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OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

!!! VYPLATÍME ZA VÁS !!!
exekuce, dluhy, zástavy,	dražby
Zajistíme Vám	náhradní	bydlení

100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ
HOTOVOST DO 24 HODIN!

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005

. nen k ne .

B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 14 od 4. 11. do 24. 11. 2019



JSME REALITNÍ A DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V OBLASTI TRHU REALIT

Tel.:  +420 549 25 02 48
GSM:  +420 774 88 33 00
WWW.CREDOREAL.CZ

PRODEJ NOVOSTAVBY RD ALUPY 
3+KK, BRNO - BOSONOHY
amostatně	stojící,	lu usní	

celoročně	obyvatelná	chalupa	 kk	
o	 P	 .	 	m 	s	dobrou	dostupností.	

5 7 0 000 K  

PRODEJ DVOU ENERA N O DOMU
BRNO - VENKOV 

osice.	 odinný	dům	o	dispozici	
kk	a	 1	o	 P	1.	1 	m 	z	toho	

P	 01	m 	a	 P	domu	činí	 	m .	
5 5 0 000 K  

PRODEJ RODINN O DOMU 2+1 
SE ZA RADOU  OKR  BRNO  VENKOV
stopovice.	 	se	zahradou	o	 P	 0 	m

z	toho	 P	 0 	m .	 P	domu	je	cca	 0	m .	
ům	je	volný	ihned,	klíče	v	 	

 00 000 K  

PRODEJ LU USN  NEMOVI OSTI
BRNO - VENKOV PASO VKY
klusivní	nemovitost	o	 P	 	m

s	kompl.	zařízeným	vinným	sklepem,		
na	břehu	vodní	nádrže	 ové	 lýny.	

ena na v ádání v RK

G G G

PRODEJ DVOU RODINN  DOM  
S POZEMKY  OKR  ODON N

Vacenovice.	 ům	 1	a	druhý	dům	 1	
s	pozemky	o	 P	 .101	m ,	z	toho	 P	činí	

1.	 	m .	Volný	ihned,	klíče	v	
4 0 000 K  

G G

PRODEJ RD POZEMEK
OKR  B ANSKO

etovice	 	 ladoruby.	 amostatně	
stojící	rodinný	dům	s	pozemkem	

a	zahradou.	Volný	ihned,	klíče	v	
450 000 K

PRODEJ KR SN  ALUPY 3+KK
OKR. BRNO - VENKOV, IVAN I E
amostatně	stojící	chata	o	 P	 1 	m
z	toho	 P	cca	 0	m ,	nacházející	se	
v	zahrádkářské	kolonii.	 líče	v	

1 1 0 000 K

PRODEJ RD S AR Ž
OKR  ZNOJMO

ikulovice.	Pěkný	dům	
s	garáží,	ihned	volný.	

líče	v	
50 000 K

PRODEJ ZEM D LSK  USEDLOSTI  RD
OKR. VYŠKOV

rysice.	 ozlehlá	nemovitost	
o	 P	1.	 	m 	s	rohovým	pozemkem.	

Volný	ihned,	klíče	v	
1 0 000 K  

G G G

PRODEJ P KN  ATY
OKR. BRNO - VENKOV 

choz	u	 rna.	 hata	o	 P	cca	 0	m
s	pozemkem	o	 P	 	m .	
Volný	ihned,	klíče	v	

7  000 K

G G

PRODEJ POZEMK
OKR  ODON N

atíškovice.	Pět	druhů	pozemků,	
které	vedou	za	sebou		a	vytvářejí	

celek	o	 P	 .0 1	m .
433 100 K  v etně provize RK  

PRODEJ POZEMK  ORN  P DY
OKR  ODON N  SUDOM I E
Pozemky	obdélníkového	tvaru	

o	 P	 . 	m 	situovány	
severozápadně	od	hlavní	komunikace.

