Mlýn, okr. Trunov
Prodej penzionu s restaurací, zahrádkou, třemi 
byty, čtyřmi apartmány v centru města.  IS: voda, 
elektřina, kanalizace. Dobrá investice ve výjimeč-
né lokalitě.

29.000.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Háje, Praha 4
3+1/B, 69,08 m2, OV, nízký panelový dům, ul. 
Hviezdoslavova, 3.patro,po rekonstrukci, velmi 
udržován, zděné jádro. Výhled do zeleně. 3 min 
metro. Lze fi nancovat hypotékou.

4.430.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 375 751

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

8.599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Stodůlky, Praha 5
2+kk/B, 52,8 m2 (upraveno na 1+kk), OV, no-
vostavba, Svitákova ul., projekt Britská čtvrť, 
1. patro, velmi dobrý stav, vhodné i jako investice. 
V blízkosti metra B.

4.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Dobřejovice (Osnice), Praha-západ
Luxusní RD  6+1, novostavba z roku 2009, po-
zemek o výměře 1.422 m2 – okrasná zahrada 
s jezírkem. Kompletně vybavená kuchyň, podlahy 
z exotického dřeva. IS: voda, elektřina, kanalizace. 

19.500.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Holešovice, Praha 7
Prodej bytu v OV, cihla,  2+kk, 45 m2, po totální 
rekonstrukci. Nová elektřina, rozvody vody, pod-
lahy, dlažby, obklady, koupelna, wc, kuchyňská 
linka. Nízké měsíční poplatky 2.038 Kč / měsíc.

3.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Vitice, okres Kolín
Samostatný RD,   3+1 na pozemku 443 m2, po 
částečné rekonstrukci. Topení ústřední, elektřina, 
jímka a voda z nové studny. Velmi pěkně řešený 
pozemek s výhledem.

1.249.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Krč, Praha 4
Byt 3+1/L, 68m2, DV, 0 anuita (převod cca za 5 
let), ul.Bernolákova, panel, 9.patro, zděné jádro, 
výhled. Dobrý stav, plastová okna. Dům po reno-
vaci. Krčský les v blízkosti.

3.599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 375 751

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

2.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
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Praha a střední Čechy
číslo 13 od 9. 10. do 29. 10. 2017

AGENA Reality s. r. o.

Akro Real, a.s.

BLANÍK REALITY s.r.o.

CENTRAL GROUP a.s.

CPI Property Group

EURO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

Horizon Modřany s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Kateřina Nová

KLARK spol. s r.o.

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

Ledexus s.r.o.

Luxent s.r.o.

M & K Real Estate, a. s.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

PRECO GROUP s.r.o.

PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.

RE/MAX Nova

REAL- TREUHAND REALITY

Realitní vzdělávací institut s.r.o.

REZIDENCE WALTROVKA ALFA s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Trigema a. s.

VELKÁ BRÁNA

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.

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.

Příští vydání vychází: 

29. 10. 2017
Vydavatelství: Grand Real City s.r.o., Ovocný trh 568/17, 110 00 Praha 1, IČO: 04707419, DIČ: CZ04707419, www.realcity.cz
Vydání: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, e-mail: info.praha@realcity.cz
Obchodní oddělení: Klára Břízová a Marcela Strohmaierová, tel.: 299 140 314

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍZajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního 
světa? Hledáte inspiraci pro své kutilské záměry?  
Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin

Přišel ten správný čas,  
kdy zajistit domov tak,  
aby vám z něj zbytečně 
neunikalo teplo. 

Stačí jen pár tipů,  
díky kterým můžete 
minimalizovat tepelné  
ztráty a ušetřit tisíce ročně.

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

UŠETŘETE ZA TOPENÍ. PORADÍME, JAK NA TO!

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


130 + 8 m2, 2 balkony, klimatizace, sauna, dřevěná podlaha, vestavěný 
nábytek, sanita Grohe, sklep, mezonet v 5.NP domu v klidné ulici centra 
města.

60 + 2 m2, terasa, dřevěné podlahy, bezfalcové dveře, velkoplošná okna, 
sklep, moderní byt ve 4.NP nově vznikajícího projektu ve čtvrti plné zeleně.

75 + 9 m2, balkon, teakové podlahy, hliníkové okna, spotřebiče Bosch, 
sklep, parkovací stání, byt orientovaný na V a Z ve 2.NP domu u parku 
Ladronka.

Byt 3+kk Byt 2+kk Byt 2+kk
PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | HELMOVA PRAHA 5 - HLUBOČEPY | POD ATELIÉRY PRAHA 6 - BŘEVNOV | BĚŽECKÁ

www.realcity.cz/rc/DZMT www.realcity.cz/rc/DZMQ www.realcity.cz/rc/DZN1

18 490 000 Kč 5 890 000 Kč 8 500 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
26858 22432 26773

G B G

213 + 197 m2, 2 terasy, balkon, vířivka, velkoplošná okna, vybavení ve 
vysokém standardu, 3 garážová stání, sklep, penthouse ve 3.NP viladomu 
s výhledy.

102 m2, sklep, shell&core, bezpečnostní repliky vstupních dveří, par-
kování, atraktivní byt s výhledy na Prahu v 6.NP kompletně zrekon-
struovaného domu.

100 m2, dřevěná podlaha, špaletová okna, spotřebiče Siemens, surround 
sound systém, stylový byt ve 3.NP s panoramatickým výhledem na Hrad 
a okolní zeleň.

Byt 4+kk Byt 3+kk Byt 2+1
PRAHA-ZÁPAD - ČERNOŠICE | TÁBORSKÁ PRAHA 3 - ŽIŽKOV | U RAJSKÉ ZAHRADY PRAHA 1 - MALÁ STRANA | U ŽELEZNÉ LÁVKY

www.realcity.cz/rc/DZN2 www.realcity.cz/rc/DXMI www.realcity.cz/rc/DZMU

21 000 000 Kč 13 600 000 Kč 26 000 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
26692 24468 27037

G G G

93 + 30 m2, terasa, klimatizace, dřevěné lamelové podlahy, dřevěná 
okna, bezfalcové dveře, sklep, 2 garážová stání, byt v 9.NP rezidence s 
parčíkem.

79 + 5 m2, terasa, dřevěné podlahy, dřevohliníková okna, garážové 
stání, moderní byt ve 2.NP nově vznikajícího projektu v krásné přírodě 
Lysolajského údolí.

248 m2, 1063 m2 pozemek, bazén, dřevěná velkoformátová okna, italská 
dlažba, spotřebiče Bosch a Samsung, precizně zpracovaný dům ve čtvrti 
obklopené lesy.

Byt 3+kk Byt 3+kk Dům 5+kk
PRAHA 3 - ŽIŽKOV | PITTEROVA PRAHA 6 - LYSOLAJE | DOLINA BEROUN - KŘÍŽATKY

www.realcity.cz/rc/DZMV www.realcity.cz/rc/DYHK www.realcity.cz/rc/DZMP

10 990 000 Kč 7 350 000 Kč 9 990 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
26939 25556 26916

G B A

BC B

159 + 8 m2, balkon, dřevěná střešní okna, kuchyně vybavená spotřebiči 
Whirlpool, 2 parkovací stání, sklep, mezonet ve 4. NP s úžasným 
výhledem do zeleně.

89 + 18 + 12 m2, terasa, předzahrádka, dřevěná okna a podlahy, velko-
formátová dlažba, sklep, garážové stání, byt v 1.NP rezidence s výhledem 
do zeleně.

91 + 10 m2, balkon, hliníková okna, betonová stěrka, designové vybavení, 
spotřebiče Miele, sklep, 2 garážová stání, byt ve 3.NP moderní rezidence.

Byt 3+1 Byt 3+kk Byt 3+kk
PRAHA 5 - MOTOL | BRDLÍKOVA PRAHA 5 - RADLICE | U DÍVČÍCH HRADŮ PRAHA 6 - STŘEŠOVICE | NA PETYNCE

www.realcity.cz/rc/DZMX www.realcity.cz/rc/DZMR www.realcity.cz/rc/DZMS

13 900 000 Kč 8 900 000 Kč 14 000 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
26951 26841 26487
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AKTUÁLNĚ Z REGIONU
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Podzim je tradičně ve znamení veletrhů o bydlení. Po úspěšném For Archu proběhl i neméně úspěšný a inspirativní FOR INTERIOR, který se 

uskutečnil 5. – 8. října v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

FOR INTERIOR 
INSPIRACE Z LETOŠNÍHO VELETRHU

Inspiraci pro vylepšení svého stávajícího bydlení nebo 
ještě nezařízených domů a bytů hledali lidé na oblíbeném 
podzimním veletrhu FOR INTERIOR. Ve  čtyřech výstav-
ních halách našli návštěvníci to nejlepší z nabídky téměř 
500 vystavovatelů. Návštěvníci tak mohli na jednom místě 
obdivovat nábytek a bytové doplňky českých i zahranič-
ních výrobců a přesvědčit se, že kvalitní nemusí vždy zna-
menat finančně nedostupné, anebo že nábytek nemusí 
mít standardizovaný rozměr.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí veletrhu FOR INTERIOR byl jako tradičně i boha-
tý doprovodný program. Návštěvníci i bytoví designéři se 
mohli těšit na zajímavou expozici a přednášku designérky 
Ivy Bastlové. Letošním tématem byly nadčasové interiéry 
s přírodními materiály. 

Ve čtyřech výstavních halách na zhruba celkem 16 500 m2 
se představilo téměř pět set vystavovatelů, kteří na FOR 
INTERIOR přivezli novinky ze své nabídky, ale i  vyzkou-
šené, oblíbené, kvalitní výrobky. Lidé si např. mohli  vy-
zkoušet speciální matraci Magnistretch, která má unikátní 
systém rehabilitace během spánku, nebo další matrace 
z netradičních přírodních materiálů jako např. z koňských 
žíní, merino vlny, hedvábí, kašmíru, velbloudí vlny nebo 
pěny s příměsí extraktů léčivých bylin. 

UNIKÁTNÍ JÍDELNÍ STOLY A LEVITUJÍCÍ POSTEL
Mohli také obdivovat unikátní jídelní stoly, na kterých není 
poznat, že jsou rozkládací. K vidění byla i „levitující postel“ 
FLABO, která je odlehčena ustoupeným soklem. Celá po-
stel včetně důmyslně připevněných nočních stolků se tak 
vznáší v prostoru a navozuje pocit „spánku v oblacích“.

NEJLEPŠÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ INTERIÉRY
Porotci soutěže BEST OF INTERIÉR promluvili na  téma 
nejlepších českých a  slovenských interiérů soukromých 
bytů a veřejných prostor. Pro všechny zájemce bylo také 
přichystané bezplatné poradenstvím, stejně jako bezplat-
né konzultace s bytovými architekty a designéry.

VŮNĚ DŘEVA
Veletrh letos voněl hodně dřevem. Pokud máte rádi pří-
rodní materiály, nadčasový styl a wellness prostory, určitě 
jste si přišli na své v rámci doprovodný program Well-be-
ing living, který byl rovněž součástí veletrhu. Bezespo-
ru zajímavá byla expozice s  vybranými solitéry „green 
island”, která doslova zářila ve  vstupní hale. Nechyběly 
však ani přednášky, kde se hovořilo nejen o  přírodních 
materiálech, stylu a atmosféře, ale i o aromaterapii, tepel-
né pohodě a nejnovějších trendech v oblasti pokojových 
rostlin.

Jarní veletrh FOR INTERIOR  
se bude konat 22. – 25. 3. 2018. 
Pokud jste nestihli ten podzimní, 
můžete si již teď zapsat datum 
do kalendáře.

Letos poprvé volili návštěvníci 

veletrhu FOR INTERIOR svého 

favorita. Mohli tak vyhrát zajímavé 

a hodnotné ceny. První cena byla  

10 000 Kč.

A to z nabídky sortimentu New 

Living Center v hodnotě 100 021 Kč. 

Stačilo se zastavit v televizním studiu 

TVbydleni.cz a natočit krátké video 

nebo komentář o svém bydlení nebo 

o problematické části svého interiéru. 

Pro vybrané video mohou nyní 

lidé po registraci emailové adresy 

hlasovat. 

Každý týden budou vybrána tři 

nejlepší videa, která vyhrají oběd 

v New Living Center s lahví vína. 

Finálové kolo proběhne v týdnu od 10. 

prosince do 17. prosince 2017 a budou 

do něj automaticky zařazeni všichni 

výherci jednotlivých soutěžních kol.

Výherce finálového kola s nejvyšším 
součtem bodů hlasování vyhraje 
hlavní cenu: voucher na nákup 
v hodnotě 100 021 Kč. Vyhrát bude 
možné i pouhým hlasováním pro 
některé z videí a zodpovězením 
soutěžní otázky. V doprovodné 
soutěži mohou hlasující vyhrát 
voucher v hodnotě 20 000 Kč.

ZAJÍMAVÉ NOVINKY:
NÁVŠTĚVNÍCI VOLILI  
FAVORITA VELETRHU

SOUTĚŽILO SE I O VYBAVENÍ  
DO DOMU ČI BYTU 

VYHRÁT MOHOU I HLASUJÍCÍ

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

http://www.realcity.cz/magazin
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NOVINKA NOVINKA NOVÁ CENA

INVESTICE NOVÁ CENA NOVINKA

Stylový mezonetový byt s terasou, celkový nad-
standard, 110 m2.

Byt 3+kk
ANDĚL, PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DZMK

8 990 000 Kč776 199 999
KB011316

Novostavba, vysoký standard materiálů, balkon, 
50 m2.

Byt 2+kk
PODVINNÝ MLÝN, PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/DZML

4 300 000 Kč776 199 999
KB011299

Prodej RD/B se zahradou a bazénem na pozem-
ku o výměře 2997 m2 s možností další výstavby 
jednoho až dvou RD.

Dům 4+1
VYKÁŇ, NYMBURK

www.realcity.cz/rc/DZMM

3 690 000 Kč728 700 700
KD011292

Prodej levného zasíťovaného stavebního pozem-
ku o výměře 770 m2 v lokalitě Kralupy nad Vl-
tavou, Minice.

Pozemek
KRALUPY NAD VLTAVOU, MINICE

www.realcity.cz/rc/DZJA

1 135 675 Kč605 200 200
KP011287

Prodej RD 100 m2 s velikým pozemkem 1500 m2 

 v centrální části obce. Další sam. parcely na prodej.  
Veškeré sítě na hranici pozemků.

Pozemek 1 500 m2 s RD
BEROUN, VYSOKÝ ÚJEZD

www.realcity.cz/rc/DZMN

3 600 000 Kč776 199 999
KD011297

Prodej bytu 2+kk, 65 m2, s hezkým výhledem v 
lokalitě obce Davle, ul. Sídliště. Byt se nachází ve 
4. NP bytového domu. 

Byt 2+kk
DAVLE, PRAHA - ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/DZMO

2 390 000 Kč605 200 200
KB011267

Specialista naPrahu 
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kova@kova.cznám. Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov
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Dobře víme, jak obtížné je v dnešní době nabídnout něco 
víc než konkurence, a v  realitním oboru to platí dvojná-
sob, ale přesto to lze. A  KOVA Reality je toho zářným 
příkladem. Otevřenost a  transparentnost je zde na  prv-
ním místě, neboť jinak to ani nejde, aby mezi makléřem 
a  klientem mohl vzniknout upřímný vztah, který povede 
k  úspěšnému obchodu a dobré referenci. Tato pravidla 
ctí KOVA Reality i  na  svém novém webu, který spustila  
1. 6. 2017. Přesvědčte se sami.

WWW.KOVA.CZ 
WEB, KTERÝ NABÍDNE VÍC, NEŽ ČEKÁTE
Stránky jsou opravdu přehledné a zaručeně se v nich ne-
ztratíte, ani když si s internetem příliš nerozumíte. Z výčtu 
služeb je patrné, že jako klient zde dostanete to, pro co 
jste si přišli. A dokonce ještě víc. Nejlepším důkazem je 
opravdu podrobný popis každé nemovitosti, doplněný 
profesionálními fotkami s popisky, které vám nemovitost 

i její okolí přiblíží natolik, že by reálně nebylo nutné 
absolvovat prohlídku a rovnou se rozhodnout. 

LIDEM POSKYTNEME, CO OČEKÁVAJÍ
Lidé k nám často chodí pro informace o konkrétních 
bytech, které si vyhlédli na realitních serverech. Kro-
mě všech základních údajů najdete u  jednotlivých 
nabídek třeba i dokumenty ke stažení jako půdorysy 
bytů, územní plán, znalecké posudky, výpis z katas-
tru apod. Získáte tak ucelený přehled o vybrané ne-
movitosti.

Za zmínku stojí např. i  snadné rolování mezi detail-
ními fotkami, které mají za  úkol ukázat nemovitost 
v reálném stavu a nic neskrývat. Web je plně respon-
zivní, a  tak nebudete mít problém rolovat a  listovat 
ani ve svém tabletu či mobilu. U každé zakázky na-
jdete také kontakt na makléře, který ji má na starosti. 
Můžete ho požádat o doplňující informace nebo se 
s ním jen poradit. Jako velice příjemný považuji fakt, 
že se o daném makléři ze stránek dozvíte i další in-
formace. Osobní medailonek vás nasměruje na zrea-
lizované zakázky a reference.

Poohlížíte se po nemovitosti na Praze 5? 
Hledáte vhodný prostor k investici? 

KOVA Reality je tím správným partnerem, 
na kterého se můžete obrátit. Realitní služ-
by na prvotřídní úrovni nabízí přes 20 let. 
Ze stovek referencí je patrné, že tato spo-
lečnost patří mezi úspěšné a vyhledávané 
realitní kanceláře.

KOVA REALITY S.R.O. 
náměstí Kinských 76/7 
150 00 Praha 5, Smíchov

tel.: +420 257 22 33 22

kova@kova.cz 
www.kova.cz

Ing. Ondřej Velemínský
manažer pobočky Smíchov 

NAJDĚTE MI BYDLENÍ…
Patříte-li k těm, kdo hledají domov, mají jistou před-
stavu, jak by měl vypadat, ale nechce se vám trávit 
čas hledáním dokonalé nemovitosti, můžete jedno-
duše všechno nechat na makléři. K tomu slouží sek-
ce „Najděte mi bydlení”. Více na www.kova.cz.

http://www.realcity.cz/rc/DZMK
http://www.realcity.cz/rc/DZML
http://www.realcity.cz/rc/DZMM
http://www.realcity.cz/rc/DZJA
http://www.realcity.cz/rc/DZMN
http://www.realcity.cz/rc/DZMO
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.kova.cz
http://www.kova.cz.
http://tel:776199999
http://tel:776199999
http://tel:728700700
http://tel:605200200
http://tel:776199999
http://tel:605200200
http://mailto:kova@kova.cz
http://mailto:kova@kova.cz
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… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Plánujete novou hypotéku nebo refinancování starého úvěru a máte obavu ze svých minulých „hříchů“? Banky dnes důkladně prověřují kaž-

dého žadatele o hypotéku a na základě údajů z registru zvažují, zda úvěr poskytnou či nikoliv. Co o vás bankovní a nebankovní registr prozradí 

a je možné si to předem zjistit?

JSTE PRO BANKY DOBRÝM KLIENTEM?    
ÚVĚROVÝ REGISTR O VÁS PROZRADÍ TO DOBRÉ I ZLÉ.

Bankovní registr poskytuje bankám informace, na  jejichž 
základě vyhodnocují důvěryhodnost klienta včetně jeho 
bonity a platební morálky. V bankovním registru je každá 
fyzická osoba, která má nebo měla úvěrový vztah se člen-
skou bankou či stavební spořitelnou nebo která o úvěr te-
prve žádá. Evidují se zde hypoteční úvěry, spotřebitelské 
úvěry, úvěry ze stavebního spoření, kontokorenty či kre-
ditní karty. Registr je pravidelně každý měsíc aktualizován 
svými uživateli – tedy bankami a stavebními spořitelnami. 
V  současné době takto s  registrem spolupracuje 25 fi-
nančních institucí.

Při žádosti o úvěr dáváte bance souhlas, že může infor-
mace o  vás v  registru prověřit. Banka to pak udělá au-
tomaticky a  bez vaší součinnosti. V  případě obav, jaké 
informace banka z  registru dostane, máte možnost sami 
se předem tyto informace dozvědět. Za poplatek 100 Kč 
můžete získat online výpis, papírová verze stojí 200 Kč. 

Registr není jen váš nepřítel. Obsahuje jak pozitivní, tak 
i negativní informace vypovídající o bonitě a důvěryhod-
nosti klientů bank, kteří se nějakým způsobem zadlužili. 
Dobrá úvěrová historie je pro banky lepší než žádná. Kli-
ent, který si nikdy v  minulosti úvěr nebral, je pro banku 

velkou neznámou. V bankovním registru naleznete infor-
mace aktuální i historické, a to 4 roky zpětně. 

V nebankovním registru pak nalezneme informace o ne-
bankovních úvěrových vztazích – leasingy, půjčky, platby 
telefonním operátorům nebo například platby poskyto-
vateli internetu. Informace se v tomto registru evidují jen 
v případě, kdy klient tyto závazky řádně nesplácí.

Pro banky i  nebankovní instituce jsou registry cenným 
zdrojem informací o  potenciálních klientech. Když klient 
žádá o  poskytnutí úvěru, na  základě klientova souhlasu 
je v těchto registrech lustrován a banka či nebankovní in-
stituce tak jednoduše zjistí všechny jeho závazky součas-
né i minulé – přesněji výši, typ a  řádnost placení těchto 
závazků včetně jejich zajištění. Také jsou zde informace, 
zda klient aktuálně žádá o nějaký nový úvěrový produkt. 
Pokud by tak klient žádal o  hypotéku například ve  více 
bankách, banky to uvidí a schvalovací proces zastaví. 

V případě, kdy klient má již schválený konkrétní úvěrový 
produkt a  nakonec se jej rozhodne nevyužít, přesto se 
žádost v registrech objeví. Údaj bude následně z registru 
vymazán po jednom roce (v případě banky) nebo po šesti 
měsících (v případě jiné finanční instituce).

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

„Jestliže splátku uhradíte například 

o dva dny později, nemusí se tato 

negativní informace hned objevit 

v registrech. Je to z důvodu, že 

se registry aktualizují jednou 

měsíčně,“ říká Ing. Daniela Radkeová 

ze společnosti HYPOASISTENT. 

Jestliže však nezaplatíte hned 3 

měsíční splátky po sobě, záznamy 

se v registru určitě objeví. Samo 

opoždění platby o dva dny 

nebo o jeden měsíc ještě není 

automatickým důvodem k zamítnutí 

nového úvěrového produktu. 

Finanční instituce vždy prověřuje 

několik parametrů, zejména dobu, 

po kterou nesplácení trvá, dobu, kdy 

k nesplácení došlo (zda v minulosti 

a nyní je již platební morálka 

v pořádku, nebo jestli se jedná 

o čerstvý problém), zda se nesplácení 

opakuje, jaký byl důvod nesplácení 

a podobně.

V případě, kdy byste se chtěli stát 

ručitelem nebo spolužadatelem 

úvěru svého známého, dejte si 

pozor. I takový závazek banka 

v registru uvidí a bude jej počítat 

do vašich výdajů. Pokud by takový 

úvěr nebyl řádně splácen, mohl by 

vám v budoucnu schválení vašeho 

případného dalšího nového úvěru 

pořádně zkomplikovat.

Co dělat, když zjistíte, že v registru 

je chyba či neoprávněný záznam? 

Požádejte registr o bezplatnou 

opravu. Informace, které o vás registr 

uchovává, si můžete kdykoliv vyžádat. 

Je to možné buď osobně, nebo 

na základě písemné žádosti s úředně 

ověřeným podpisem.

CO SE STANE, KDYŽ SE ZPOZDÍTE 
SE SPLÁCENÍM? 

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

  Moderní design 

  Dřevěná eurookna a kvalitní interiérové dveře 

  Vinylová podlaha, velkoformátová dlažba 

  Podlahové vytápění ve všech obytných místnostech 

  Luxusní koupelnové vybavení 

  Podzemní parkoviště

  Metro Anděl a Smíchovské nádraží

+420 777 525 567 | www.m12.cz

KVALITNÍ BYDLENÍ
V CENTRU DĚNÍ

+420 777 525 567 | www

Luxusní koupelnové vybavení 

Podzemní parkoviště

Metro Anděl a Smíchovské nádraží

#BonMélange

BLV@Horní Měcholupy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. www.bolevecka.cz

Nové byty 
chytře...
BLV@Horní Měcholupy 
k nastěhování ještě ve 2017

Standardy provedení a bydlení jsou odvozeny od konceptu 
Trigema Chytré bydlení Plus: využití odpovídajících materiálů 
a technologií, individuální rekuperace VZT nebo příprava 
systému pro inteligentní ovládání bytu.

90 % bytů prodáno. Dostupné byty v nabídce od 62 680 Kč s DPH/m2.  
PENB: B. Více informací naleznete na www.bolevecka.cz.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších 
podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

20171005_BLV_GRANDREALCITY013_200x131.indd   1 05.10.17   9:109

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.m12.cz
http://www.chytre-bydleni.com
http://www.bolevecka.cz
http://www.bolevecka.cz.
http://tel:+420777525567
http://tel:800340350
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PRAHA

Nové byty v prodeji!

Developer: Horizon Modřany s.r.o.,  
člen skupiny HORIZON HOLDING

724 772 248 
www.rezidencemodranka.cz
prodej@rezidencemodranka.cz

Při uvedení hesla GrandRealcity2 během prvního kontaktu s námi získáte při podpisu rezervační smlouvy vouchery  v hodnotě 2 000 Kč na nákup v OD IKEA.

775 604 775775 604 775775 604 775

BEROUN
4+kk, novostavba, 140 m2, garáž, zahrada  
172 m2, vysoké standardy provedení.  Lze 
rezervovat.

www.agenareality.cz 7 350 000 Kč

RUMUNSKÁ
Prodej nadstandardní bytu, ulice Rumunská, 
UP 83 m2, ve výstavbě. Cena bez DPH.  
Lze rezervovat. 

www.agenareality.cz  100 000 CZK / 1 m2

HOSTOUŇ
Prodej hrubé stavby bungalovu, UP 161 m2, 
pozemek 1 111 m2. Hostouň – 15 min.  
do Prahy. 

www.agenareality.cz 4 200 000 Kč

VRCHLICKÉHO
Prodej bytu 3+kk s krásným výhledem, ulice 
Vrchlického, UP 73 m2, balkón, sklep,  
garážové stání. Ve výstavbě – lze rezervovat.

www.vrchlickeho-rezidence.cz 6 855 970 Kč

MOTOL
Velkorysá rodinná vila na hranici lesa  
v Motole, UP 520 m2, pozemek 1 750 m2. 
Doporučujeme. 

www.agenareality.cz 27 500 000 Kč

ZBUZANY
Prodej bytu 3+kk, UP 72 m2, terasa, sklep, 
předzahrádka 85 m2, garáž, ve Zbuzanech.  
V přípravě – lze rezervovat. 

www.zbuzany-viladomy.cz 4 268 935 Kč

PRONÁJEM
Pronájem obchodního prostoru s velkými 
výlohami do ul. Plzeňská, UP 120 m2.  

www.agenareality.cz 25 000 Kč / měsíc

ŽELÍZY U MĚLNÍKA
Prodej prvorepublikové vily advokáta Emy 
Destinové, UP 675 m2, pozemek 1 834 m2. 
Praha do 30 min. Rekonstrukce 2 mil. Kč.

www.agenareality.cz 11 000 000 Kč

BAVÍ VÁS PRODÁVAT UNIKÁTNÍ A ZAJÍMAVÉ REALITY? ZKUSTE SE NÁS ZEPTAT NA VÍCE INFORMACÍ!
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http://www.rezidencemodranka.cz
http://www.agenareality.cz
http://www.agenareality.cz
http://www.agenareality.cz
http://www.vrchlickeho-rezidence.cz
http://www.agenareality.cz
http://www.zbuzany-viladomy.cz
http://www.agenareality.cz
http://www.agenareality.cz
http://tel:724772248
http://tel:777755660
http://tel:044777755
http://mailto:prodej@rezidencemodranka.cz


LUXENT, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1 - Josefov

773 769 769 17 325 000 Kč

Praha 7-Holešovice
Velkoryse řešený byt 4+1/3B, 196 m², který může sloužit pro byd-
lení nebo jako byt s reprezentativní kanceláří v prestižní lokalitě Letná 
v cihlovém domě postaveném r. 1922 ve stylu Art Deco. Výhled z 
obývacích místností i ložnic je na Letenské sady a Pražský hrad.

www.realcity.cz/rc/DZN3

G

773 769 769 2 680 000 Kč

Tuchoměřice
Byt 1+kk s galerií, 40,1 m2, v novostavbě komorního projektu. Byt 
má velkoryse řešenou dispozici, prostornou předsíň, pokoj o 24,5 m² 
umožňuje umístění větší kuchyně s jídelní částí a obývací části. Galerie 
cca 12 m². Interiér je vybaven ve vyšším standardu.

www.realcity.cz/rc/DZI9

602 108 889 49 000 000 Kč

Mokrovraty
Rodinná usedlost, 2304 m², nacházející se na okraji obce, 30 km od 
Prahy. Nemovitost je určena nejen k trvalému bydlení, nabízí také mož-
nost ubytování, cvičení v unikátním fitness centru, relaxaci spojenou 
s jezdectvím či farmaření na přilehlých pozemcích o rozloze 12 ha.

www.realcity.cz/rc/DZN4

G

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Zrekonstruovaná prvorepubliková vila, 490 m², postavena a kolau-
dována v roce 1924, byla majetkem naší přední operní pěvkyně. Po-
zemek 790 m². Nemovitost lze využít jak k trvalému bydlení, tak i ke 
komerčním účelům, např. jako penzion, lázeňský dům či sanatorium.

www.realcity.cz/rc/DZ71

734 445 445 12 980 000 Kč

Škvorec, Praha – východ
Nadstandardní dvoupodlažní rodinný dům s půdou, podsklepenou 
terasou, bazénem a pozemkem 1021 m², s krásným výhledem do 
krajiny. UP domu 345 m², ZP 196 m², zahrada 825 m². Dům je 
vybavený pro pohodlné nízkonákladové, inteligentně řízené bydlení. 

www.realcity.cz/rc/DYUR

770 128 128 Informace v RK

Praha 4-Braník
Luxusní vila 7+1 s terasou 48 m² a OP 550 m² v klidné části oblíbené 
městské čtvrti, rozkládá se na čtyřech podlažích, přičemž v 1. NP na-
bízí odpočinkovou zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, 
masážní sprchový kout a místnost s krbem.

www.realcity.cz/rc/DYNR

734 445 445 13 480 000 Kč

Praha 6-Břevnov
Prostorný byt 5+kk o UP 145 m² v posledním, 4. patře zrekonstru-
ovaného secesního domu, ulice H. Malířové, zahrnuje garážové stání 
a sklep. Je světlý a slunný, rozdělen na  soukromou a společenskou 
část. Na podlahách dubové parkety a dlažba. Napojení na PCO.

www.realcity.cz/rc/DYNU

770 128 128 29 800 000 Kč

Pastviny
Zrekonstr. funkční penzion s velkým potenciálem v malebné přírodě 
na úpatí Orlických hor s výhledem do údolí Pastvinské přehrady, nabízí 
komfortní ubytování s 55 lůžky a dále v sam. objektu s kapacitou 15 
osob. V půdním prostoru prostor k vybudování 6-7 apartmánů.

www.realcity.cz/rc/DZ72

G

734 445 445 21 900 000 Kč

Praha 1-Josefov
Mezonetový byt 3+kk/T, 182 m², s pracovnou a krbem, v posledním 
6. a 7. patře solidního domu s výtahem. Byt je dvouúrovňový, s krbem 
a terasou. Obytná plocha 173,3 m², terasa 9m2. Je prosvětlený 
střešními okny, ve všech pokojích klimatizace.

www.realcity.cz/rc/DYNN

G

773 769 769 Informace v RK

Praha 6-Bubeneč  
Velkoryse řešený byt 4+kk ve třetím patře o CP 122 m² s balkonem  
6 m² a krásnými výhledy na velmi klidném rozlehlém náměstí s par-
kem. Byt má orientaci východ-západ, je velmi světlý. Dům je velmi 
dobře udržovaný a renovovaný, včetně nového výtahu.

www.realcity.cz/rc/DYNQ

G

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk s krytým bazé-
nem a obytné ploše 435 m², na pozemku 3.234 m². Dům se nachází 
v krásné přírodě Polabské nížiny v jedné z neklidnějších lokalit na 
západním okraji čtvrti Polabec. Byl zkolaudován v r. 2002.

www.realcity.cz/rc/DZI8

G

G

B

D

G

734 445 445 Informace v RK

Praha 1 – Kampa
Nadstandardně vystavěný byt 3+kk, 218 m², v půdě dobře udržo-
vaného 4.NP domu v Říční ul. s původním točitým schodištěm, bez 
výtahu. Byt je ve třetím patře, postaven na základě designového pro-
jektu (2016), oddělen od spodních pater soukromým schodištěm.

www.realcity.cz/rc/DZIA

G G

731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

http://www.realcity.cz/rc/DZN3
http://www.realcity.cz/rc/DZI9
http://www.realcity.cz/rc/DZN4
http://www.realcity.cz/rc/DZ71
http://www.realcity.cz/rc/DYUR
http://www.realcity.cz/rc/DYNR
http://www.realcity.cz/rc/DYNU
http://www.realcity.cz/rc/DZ72
http://www.realcity.cz/rc/DYNN
http://www.realcity.cz/rc/DYNQ
http://www.realcity.cz/rc/DZI8
http://www.realcity.cz/rc/DZIA
http://www.luxent.cz
http://www.luxent.cz
http://tel:773769769
http://tel:773769769
http://tel:602108889
http://tel:723255255
http://tel:734445445
http://tel:770128128
http://tel:734445445
http://tel:770128128
http://tel:734445445
http://tel:773769769
http://tel:723255255
http://tel:734445445
http://tel:731300400
http://mailto:info@luxent.cz


www.panoramahlubocepy.cz

PRVNÍ DOJEM MŮŽETE UDĚLAT JEN JEDNOU
Panorama Hlubočepy je uzavřený rezidenční projekt, realizován v nízkoenergetickém standardu, poskytující maximální míru bezpečí. Špičkový standard 
je vybrán s maximální péčí z toho nejlepšího, co současný trh nabízí. Standardy do detailu splňují nejvyšší jakostní a estetické požadavky na současné 
bydlení. Za zmínku stojí hliníková okna s trojskly, předokenní žaluzie, podlahové vytápění, značkové dřevěné podlahy v kombinaci s luxusními keramickými 
podlahami, dřevěné bezpolodrážkové dveře, značkové zařizovací předměty, podomítkové baterie, systém inteligentního ovládání bytu a mnoho dalšího. 
K pohodlí přispívají prostorná parkovací stání, sklípky a umývárna kol a domácích mazlíčků v suterénu objektu. Výhodou projektu Panorama Hlubočepy je 
snadná dostupnost centra metropole, jakož i bezprostřední blízkost zelených ploch i lesů chráněného přírodního parku Prokopské údolí. Předpokládané 
dokončení je prosinec 2017.

OBJEVTE BYDLENÍ 
S VÝHLEDEM

http://www.panoramahlubocepy.cz


i
i

“page_13” — 2017/10/6 — 9:55 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

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

SKVĚLÉ DISPOZICE MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠE V MÍSTĚ

www.cakovickypark.cz Najdete nás 
na Facebooku

Zelená linka 
800 350 111
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NOVÉ
BYTY
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ČAKOVICKÝ PARK 
BYDLENÍ S PARKEM ZA OKNY

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

16

http://www.cakovickypark.cz
http://www.byty-hyskov.cz
http://www.klark.cz
http://tel:800350111
http://tel:602214345
http://tel:220980900
http://mailto:klark@klark.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

 byty 2+kk – 4+kk  velikosti 52 – 95 m2  
 balkony, terasy, předzahrádky  

 10 minut na metro  10 minut na letiště  
 dokončení Q1/2018

602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz

NOVé byty 
horoměřice

Developer: Shikun & Binui Horoměřice s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING

Při uvedení hesla GrandRealcity2 během prvního kontaktu s námi získáte při podpisu  
rezervační smlouvy vouchery v hodnotě 2 000 Kč na nákup v oD iKeA.

 10 minut na letiště 

C
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CM

MY

CY

CMY

K
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://tel:602206999
http://mailto:prodej@velkabrana.cz
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Obch
odní centrum Leopoldova, Praha 4 - Chodov
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Své poslání EXAFIN nachází v naplnění životního stylu rezidentů 
a ve splnění obchodních cílů fi rem využívajících komerční nemo-
vitosti. Jde o  organicky propojené prostředí, protože právě nové 
služby a obchody zvýší životní standard rezidentům a fi rmám zase 
nabídnou poměrně jistý obchodní model.

CO SI PŘEDSTAVÍTE, KDYŽ SE ŘEKNE „REZIDENČNÍ BYDLENÍ“?

Pokud si představíte luxusní byt s moderním interiérem a vkusným 
vybavením, umístěný v žádané a dobře dostupné lokalitě, mají vaše 
představy velmi blízko ke skutečnosti.

Kdysi byli s  rezidenčním bydlením spojováni převážně movití zá-
kazníci, nicméně během posledních let se rezidenční bydlení velmi 
často přibližuje nárokům většinové poptávky.

U běžné zástavby tlak na cílovou cenu šetří na materiálech a vyba-
vení. A právě zde lze u rezidenčního bydlení vysledovat příjemný 
opak. Vybavení rezidenčního bydlení sleduje nároky i  těch nejná-
ročnějších, proto v  rezidenčních bytech naleznete kvalitní materi-
ály, podlahy z  masivu, ekologická okna, luxusně pojaté kuchyně 
a designové koupelny.

Realizační tým EXAFIN má za  sebou výstavbu a  úspěšný prodej 
rezidenčních developerských projektů, jako je např. 

• Rezidence Stírka na Praze 8, 

•  přímo u metra Skalka (Praha 10-Strašnice)
Rezidence Michelangelova, 

• Bytový dům Trigon Hostivař, 

• Nízkoenergetické domy u Klánovického lesa v Úvalech 

• nebo Vyladěné byty v Letňanech. 

Právě poslední tři jmenovaná rezidenční bydlení byla oceněna 
v  developerské soutěži „Realitní projekt roku“, kde získala jak 
Cenu odborné poroty a Cenu architektů, ale zejména nejvíce ce-
něnou – Cenu veřejnosti.

Jestli sníte o Smart City bydlení budoucnosti, jste blíže realitě, než 
byste předpokládali. Od září 2017 připravil tým EXAFIN jako jeden 
z prvních developerů nabíječky elektromobilů přímo v garážích Re-
zidence Malvazinky na Praze 5. Rezidence Malvazinky splňuje veš-
keré představy o chytré a úsporné domácnosti, pamatuje na prvky 

SKUPINA EXAFIN SE V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI VÍCE NEŽ 20 LET VĚNUJE
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moderního bydlení a již v základu je každý byt připraven pro osa-
zení vybraného vybavení chytré domácnosti.

Jestliže si však pro své děti přejete úkrok stranou od centra Prahy, 
nízkoenergetické solitérní Vyladěné domy v Čakovicích nabídnou 
klidné bydlení, dostatečné prostory a variabilitu svého uspořádání.

Stejně tak letos plánovaná výstavba 67 řadových domů a dvojdo-
mů v Úvalech nabídne stejnou kvalitu bydlení.  

NĚCO PRO FIRMY?

Vyhledávání investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovi-
tostí umí EXAFIN na jedničku s hvězdičkou. Startovní metou, která 
se ukázala jako trefa do černého, byl nákup kancelářské budovy, 
strategicky umístěné vedle obchodního centra Galerie Butovice 
v Praze 5.

Díky znalosti českého retailového prostředí se společnost stala vý-
znamných obchodním partnerem pro renomované maloobchodní 
řetězce. Podobně jako společnost JYSK, obchodní řetezec Billa, 
Česká Spořitelna tak i další fi rmy s vlastními, odlišnými požadavky 

mohou společně s fi rmou EXAFIN nalézt právě to, co pro své pod-
nikání potřebují. 

Nabízené komerční prostory v  nových obchodních centrech jsou 
většinou před samotnou kolaudací objektu zcela pronajaty. EXAFIN 
(v  úzké spolupráci s  fi rmou KPD Group) zrealizoval za  období 
2016/2017 již 7 obchodních center, zejména v  Praze, ale také 
v Kolíně nebo Českých Budějovicích.

Právě komerční výstavba se stala pro EXAFIN dobrou investiční 
příležitostí, a proto se v dalším aktivním rozvoji chystá pokračo-
vat. V roce 2018 plánuje realizovat, v atraktivních lokalitách Prahy 
a Středočeském kraji, nejméně 5 nových obchodních center.

Po  více než 25 letech v  developerském oboru se skupině 
EXAFIN daří vytvářet trvalé hodnoty kvalitních projektů 
a  nadčasové koncepty bydlení. Nově také dokáže úspěšně 
oslovit nadnárodní společnosti v  oblasti retailu a  v  menších 
regionech zkvalitnit pro místní obyvatele občanskou 
vybavenost.

17-03-27-obrazy-60x40cm.indd   3 3/28/2017   9:23:20 AM

Nízkoenergetické domy u Klánovického lesa, Úvaly

VLASTNÍM DEVELOPERSKÝM PROJEKTŮM ČI PROJEKTŮM JINÝCH INVESTORŮ.
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PRAHA

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU 1000 m2 
KAMENICE - LÁDVÍ

Kompletně zasíťovaný pozemek 1000 m2 na krásném místě, v zástavbě RD, lokalita Ládví-Ka-
menice, ulice Lotosová, okr. Praha-východ. Pozemek napojen na obecní vodovod a kanalizaci, 
včetně kanalizační a vodovodní šachty. Zaplacené poplatky obci za připojení všech sítí. Na po-
zemku zděná klaplička s přípojkou elektřiny a plynu. Příjezd k pozemku po nové asfaltové ko-
munikaci. Rozměry pozemku: délka 44 m2 x šířka 23 m. Zastávka Kamenice-Valnovka 170 m 
od pozemku - Bus jezdí na metro Budějovická, nebo Roztyly. Perfektní spojení na D1. Vzdále-
nost na metro Opatov 25 km. V blízkosti restaurace Valnovka a obchod potravin. Krásné okolí, 
lesy, obora Vlková, rozhledny Ládví a Vlková, rybníky, zámek Štiřín, golfové hřiště. Kompletní 
občanská vybavenost v Kamenici: zdravotní středisko, škola, školka, pošta. Možnost hypotéky.

CENA: 2 300 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | Tel: 603 872 485 | mail: blanik@blanikreality.cz

WWW.REALCITY.CZ
PŘEDNÍ REALITNÍ PORTÁL V NOVÉM KABÁTĚ
Intuitivní vyhledávání, přehlednost, přizpůsobená grafika, uživatelsky přívětivější prostředí 
a řada dalších novinek a nástrojů, které usnadní vašim potenciálním klientům a zájemcům 
o nemovitosti v jejich výběru a vám při každodenní práci.

největší DIStRIBUČní 
SíŤ tISkovIn

Space 4U s.r.o., 
Jankovcova 1345/61, 170 00 Praha 7, 
tel.: +420 777 612 455, www.space4u.cz

PRAHA    STŘEDOČESKÝ KRAJ    BRNO    JihOmORAvSKÝ KRAJ

15 let na trhu a více jak 
1250 distribučních míst.

Distribuci letáků, katalogů, 
časopisů a remitendy.

Evidence tiskovin přes 
čárové kódy.

Závoz a správu 
vašich míst.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Skladování  
a logistika tiskovin.

Skladování  
a logistiku tiskovin.
Každodenní 
závoz.

naše výhody

Zajišťujeme

20

http://www.space4u.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

REZIDENCE 

U GRÉBOVKY
  

   www.ugrebovky.cz
  

   601 301 301

Byty 2+kk až 4+kk ve výborné lokalitě!

www.rezidencemalvazinky.cz ) 724 511 511

byty na Malvazinkách - nová generace bydlení

Malvazinky
rezidence

elektroMobilita
MyslíMe na budoucnost
elektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroMMobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilita

17-08-14-inzerce-malvazinky-elektro-200x131-05.indd   1 8/17/2017   7:24:39 AM21
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http://tel:724511511


Developerská společnost Real-Treuhand je dceřinou společ-
ností největší rakouské regionální banky Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich. 

Zaměřuje se na menší rezidenční stavby v urbanisticky ustále-
ných lokalitách. Ambicí Real-Treuhand rozhodně není stavět no-
vodobá sídliště na okraji města či v místech bez tradice. Snaží 
se navrhovat domy tak, aby obohatila danou lokalitu a přispěla 
k jejímu dalšímu rozvoji. Klade důraz na moderní architektonic-
ké řešení respektující okolní zástavbu, a proto vždy spolupracu-
je se špičkovými architekty. Místo vybrané pro budoucí projekt 
musí mít vždy něco navíc – například nádherné výhledy nejen 
z nejvyšších pater domu. 

To dává budoucím majitelům záruku trvalé hodnoty a zhodno-
cení jejich investice.

Společnost Real-Treuhand realizovala již řadu projektů nejen 
v Praze, ale i v Brně nebo v Hluboké nad Vltavou. 

REZIDENCE .142
Jedinečný projekt, který vyrostl na  jižní stráni mezi Malvazin-
kami a Radlickou ulicí v Praze 5 a poskytuje jedinečný výhled 
do zeleně v okolí i na celou Prahu. 

Spojení unikátní architektury, výborné polohy a vysokého stan-
dardu vybavení nabízí možnost bydlení pro ty nejnáročnější  

klienty. K dispozici je poslední volný byt – dvoupodlažní penthou- 
se o rozloze 157 m2. Vstupte do světa luxusu a dopřejte si doko-
nalé soukromí na jedné ze dvou prostorných teras s výhledem 
na  Vyšehrad. Vychutnejte si sklenku šampaňského ve  vlastní 
jacuzzi a pozorujte hvězdy. Byt má variabilní dispoziční řešení. 
Chcete loft, dvě nebo tři ložnice? Vše záleží jen na vás. 

NA KORÁBĚ
Architektonicky nadčasový solitérní bytový dům v Praze 8 byl 
dokončen na jaře tohoto roku. Díky umístění na vrcholu svahu, 
prostorným terasám a velkým proskleným plochám poskytuje 
svým obyvatelům skutečně ojedinělý výhled na město a maleb-
né údolí Vltavy. V současné době jsou k dispozici už jen posled-
ní dva volné byty.

REZIDENCE PALATA
Rezidence Palata je dílem předního českého architekta Jana 
Šestáka ze STUDIA PHA. Real-Treuhand tím navazuje na  mi-
mořádně úspěšnou spolupráci s jeho architektonickým studiem 
na projektu .142. 

Komorní projekt vyrůstá v Holečkově ulici v Praze 5. Je zasazen 
do v mnoha ohledech atraktivní lokality pod Strahovem a nabíd-
ne klidné bydlení v sousedství zahrady Kinských v  těsné blíz-
kosti centra Prahy. Stavba bude dokončena na konci roku 2018.

REAL-TREUHAND 
ROZŠIŘUJE NABÍDKU SVÝCH REZIDENČNÍCH PROJEKTŮ

Rezidence Palata



Rezidence .142

Bytový dům Na Korábě

VICTORIA KOŠÍŘE
Victoria Košíře je nejnovějším rezidenčním projektem společ-
nosti Real-Treuhand. Je umístěn v  klidné lokalitě pražských 
Košíř v těsné blízkosti lesů na Cibulce. Uvnitř tří navzájem pro-
pojených budov vzniknou soukromé zahrady, které nabídnou 
příjemný odpočinek majitelům a jejich rodinám. Téměř každý 
byt má balkon, lodžii, terasu nebo předzahrádku. Dokončení 
je plánováno na první polovinu roku 2019.

REZIDENCE BISKUPSKÁ 8
Z mimopražských projektů nesmíme opomenout zdařilou re-
konstrukci secesního paláce Biskupská 8 v  Brně, který byl 
domovem bratrů Pavla a Huga Haasových. Rezidence Biskup-
ská 8 představuje příležitost pro ty, kteří hledají něco skuteč-
ně jedinečného. Lokalita, prestiž domu, historická a estetická 
hodnota splňují požadavky nejnáročnějších klientů. Využijte 
neopakovatelné možnosti bydlet v původním bytě Huga Haa-
se a vychutnejte si genius loci tohoto místa. Unikátností pro-
jektu jsou rozsáhlé terasy v nejvyšším patře domu orientované 
do  vnitrobloku, které nabízejí výhled na  katedrálu sv. Petra 
a Pavla.

Více informací o developerských projektech společnosti
Real-Treuhand naleznete na

www.premiumliving.cz

rt-reality.cz  |  +420 731 125 515-6

http://www.premiumliving.cz
http://tel:+420731125515
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tel.: 725 435 090  

www.prvnivltavska.cz

projekční činnost
engineering

realitní služby
real estate activities

správa budov
facility management

poradenská činnost
consulting

http://www.prvnivltavska.cz
http://tel:725435090


Miroslav Havelka 
majitel OMEGA REALITY

V  roce  1997  založil  značku OMEGA REALITY,  která  dnes 
nabízí komplexní služby v oblasti prodeje a pronájmu ne-
movitostí. 

Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním. Postupem  
času do svého portfolia přidal investiční činnost a v součas-
nosti se orientuje na zprostředkování prodeje a pronájmu 
bytů, domů, pozemků, přímý odkup nemovitostí, oddlu-
žování klientů a nákup v dražbách. I díky tomu, že se stále 
osobně podílí na chodu společnosti, je v denním kontaktu 
s  realitní problematikou a zná tak potřeby svých klientů. 
Průběžně se v oboru vzdělává a reaguje na časté legislativní 
změny v oblasti práva. Navíc je obklopen skvělými advoká-
ty, kteří pracují ve prospěch jeho klientů.

V uvedeném rozhovoru vám více přiblíží svou společnost 
OMEGA REALITY a také aktuální dění na realitním trhu.

Jak dlouho působí značka  
OMEGA REALITY na realitním trhu?

Je to až neuvěřitelné, ale tento rok oslavíme dvacáté narozeniny. Vzpo-
menu-li  si na  rok 1997, pak se mi vybaví malá kancelář,  jeden počí-
tač, tiskárna a fotoaparát na kinofilm. Je to úsměvné, ale začínali jsme 
v době, kdy ještě nebyl veřejně přístupný internet, neexistovaly webové 
stránky a smlouvy se posílaly poštou nebo faxem. První e-mailovou ad-
resu jsme založili ke konci roku 1999. Pro většinu současných makléřů 
to může být až k neuvěření. 

Jaké byly začátky?

Vzpomínám si na tu dobu, jako by to bylo před rokem. Zabývali jsme 
se převážně pronájmy bytů a nebytových prostorů. Na  jeden  inzerát 
v tištěné Annonci se nám ozvalo třeba i pět nabízejících. Pak už stačilo 
jen sehnat poptávku a první obchody byly na světě. Sebekriticky však 
musím přiznat, že naše znalosti a právní zázemí nebylo na tak vyso-
ké úrovni, jako je dnes. Jsem docela rád, že jsme začátky přečkali bez 
úhony a nepoškodili tak dobré jméno firmy, na které jsme dodnes hrdí. 
Určitý zlom nastal v roce 2000, kdy jsme k pronájmům přibrali i prodeje 
nemovitostí. Nutno dodat, že doba a nároky klientů byly bezesporu niž-
ší než v dnešní době. Vše bylo výrazně jednodušší.

Jak se za dvacet let  
změnil realitní trh?

Jak  už  jsem naznačil  v  předchozí  odpovědi,  tak  změna  je  to  obrov-
ská. Z časů, kdy makléři stačila tužka, papír a telefon, jsme přeskočili 
do doby, ve které má obchodník vlastní webovou prezentaci, zakázky 
fotí profesionální  fotograf, zpracováváme videoprohlídky nemovitostí 
včetně používání dronu a každou smlouvu připravuje advokátní kan-
celář. Také konkurenční tlak  je extrémní. Klidné realitní doby skončily 
s  nástupem  frenčízového  způsobu podnikání. U  frenčíz  jde  v  někte-
rých případech více než o prodej nemovitosti koncovému zákazníkovi 
o udání licence a inkasování poplatků za používání jednotného jména 
a systému. Zkrátka a dobře tyto společnosti potřebují nabírat obchod-
níky a o prodej nemovitostí jde někdy až v druhé řadě. Díky tomu přišla 
do oboru řada nekvalitních lidí, kteří vnesli na trh určitý chaos.

Proč mají realitní kanceláře 
tak špatnou pověst?

Ono to s tou pověstí nikdy nebylo moc slavné, ale to, co se děje v posled-
ní době, je skutečně extrém. Myslím si, že reality jsou jediným oborem, 
kdy málokdo ocení, že fungujete bez výrazných problémů dvacet let. 
Vezměte si třeba zkušeného lékaře s dvacetiletou praxí, každý k němu 
chce jít na vyšetření a počká si na vhodný termín třeba i několik týdnů. 
V  realitách však  i kanceláře s dlouholetou tradicí bojují proti firmám 
s několikaletou praxí. Času a zkušenostem není přikládána tak vysoká 
důležitost, jak by měla.

Ale zpět k otázce, špatná pověst je dána kvalitou či spíše nekvalitou ně-
kterých makléřů, kteří berou reality spíše jako zdroj možného přivýděl-
ku. Dopoledne pracují ve svém stálém zaměstnání a odpoledne pokouší 
štěstí jako realitní makléř. Podle toho také vypadají jejich výsledky, zna-
losti a odbornost. Když se jednou klient setká s nevhodným chováním, 
nulovými znalostmi, špatnou prezentací, tak má tendenci házet všechny 
do jednoho pytle. 



  

Zpět ale k vaší společnosti,  
jak se snažíte odlišit od konkurence?

Už dvacet let se držím jednoho pravidla: nikdy nemluvit špatně o kon-

kurenci. Měl bych leckdy chuť říct, jaká ta či ona společnost vlastně je, 

ale uvědomuji si, že tím bychom nejvíce poškodili v očích klienta sami 

sebe. Navíc mám mezi řadou majitelů realitek své přátele a nemá smysl 

si kvůli jednomu obchodu kazit dobré vztahy. 

Ale abych odpověděl na otázku – odlišit se od konkurence není jed-

noduché, stále s tím svádíme boj. Realitní trh je dynamický a to, co 

může být dnes odlišností, zítra nemusí platit. V každém případě od nás 

nabízející klient dostane ZDARMA služby profesionálního fotografa, 

videoprohlídku nemovitosti, inzerci v realitním časopise, prezentaci 

zakázky na nejnavštěvovanějších realitních serverech včetně sreality.cz, 

kompletní právní servis a na závěr obchodu zajistíme převod energetic-

kých médií. A proč ZDARMA? V případě, že obchod nerealizujeme, tak 

klient nic neplatí. Vše jde na náklady naší společnosti. 

K tomu všemu přibalíme dvacet let zkušeností, slušné, rychlé a diskrét-

ní jednání. 

Nezapomněl jste zmínit odkupy  
nemovitostí a výplatu zálohy?

Vidíte, už to beru téměř jako samozřejmost. Dnes tyto služby inzeruje 

každý, ale málokdo je ve skutečnosti realizuje. Výkupy a zálohy tvoří 

v našem případě významné procento obratu společnosti. Vedle našich 

vlastních klientů máme navázánu spolupráci i s konkurenčními makléři 

napříč celou republikou. 

Pošlou nám nabídku, vyhodnotíme rizika a dost často realizujeme ob-

chod i na druhém konci naší země. Vykoupenou zakázku jim pak svě-

řujeme zpět do prodeje. Na podporu této části našeho byznysu jsme 

spustili web www.chciodmenu.cz. Stojí za to se na něj podívat. 

Kdo je klasickým klientem  
vaší kanceláře?

Obvykle jsou to lidé, kteří nás delší dobu sledují v inzerci nebo s námi 

mají osobní zkušenost. Na náběrech nemovitostí se nám leckdy stává, 

že člověk, se kterým jednáme, vytáhne ze šuplíku časopis Grand reality 

třeba z roku 2010 s tím, že už tehdy se rozhodl pro spolupráci s námi. 

Řekl bych, že naší výhodou je dlouhodobost a opakovanost. V podsta-

tě od samého začátku tištěné inzerce se v časopisech objevujeme a lidé 

nás tak logicky musí znát. Navíc nemáme žádné negativní reference, 

a to může být leckdy rozhodující.

Kdo nejčastěji využívá služby výkup 
nemovitosti či výplata zálohy?

Panuje mylná představa, že odkup nemovitosti vyhledávají pouze  

klienti v nouzi. Realita ale bývá taková, že se často jedná o lidi, kteří jsou 

znechuceni vývojem prodeje své nemovitosti prostřednictvím jiných re-

alitních kanceláří. 

Začátek jejich trápení bývá obvykle takový, že si chtějí prodat nemo-

vitost sami – bez realitní kanceláře. Na základě jejich soukromé in-

zerce je začnou kontaktovat méně úspěšné realitní kanceláře, které 

si tímto způsobem zajišťují zakázky do svého portfolia. Zakázka pak 

visí na stránkách u více realitek za rozdílné ceny s rozlišnou kvalitou 

prezentace. 

Nemovitostí projde řada prohlídek, majitel je nucen si vyslechnou řadu 

méně či více kritických připomínek k nemovitosti a uzavření obchodu 

je stále v nedohlednu. Když mu dojde trpělivost, tak se obrátí na nás 

a během několika dní může být obchod uzavřen. Propad ceny není 

nikterak závratný. Leckdy vidíme v nemovitosti potenciál a kupujeme 

za tržní cenu. Před nedávnem jsme odkupovali domek a byt v Praze 

od jednoho klienta. Byl překvapen, když dostal stejné peníze, které mu 

nabídla konkurenční realitka za zprostředkování.  

Mluvíme neustále o prodávajících, 
ale co kupující?

Vidíte, mám také dojem, že realitní trh současnosti je více zaměřen 

na prodávajícího než na kupujícího. Je to dáno vysokou poptávkou 

a nižší nabídkou nemovitostí. Když máte jen trochu rozumnou nabíd-

ku, tak ji vždy realizujete. Za těch dvacet let, co působím v realitách, 

tato situace již několikrát nastala. 

U nás přistupujeme k zájemcům o koupi se vší seriózností a pokorou. 

Uvědomujeme si, že leckdy utratí celoživotní úspory za nákup nemo-

vitosti a mohou mít přirozený strach. Smluvní dokumentaci připravuje 

advokátní kancelář, která s klienty komunikuje v průběhu celého ob-

chodu. Samozřejmostí je úschova kupní ceny u advokáta, notáře či 

banky. 

Další informace naleznete na

www.miroslavhavelka.cz a www.omega-reality.cz

tel.: 222 242 233

http://www.chciodmenu.cz.
http://www.miroslavhavelka.cz
http://www.omega-reality.cz
http://tel:222242233
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TEXTOVÁ INZERCE
PRAHA 4

PRODEJ BYTU 2+KK, PRAHA 12 -
MODŘANY

www.realcity.cz/rc/DNKB
Jednotka o rozloze 52 m² doplněná o 11 m² bal-
kon, ideální bydlení pro mladý pár či jednotlivce.
Vhodná investiční koupě. Ceny vč.DPH. Kompletní
nabídka bytů na:
www.rezidencemodranka.cz

tel.: 724 772 248
3 067 640 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, PRAHA 12 –
MODŘANY

www.realcity.cz/rc/DZH8
Byt o vel. 74 m² s balkony o výměře 24 m² po-
skytne pohodlný prostor pro život menší rodiny, ji-
hovýchodní orientace zajistí prosvětlení prostoru.
Ceny vč. DPH.
www.rezidencemodranka.cz

tel.: 724 772 248
5 180 385 Kč

PRODEJ BYTU 4+KK, PRAHA 12 -
MODŘANY

www.realcity.cz/rc/DZH7
Prostorný byt 106 m² s balkonem 14 m² situovaný
v 7.NP nabízí výhled do přilehlého parku a také na
řeku Vltavu. Modřanka – Zamluvte si svůj o bydlení
právě teď!
www.rezidencemodranka.cz

tel.: 724 772 248
7 312 775 Kč

PRAHA 5

NOVÝ BYT 1+KK/B 52 M² PRAHA 5 -
KOŠÍŘE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAB

Nabízíme k prodeji byt s dispozicí 1+kk (2+kk) 52,4
m² s balkonem (13 m²), sklepem a garáž. stáním v
suterénu domu Rezidence Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

4 877 500 Kč

NOVÝ BYT 3+KK/2XB 96 M² PRAHA 5
KOŠÍŘE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Nabízíme k prodeji krásný, světlý byt dispozicí 3+kk
(95,9 m²) se dvěma balkony (5 m² + 8,5 m²), sklepem
a garáž. stáním v 0.NP domu Rezidence Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 789 000 Kč

Hledáte
novostavby?
s námi najdete!

PRAHA-ŘEPORYJE
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZMC
Třípodlažní RD s garáží a poz. 457 m². Celková UP
domu 232 m², předzahrádka, terasovitá zahrada
se zahr. domkem. Část přízemí lze využít jako sam.
byt 1+kk.
RE/MAX Ivy tel.: 733 149 044

11 700 000 Kč

PRAHA 6

SVĚTLÝ BYT OV 2+KK/L 47 M² PRAHA 6
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZ9J
Neplatíte provizi RK! Světlý ( orientován na východ.
stranu) byt 2+kk 47 m², zasklenná lodžie (přes oba
pokoje) se nachází v 8p./12p. domu se 2 novými vý-
tahy.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

2 990 000 Kč

ATRAKTIVNÍ 2+KK 70 M² + 2X BALKON P-6
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZLY
Neplatíte provizi RK! Byt OV 2+kk s možností ku-
chyň oddělit od ob. pokoje na 2+1, ul. Junácká,
Praha 6 - Břevnov. Byt se nachází v cihl. domě v
2.NP s výtahem.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 603 418 048

5 700 000 Kč

PRAHA 7

MEZONET 3+KK/B, 94,5 M², BUBENEČ
Třída E

www.realcity.cz/rc/DYLU
V Rezidenci U Dvou Sov nabízíme rekonstruovaný
mezonetový byt s balkonem 7,7 m², vč. sklepní kóje
2,9 m². Orientace JV/SZ. Stromovka, MHD, centrum
v blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

8 950 000 Kč

PRAHA 9

2+KK | T 2.11 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZIP
Západně orientovaný pěkný byt 2+kk (53m²) s pro-
storným balkónem (9 m²) Skvělá občanská vyba-
venost a dostupnost MHD. Termín dokončení: léto
2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

3 700 000 Kč

2+KK | T.3.12 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZME
Hezké 2+kk (62 m²) s s balkónem (6 m²), oriento-
vané na západ. Skvělá občanská vybavenost a do-
stupnost MHD. Termín dokončení: léto 2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 180 000 Kč

2+KK | T.5.05 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZIQ
Hezké 2+kk (60 m²) s terasou (35 m²) kolem ce-
lého bytu, orient. na severozápad. Skvělá občan-
ská vybavenost a dostupnost MHD. Termín dokon-
čení: léto 2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 700 000 Kč

BYT 2+KK/B, 53,7 M², LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DYTX
Prodej bytu po rek. do OV od přímého majitele
v Rezidenci Esprit II. Orientace na JZ/SV. K bytu
sklepní kóje a balkon 6,6 m². OC Harfa, tram/metro
v blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

4 962 000 Kč

BYT 3+KK/B, 63,6 M², LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZNL
Prodej příjemného bytu (JV/SZ) do OV od přímého
majitele v Rezidenci Esprit II. Balkon 3,2 m², sklepní
kóje 3,2 m². OC Harfa, tram/metro B do pár minut
chůze.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

5 931 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 550 M² PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAD
Sexta je největším RD projektu Vyladěných domů v
Třeboradicích. Dispozice 6+kk, 160 m² jsou vhodné
pro velkou rodinu nebo generační bydlení. Pozemek
550 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 650 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 550 M² PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAD
Sexta je největším RD projektu Vyladěných domů v
Třeboradicích. Dispozice 6+kk, 160m² jsou vhodné
pro velkou rodinu nebo generační bydlení. Poze-
mek 550 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 650 000 Kč

PRAHA 10

BYT 2+KK, 74,3 M², MICHLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/DZNI
Prodej bytu do OV od přímého majitele, projekt BD
Bohdalecké Výhledy. Orientace na JZ, stav před
rekonstrukcí. MHD, nákupní možnosti a příroda v
blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

4 159 000 Kč

BYT 2+KK, 74,6 M², MICHLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/DZNK
Prodej bytu do OV od přímého majitele, projekt Boh-
dalecké Výhledy. Orientace na JZ, před rekonstrukcí.
Sklep. kóje 5,1 m². Občanská vybavenost, MHD, park.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

4 293 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

PRODEJ BYTU 2+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/DV4E
Útulný byt 53 m² s balkony o celk. velikosti 11 m²
nabídne pohodlný život mladému páru, který ocení
dostupnost centra do 20 min a přírodu na dosah.
Ceny vč. DPH
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

3 088 124 Kč

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRODEJ BYTU 3+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/DZLX
Byt o velikosti 82 m² a s balkony o výměře 10 m²
orientovaný na jih je ideální záležitost pro 3-4 člen-
nou rodinu. Velká Brána – Brána k pohodovému
bydlení!
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

4 586 245 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/DV4D
Poslední byt s předzahrádkou v nabídce! 83 m², te-
rasa 12 m² a zahrádka 221 m² – zkrátka pohodové
bydlení pro milovníky vlastního prostoru. Ceny vč.
DPH.
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

4 683 847 Kč

MĚLNÍK

ČAKOVIČKY
Třída C

www.realcity.cz/rc/DZMD
Prostorný dům na klidném, dobře dostupném
místě, který čeká na dokončení a ztvárnění dle va-
šich představ. Celková UP 215 m². Lze využít i jako
dvougenerační.
RE/MAX Ivy tel.: 602 222 126

5 500 000 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

TUCHOMĚŘICE, OKR. PRAHA-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DZMB

Poz. 798 m² pro výstavbu RD, oplocený, 2 vjezdy.
Zavedena el., na pozemku voda, přípojka na plyn.
Možnost připojení veř.kanalizace. Výborná dostup-
nost do Prahy.
RE/MAX Ivy tel.: 739 500 555

2 940 000 Kč

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

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F

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

dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

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

informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – ne-
cháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99

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 ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

www.realcity.cz/rc/DZ9A
RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97

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 ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y

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 ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Vo-
lejte na 724 370 102, mail: info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
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 ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

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 ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku. info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

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

informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I

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

dohodou

STUDENTKA KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR2

v Praze 4,5,8,9,10 a případně i na jiném zajímavém
místě, může být i před rekonstrukcí, garsoniéra a
větší. Cena do 3,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (MAJITEL STAV. FIRMY)
www.realcity.cz/rc/DXR3

koupí RD v okolí Prahy do 40 km. Velikost ani stav
nerozhoduje, PID nebo vlak v místě. Cena do 2,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

VYKOUPÍM VAŠI NEMOVITOST
www.realcity.cz/rc/DXR5

Byt, RD, chata, pozemek, Praha a středočeský kraj.
Může být i zadlužena, s exekucí, se zástavním prá-
vem apod. Nabízím velmi slušnou cenu a jednání.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MALÝ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR6

30-50 m², Praha a okolí, OV, DV, cena do 2,9 mil.
Nabídky jen od přímých majitelů. Zařídím stěhování
i právní servis.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR7

v Praze a okolí. Podmínkou je zeleň v okolí a metro v
blízkosti. Platba hotově, cena do 3,8 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
www.realcity.cz/rc/DXR8

a nezávaznou schůzku při prodeji Vaší nemovitosti,
bez provize. Nyní hledám ke koupi byt 1+kk, 2+kk a
3+kk(1) na praž. sídlišti, lodžie vítána. Cenu respektuji.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM URGENTNĚ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR9

v lokalitách Chodov, Háje, Opatov, Petrovice, Mě-
cholupy, Prosek, Kobylisy, Letňany, Čimice, Ďáblice,
Bohnice, pro klienta, který prodal jinou nemovitost.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

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

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (SENIORKA) KOUPÍ RD
www.realcity.cz/rc/DXQZ

ve Středočeském kraji, dobrá dostupnost, lékař, ob-
chod, ihned k bydlení případně i k rekon., na zajíma-
vém místě. Nabídky prosím jen od přímých majitelů,
ne RK.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

do 2 300 000 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

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

www.realcity.cz/rc/DZ96
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 ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 3 500 000 Kč

RODINA S DĚTMI HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DXR4

byt 3+kk-4+1 v Praze, lokalita dle nabídky, ideálně
Pankrác, Budějovická, Chodov, Opatov, Háje, pří-
padně i na P 10, panel nebo cihla. Stav i před rekon-
strukcí.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

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

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 6 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 6 000 000 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

KOUPÍM RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DXR1

nespěchám, může být i zařízený (nevyklizený), cena
dle stavu a lokality. Nabízím slušné jednání a vyřízení
veškeré administrativy, vyklizení, přestěhování.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

do 6 500 000 Kč

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

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 ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

do 7 000 000 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

KOMERCE

OBCHODNÍ PROSTORY 54,6 M², P9 LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZH4
V Rezidenci Esprit nabízíme prodej ob-
chod.prostor.Prodej jako rozestavěná jedn.
určena k rekonstrukci. Dům prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. 9 min na metro B.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

2 964 000 Kč
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Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 3+1

JINCE
www.realcity.cz/rc/DZQB

Byt, 2+1, 59 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
19 000 Kč/m²

ČERVENÉ PEČKY
www.realcity.cz/rc/DZQE

Byt, 2+1, 46 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
799 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/DZQC

Byt, 3+1, 56 m², tř. G
RE/MAX Consult

tel.: 739 544 145
720 000 Kč

VRCHOTOVY JANOVICE
www.realcity.cz/rc/DZQF

Byt, 3+1, 54 m², tř. F
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
899 000 Kč

SLAVOŠOV
www.realcity.cz/rc/DZQD

Byt, 3+1, 88 m², tř. G
Reality 11

tel.: 603 582 467
729 000 Kč

PCHERY
www.realcity.cz/rc/DZQG

Byt, 2+kk, 59 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
960 000 Kč

JINCE
www.realcity.cz/rc/DZQH

Byt, 2+1, 51 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
990 000 Kč

MĚSTEC KRÁLOVÉ
www.realcity.cz/rc/DZQK

Byt, 3+1, 100 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 606 129 043
1 100 000 Kč

VITICE
www.realcity.cz/rc/DZQI

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
990 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/DZQL

Byt, 2+1, 47 m², tř. F
Dumrealit.cz

tel.: 602 945 673
1 100 000 Kč

BRANOV
www.realcity.cz/rc/DZQJ

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
999 000 Kč

SOUTICE
www.realcity.cz/rc/DZQM

Byt, 2+1, 72 m², tř. D
Dumrealit.cz

tel.: 739 630 323
1 166 550 Kč

KLOBUKY
www.realcity.cz/rc/DZQN

Byt, 3+1, 89 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 190 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/DZQQ

Byt, 2+1, 68 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 136
1 250 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZQO

Byt, 2+1, 42 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 931 485
1 190 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/DZQR

Byt, 2+1, 65 m², tř. C
RK STING

tel.: 800 103 010
1 250 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/DZQP

Byt, 3+1, 68 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 644 391
1 250 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/DZQS

Byt, 2+1, 51 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 602 945 673
1 250 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/DZQT

Byt, 2+1, 52 m²
Reality Vodenka

tel.: 601 371 478
1 270 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/DZQX

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
1 290 000 Kč

POTĚHY
www.realcity.cz/rc/DZQU

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 721 322 998
1 273 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/DZQY

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 776 849 424
1 290 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/DZQV

Byt, 2+kk, 34 m²
Reality Vodenka

tel.: 601 371 478
1 290 000 Kč

MĚSTEC KRÁLOVÉ
www.realcity.cz/rc/DZQZ

Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Reality 11

tel.: 734 222 822
1 299 000 Kč

VOTICE
www.realcity.cz/rc/DZR7

Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 390 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/DZRA

Byt, 2+1, 65 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 890
1 400 000 Kč

PEČKY
www.realcity.cz/rc/DZR8

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 390 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/DZRB

Byt, 2+1, 52 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 734 436 623
1 429 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZR9

Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Reality 11

tel.: 702 427 541
1 390 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZRC

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 603 441 092
1 440 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/DZR1

Byt, 2+kk, 39 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
1 300 000 Kč

VLAŠIM
www.realcity.cz/rc/DZR4

Byt, 2+1, 72 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 330 000 Kč

ČERVENÉ PEČKY
www.realcity.cz/rc/DZR2

Byt, 2+kk, 33 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
1 322 500 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/DZR5

Byt, 2+1, 57 m²
Svoboda bydlení s.r.o.

tel.: 603 288 347
1 350 000 Kč

SEDLČANY
www.realcity.cz/rc/DZR3

Byt, 2+1, 56 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
1 330 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/DZR6

Byt, 2+kk, 47 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 373 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/DZQB
http://www.realcity.cz/rc/DZQE
http://www.realcity.cz/rc/DZQC
http://www.realcity.cz/rc/DZQF
http://www.realcity.cz/rc/DZQD
http://www.realcity.cz/rc/DZQG
http://www.realcity.cz/rc/DZQH
http://www.realcity.cz/rc/DZQK
http://www.realcity.cz/rc/DZQI
http://www.realcity.cz/rc/DZQL
http://www.realcity.cz/rc/DZQJ
http://www.realcity.cz/rc/DZQM
http://www.realcity.cz/rc/DZQN
http://www.realcity.cz/rc/DZQQ
http://www.realcity.cz/rc/DZQO
http://www.realcity.cz/rc/DZQR
http://www.realcity.cz/rc/DZQP
http://www.realcity.cz/rc/DZQS
http://www.realcity.cz/rc/DZQT
http://www.realcity.cz/rc/DZQX
http://www.realcity.cz/rc/DZQU
http://www.realcity.cz/rc/DZQY
http://www.realcity.cz/rc/DZQV
http://www.realcity.cz/rc/DZQZ
http://www.realcity.cz/rc/DZR7
http://www.realcity.cz/rc/DZRA
http://www.realcity.cz/rc/DZR8
http://www.realcity.cz/rc/DZRB
http://www.realcity.cz/rc/DZR9
http://www.realcity.cz/rc/DZRC
http://www.realcity.cz/rc/DZR1
http://www.realcity.cz/rc/DZR4
http://www.realcity.cz/rc/DZR2
http://www.realcity.cz/rc/DZR5
http://www.realcity.cz/rc/DZR3
http://www.realcity.cz/rc/DZR6
http://www.realcity.cz
http://tel:800775577
http://tel:724992629
http://tel:739544145
http://tel:800100446
http://tel:603582467
http://tel:725263724
http://tel:800775577
http://tel:606129043
http://tel:800100446
http://tel:602945673
http://tel:800100446
http://tel:739630323
http://tel:800100446
http://tel:725293136
http://tel:606931485
http://tel:800103010
http://tel:734644391
http://tel:602945673
http://tel:601371478
http://tel:734204301
http://tel:721322998
http://tel:776849424
http://tel:601371478
http://tel:734222822
http://tel:774110007
http://tel:775560890
http://tel:774110007
http://tel:734436623
http://tel:702427541
http://tel:603441092
http://tel:777276667
http://tel:774110007
http://tel:725263724
http://tel:603288347
http://tel:725263724
http://tel:800103010
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KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/DZRD

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 608 700 962
1 444 401 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DZRG

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
Duna House

tel.: 720 107 147
4 490 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZRE

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 450 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DZRH

Byt, 2+1, 54 m², tř. B
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 720 653 044
4 500 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/DZRF

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
1 460 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZRI

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
4 500 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZRJ

Byt, 3+1, 74 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
4 500 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZRM

Byt, 2+kk, 53 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 036
4 700 004 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZRK

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 377 792
4 590 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DZLY

Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 603 418 048
5 700 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZRL

Byt, 3+1, 80 m²
CENTURY 21 Victory

tel.: 725 293 825
4 620 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DZRN

Byt, 3+kk, 72 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 607 750 067
5 750 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DZRO

Byt, 3+kk, 76 m², tř. G
RE/MAX Consult

tel.: 734 801 496
5 750 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DZRR

Byt, 2+kk, 59 m²
Duna House

tel.: 774 860 936
7 742 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZRP

Byt, 3+kk, 131 m², tř. C
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
5 800 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DYAE

Byt, 3+kk, 96 m², tř. B
EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
7 789 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZRQ

Byt, 2+kk, 81 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
5 980 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DYBU

Byt, 3+kk, 92 m², tř. C
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 776 176 024
7 800 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZRS

Byt, 3+kk, 72 m²
PRECO GROUP s.r.o.

tel.: 777 525 567
7 809 900 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZRV

Byt, 3+kk, 89 m², tř. C
Duna House

tel.: 720 146 274
7 900 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZRT

Byt, 3+1, 107 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 739 682 221
7 850 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZRX

Byt, 3+kk, 279 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
7 950 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DZRU

Byt, 3+kk, 100 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 283 566
7 900 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZRY

Byt, 2+1, 98 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 775 256 550
7 980 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DYLJ

Byt, 2+kk, 97 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 769 581
8 950 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DYS3

Byt, 3+kk, 91 m², tř. C
TIDE REALITY s.r.o.

tel.: 602 264 956
9 150 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DUVQ

Byt, 3+kk, 199 m², tř. G
RE/MAX Good Luck

tel.: 777 092 407
9 000 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZS6

Byt, 3+kk, 93 m², tř. C
Commco

tel.: 724 270 852
9 297 750 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DZS5

Byt, 3+kk, 85 m², tř. C
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 604 752 811
9 065 680 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZS7

Byt, 3+kk, 91 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
9 490 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DZRZ

Byt, 3+kk, 76 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
8 100 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZS3

Byt, 3+kk, 74 m², tř. B
CENTRAL GROUP a.s.

tel.: 226 222 222
8 409 375 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZS1

Byt, 2+kk, 78 m², tř. B
OPIDUM - reality a.s.

tel.: 777 847 651
8 200 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZS4

Byt, 3+kk, 109 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
8 755 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DZS2

Byt, 3+kk, 79 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
8 300 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DYS2

Byt, 3+1, 78 m², tř. E
RE/MAX Good Luck

tel.: 777 092 407
8 900 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 3+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:
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Chystáte se zařizovat kuchyň? Pak jistě 
oceníte pár základních tipů, jak se rych-
le zorientovat a  jak si počínat v kuchyň-
ském studiu. 

Zaostřeno na: Kuchyň

1 . Stanovte si cenu

Cena je asi to nejdůležitější, od  čeho se 
bude váš výběr odvíjet. Stanovte si, kolik 
chcete za kuchyň zaplatit. Nechte si přitom 
jistou rezervu, když se ukáže, že vaše před-
stava je trochu jiná a  všechny plány nelze 
za stanovenou cenu uskutečnit.

2. Představte si ji v reálu

Než půjdete do  studia, měli byste mít ale-
spoň hrubou představu o  tom, jaký má mít 
kuchyň tvar. Bude se hodit i barva, materi-
ály a také mít jasno v tom, zda budete hle-
dat kuchyň s typovými rozměry nebo přímo 
šitou na  míru. Typové kuchyně nepasují 
do každého interiéru.

3. Rozvržení kuchyně

Důležité také je, jak jsou připravené rozvody. 
Rozvržení kuchyně hodně ovlivňuje umístě-
ní instalačních trubek, zásuvek a otvoru pro 
ventilaci. Naštěstí díky jednoduchým úpra-
vám lze některé věci obejít a  i  instalace se 
dají v omezené míře předělat. Počítejte ov-
šem s tím, že kuchyň to prodraží.

4. Nedejte na jednu firmu

Určitě se vyplatí nesázet na  jediného pro-
dejce nebo výrobce. Oslovte dvě i  tři firmy 
a nechte si od nich vytvořit návrh podle sta-
noveného rozpočtu. Možná objevíte mož-
nosti, o kterých jste dosud ani neuvažovali. 
Zjistíte, jaké se momentálně používají mate-
riály, a najdete řešení, která by vás třeba ani 
nenapadla. Návrhy si dobře projděte a po-
rovnejte mezi sebou. Možná se budete divit, 
jak různé mohou být možnosti v návaznosti 
na jednu stanovenou cenu. Nebojte se dělat 
v návrhu změny a hodně se přitom zaměřte 
na praktičnost vaší kuchyně. Architekt může 
mít odlišnou představu o ideální kuchyni než 
vy. Ale vy jste zákazník.

5. Zvažte všechna pro a proti

Rozhodující pro výběr může být i  lidská 
komunikace a  také doba, za  jakou je firma 
schopná kuchyň dodat. Zároveň si zjistěte, 
jestli kuchyňské studio zajistí všechny služ-
by, včetně obkladače, instalatéra a  elektri-
káře, nebo si něco musíte zařídit jinde.

6. Objednejte

Jakmile bude vše vyjasněné a  budete vě-
dět, že stihnete včas například obložit stěnu 
nebo předělat potrubí a také sehnat peníze, 
kuchyň můžete závazně objednat. 

7. Neplaťte vše předem

Určitě se vyvarujte platbě předem. Dejte ně-
jakou zálohu a  zbytek po  dokončení. Kdy-

Kuchyň pro studenty a single

Žijete single? Pak se při výběru kuchyně patrně uskromníte. Pokud bydlíte v pronájmu, budete 
šetřit ještě více. Nejdůležitější je, mít se kde umýt, kde si uvařit a kde se vyspat. Jaké základní 
vybavení vám nesmí v kuchyni chybět? Určitě jídelní stolek a židle. Kuchyň či kuchyňský kout ne-
musí být nijak velký. Stačí menší lednička, mikrovlnka či malý vařič, rychlovarná konvice, případně 
kávovar. S tím si jeden člověk bohatě vystačí.

Kuchyň pro seniory

Pokud vybíráte kuchyň pro seniora, jsou pravidla trochu jiná. Co neopomenout? Nejprve zhodnoť-
te bezbariérovost místnosti. Podlahy by určitě neměly mít prahy a vyhněte se umístění kusových  
koberců. Člověk s horší mobilitou o ně snadno zakopne. Stejně jako v koupelně, budou se i v ku-
chyni hodit nainstalovaná madla a držadla, která usnadní vstávání a poskytnou oporu při pohybu. 
Kuchyňská linka si zaslouží takové úpravy, aby se u ní staršímu člověku dobře stálo a nemusel se 
hrbit. Může být upravena i tak, aby se u ní dalo dokonce sedět. 

Renovace kuchyně: Lakování
Pokud nechcete utrácet za novou kuchyňskou 
linku, můžete jí pouze dodat nový kabát. 
A to nejen přetapetováním. Zkuste ji třeba 
nalakovat. Naším tipem jsou speciálně 
uzpůsobené hybridní laky, jejichž hybridní 
molekuly vytvářejí vysoce pružnou membránu, 
která umožňuje povrchu neomezeně dýchat 
a zároveň jej trvale chrání proti vlhkosti. 
Nemusíte se bát, že vaše dílo bude vypadat 
špatně nebo nevydrží to, co by mělo. Laky 
jsou vysoce odolné proti nárazům a oděrům, 
žáruvzdorné a ředitelné vodou, jejich aplikaci 
s pomocí válečku, štětce či stříkáním navíc 
zvládne skoro každý. Řiďte se návodem 
na balení a nic nezkazíte.

byste měli vše zaplaceno a dodavatel něco 
zkazil, nebudete na něj mít žádné páky, jak 
ho přimět k nápravě.

8. Nedostatky a jejich řešení

Pokud se stane, že na kuchyňské lince na-
jdete nějaké nedostatky, nechte to hned 
předělat. Nepřebírejte ji. I  věci, které se 
zdají jako drobnost, vám mohou časem 
dost vadit. Nejčastějším nedostatkem bývají 
špatně vyrovnaná nebo poškrábaná dvířka, 
pokřivený komín od digestoře, křivě uříznu-
tý nebo špatně změřený materiál, špatně 
připojené osvětlení či spotřebiče nebo do-
dávka jiného materiálu, než ten, který jste si 
objednali. Buďte důslední, vyplatí se to.



Jak vybrat pracovní desku?

Zařizujete si kuchyň a  nechcete nic důle-
žitého opomenout? Nesmí chybět kvalitní 
kuchyňská linka a  vhodné spotřebiče. Asi 
nejfrekventovanějším místem se však stane 
kuchyňská pracovní deska, a proto při výbě-
ru zařízení věnujte pozornost i materiálu, ze 
které bude vyrobena. 

Co vám prozradí cena

Mnozí z nás chtějí ušetřit. Nižší cena kuchyň-
ské linky ale může znamenat i levnější mate-
riál, ze kterého jsou linka i deska vyrobeny. 
Myslete ovšem na to, že na pracovní desce 
v kuchyni se vlastně pořád něco děje. Krájí 
se, naklepává, sype, odkládají se sem stu-
dené i horké hrnce, misky, talířky… Měla by 
tedy být odolná a snadno omyvatelná. Kva-
litnější deska rozhodně více vydrží.

Laminát

Asi nejrozšířenějším a také nejlevnějším ma-
teriálem je laminát. Pracovní deska bývá vy-
robena z dřevotřískového jádra, které je po-
taženo laminátovou fólií z vysoce odolného 
plastu. Dokáže odolat teplotám až 200 °C.  
Cena se pohybuje od  700 do  3 000 Kč 
za  metr čtvereční. Na  trhu je pestrý výběr 
vzorů. Laminát dokáže imitovat dřevo, ká-
men, ale i různé abstraktní motivy. 

Nevýhody: Nedoporučuje se na  desce 
přímo krájet, naklepávat maso apod. La-
minátové desky nejsou tak odolné a  při 
podobném zacházení by se deska brzy 
poškodila a už by nešla opravit. Další ne-
výhodou je fakt, že se nelze vyhnout spá-
rám v místech napojování. Do těch se má 
tendenci dostávat vlhkost. Vyplatí se vám 
připlatit a  nechat si udělat speciální fré-
zované spoje, kterou jsou pouhým okem 
téměř neviditelné. 

Umělý kámen

Materiál, který je prakticky nezničitelný, 
velice pevný, odolává vysokým teplotám, 
mechanickému i  chemickému poškození, 
nenasákne vlhkost, spoje desek jsou beze 
spár. Navíc, pokud dojde k jeho poškození, 
dá se přebrousit a  opravit. Mezi známější 
druhy umělého kamene patří Corian, Mon-
telli a HiMacs.  

Nevýhody: Při pořizování této desky však 
budete muset sáhnout hlouběji do  peně-
ženky, běžný metr čtvereční se prodává 
okolo 6000 Kč.

Přírodní kámen

Pracovní desky z přírodního kamene vás vy-
jdou ještě trochu dráž. Prodávají se od 5000 
Kč za metr čtvereční. Ale, jde o velice tvrdý 
a  odolný materiál, deska je téměř nezniči-
telná běžným užíváním, nárazy či vysokými 
teplotami.

Nevýhody: Kromě vysoké pořizovací ceny, 
bývá přírodní kámen citlivý na  běžné ky-
seliny jako jsou citronová šťáva nebo víno. 
Na rozdíl od umělého kamene se do jejich 
pórovitého povrchu může tekutina vsák-
nout a zanechat na něm flek, který musí-
te hned odstranit. Deska potřebuje také 
pravidelnou údržbu speciálním voskem. 
Nevýhodou může být i velká váha a chlad-
nost materiálu. Každý kousek je jiný, proto 
při objednávání počítejte i  s  určitou od-
chylkou od vzorníku.

Dřevo

Dřevo v  kuchyni je atraktivní, ale ne vždy 
úplně praktické. U  kuchyňských linek se 
s  ním setkáváme méně často. V  případě 
většího poškození ho ale stačí vyhladit smir-
kovým papírem, přetřít lakem a může sloužit 
dál.

Nevýhody: Je to materiál citlivý na vysoké 
teploty a vlhkost. Pokud se pro dřevěnou 
desku rozhodnete, je dobré dát ji co nej-
dál od  dřezu a  vařiče. Musí být ošetřena 
speciálním lakem odolným proti poškrábá-
ní a vlhkosti.

Co za kuchyňskou linku
Možností je celá řada. Záleží hlavně 
na  typu kuchyňské linky i  interiéru jako 
takovém. Když kachličky, tak podle nejno-
vějších trendů drobné, vedou také mozai-
ky i extravagantní vzory.

Sklo, lesklý a matný chrom
Jsou velmi oblíbené. Hodí se hlavně 
do  moderních interiérů. Počítejte s  vyšší 
pořizovací cenou. S údržbou si lámat hlavu 
nemusíte. Na trhu jsou speciální ošetřovací 
prostředky, které sklo i chrom udrží dlouho 
čisté a bez náznaku zaschlých kapek. 

Plovoucí podlaha
Zejména v poslední době se doslova roz-
trhl pytel s kuchyňskými linkami, na jejichž 
pozadí se skvěle vyjímá plovoucí podlaha. 
Proč ne. Kuchyň dostane nádech luxusu, 
a  to i  v  případě, že zvolíte lamino místo 
dřeva. 

Umělý kámen
Jistý punc exkluzivity dodá vaší kuchyni 
i  umělý kámen. Tady ovšem se snadnou 
údržbou příliš nepočítejte.

Lino a další možnosti
Za  linku si můžete dát už dnes opravdu 
kde co. Odolné omyvatelné tapety se za-
jímavým vzorem, stejně jako pravé pálené 
cihly nebo lino. Vždy si u  těchto materiá-
lů dejte jen pozor na to, zda jsou vhodné 
do kuchyně. Dobře tedy prostudujte spe-
cifikaci a  vybírejte nejvyšší odolnost vůči 
vlhkosti. Nevíte-li si rady, zeptejte se od-
borníka přímo v obchodě.

Něco netypického: Nerezová ocel
Chcete něco víc in? Zkuste nerez. Objevuje 
se spíše v profesionálních kuchyních, ale proč 
ne. Nevýhodu je vysoká cena. Výhod má ovšem 
nerez celou řadu. Je velice kvalitní a odolný, 
dá se říci, že nezničitelný. Navíc je hygienický 
a snadno udržovatelný. Hodí se skvěle do 
moderních futuristicky laděných kuchyní.



Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem malých bytů Více z této rubriky 
naleznete zde:
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PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZT5

Byt, 1+kk, 41 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 732 378 578
12 999 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZT8

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
13 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZT6

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
13 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZT9

Byt, 1+1, 55 m², tř. E
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 731 679 206
13 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZT7

Byt, 2+kk, 72 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 774 999 469
13 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTA

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
13 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZTB

Byt, 1+kk, 44 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
13 300 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZTE

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
RE/MAX Nova

tel.: 737 211 856
13 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZTC

Byt, 2+kk, 54 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 725 716 502
13 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZTF

Byt, 2+kk, 26 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 356
13 900 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZTD

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 731 135 440
13 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTG

Byt, 2+kk, 48 m², tř. E
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 777 106 906
14 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DZTH

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
14 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTK

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 734 359 268
14 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZTI

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
14 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTL

Byt, 2+kk, 42 m², tř. D
OPIDUM - reality a.s.

tel.: 777 847 651
14 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTJ

Byt, 2+kk, 38 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 725 716 502
14 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DZTM

Byt, 1+kk, 43 m², tř. G
TRIO reality s. r. o.

tel.: 602 343 993
14 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZTN

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 605 929 929
14 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZTQ

Byt, 1+kk, 24 m², tř. D
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
14 500 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DZTO

Byt, 2+1, 55 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
14 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZTR

Byt, 1+kk, 36 m², tř. B
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
14 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZTP

Byt, 1+kk, 37 m², tř. G
MV reality s.r.o.

tel.: 731 162 752
14 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZTS

Byt, 2+1, 68 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 024
14 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZTY

Byt, 2+kk, 82 m², tř. B
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 720 652 141
25 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/DZU1

Byt, 2+1, 82 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
28 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DZ1F

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
26 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DZU2

Byt, 2+kk, 69 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
32 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZTZ

Byt, 2+kk, 87 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
26 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DZU3

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
35 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZTT

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
23 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTU

Byt, 2+1, 80 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
23 999 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DYFT

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
23 800 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DZTV

Byt, 2+kk, 60 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
24 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DZ1E

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
23 900 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTX

Byt, 1+kk, 36 m², tř. G
Duna House

tel.: 608 920 894
24 900 Kč/měs.

http://www.realcity.cz/rc/DZT5
http://www.realcity.cz/rc/DZT8
http://www.realcity.cz/rc/DZT6
http://www.realcity.cz/rc/DZT9
http://www.realcity.cz/rc/DZT7
http://www.realcity.cz/rc/DZTA
http://www.realcity.cz/rc/DZTB
http://www.realcity.cz/rc/DZTE
http://www.realcity.cz/rc/DZTC
http://www.realcity.cz/rc/DZTF
http://www.realcity.cz/rc/DZTD
http://www.realcity.cz/rc/DZTG
http://www.realcity.cz/rc/DZTH
http://www.realcity.cz/rc/DZTK
http://www.realcity.cz/rc/DZTI
http://www.realcity.cz/rc/DZTL
http://www.realcity.cz/rc/DZTJ
http://www.realcity.cz/rc/DZTM
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http://www.realcity.cz
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http://tel:777799963
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http://tel:774999469
http://tel:800775577
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http://tel:737211856
http://tel:725716502
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http://tel:777106906
http://tel:724593303
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http://tel:603119283
http://tel:777847651
http://tel:725716502
http://tel:602343993
http://tel:605929929
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http://tel:777799963
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http://tel:608920894


Rezidence 
Esprit
Klidné, pohodlné 
a luxusní

  Rozsáhlá rekonstrukce s vysokým standardem

  Metro B - Českomoravská / 8 minut

  Kryté parkování v blízkosti domu

  Nákupní centrum / 8 minut

  Park a sportovní areál / 10 minut

www.rezidence-esprit.cz

Bohdalecké
výhledy
Bydlení s výhodami 
velkoměsta

   Dům vč. společných prostor po rekonstrukci

   Byty k realizaci dle vašich představ

   NC Eden pár minut autobusem

   Blízké Roztylské sady

   Výborná dopravní dostupnost

www.bohdaleckevyhledy.cz

Projekt
Šafaříkova
Jedinečný bytový 
projekt v samém srdci 
Hradce Králové

   Dům po celkové rekonstrukci s novým výtahem

   Lokalita v blízkosti nábřeží a klidné pěší zóny

   Každý byt má vlastní balkon nebo terasu 

   Parkování pro majitele jednotlivých bytů

   Kompletní občanská vybavenost

www.projektsafarikova.cz

725 753 753
PO - NE 8.00 - 22.00 www.psn.cz

Volejte:

http://www.rezidence-esprit.cz
http://www.bohdaleckevyhledy.cz
http://www.projektsafarikova.cz
http://www.psn.cz
http://tel:725753753


Rezidence Křivoklátská – Praha 9 Letňany

56 BYTŮ
DISPOZICE 1+KK – 4+KK

BYDLENÍ 
S MĚSTEM

ZA ZÁDY

energetická třída

PRODEJ ZAHÁJEN
WWW.REZIDENCEKRIVOKLATSKA.CZ         Tel.: +420 602 226 156

http://tel:+420602226156