2  0 0 K  v etně provize RK

PRODEJ ZAHRADY,
OKR. BRNO - VENKOV
stopovice.	 ahrada	tvaru	

nepravidelného	obdélníku	
0	m	 	 , 0	m	o	celkové	ploše	 0	m .	

2 0 000 K  

PRODEJ ATY S TERASOU
BRNO  KN NI KY 

amostatně	stojící	chata	 kk	
se	 P	 	m 	z	toho	 P	je	cca	 	m .	

Volná	ihned,	klíče	v	
3  000 K

PRODEJ POZEMKU KVALITN  ORN  
P DY  OKR  ODON N
abuty.	Pozemek	téměř	

obdélníkového	tvaru	o	 P	 	m ,	
nabízející	kvalitní	ornou	půdu.
47 000 K  v etně provize RK

PRON JEM LU USN O RD
BRNO  M S O 

vanovice.	 rásný	samostatně	
stojící	a	částečně	zařízený	
ve	velmi	vyhledávané	lokalitě.	

30 000 K   měsí ně 

PRON JEM LU USN O BYTU 1+KK  
BRNO  ST ED 

l.	 obližná.	Plně	zařízená	
novostavba	bytu	o	 P	cca	 	m .	

Volný	ihned,	klíče	v	 	
15 500 K   měsí ně 

PRODEJ POZEMKU ORN  P DY
OKR  ODON N

Vacenovice	u	 yjova.	
Parcela	pozemku	orné	
půdy	o	 P	1.	1 	m .	

25 0 K  v etně provize RK

PRODEJ T  POZEMK  ORN  P DY
OKR  ODON N

Vacenovice	u	 yjova.	 ři	parcely	
obdélníkového	tvaru	prodávané	

jako	celek	o	 P	1. 1	m .	
43 0 5 K  v etně provize RK

G

PRON JEM N D ERN O BYTU 3+KK  
BRNO  KR LOVO POLE 

l.	 yršova.	 ástečně	vybavený	
lu usní	byt	s	terasou	a	klimatizací	
o	 P	 ,1	m .	Volný	ihned,	klíče	v	 	

15 000 K   měsí ně 

G D

PRON JEM MEZONE OV O BYTU 
1+KK  BRNO  ST ED

l.	Václavská.	Plně	vybavený	
mezonetový	byt	o	 P	cca	 , m .	

Volný	ihned.	
 05 K   měsí ně

PRON JEM BYTU 1+KK
BRNO  ST ED

l.	 ybešova.	Plně	vybavený	
byt	o	 P	cca	1 	m .	Vhodný	

pro	jednu	osobu.	Volný	ihned.	
 05 K   měsí ně

PRON JEM BYTU 2+KK
BRNO  L ŠE

l.	 lplova.	Pěkný	plně	
vybavený	byt	o	 P	 	m .	
Volný	od	listopadu	 01 .

10 200 K   měsí ně

PRON JEM LU USN O BYTU 1+KK  
BRNO  ST ED

l.	 obližná.	 ástečně	zařízená	
novostavba	bytu	o	 P	cca	 	m 	s	okny	
do	vnitrobloku.		Volný	ihned,	klíče	v	

14 00 K   měsí ně

G G D

PRON JEM BYTU 1+KK
BRNO  ST ED

l.	Víde ská.	 ompletně	
vybavený	byt	o	 P	cca	 	m .	

Volný	ihned.
 00 K   měsí ně

G G

G





ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

ZDARMA VÁM VYHOTOVÍME ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ 

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

GARANTUJI PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI 

DO 1 MĚSÍCE

RD 4+2 MODŘICE, NÁM. MÍRU 
Vícegenerační samostatně stojící RD s pozemkem o CP 420 m2 a zahradou.

Určen k rekonstrukci s možností rozšíření o půdní vestavbu.

SLUŽBY ZDARMA PRO NAŠE KLIENTY
•	 		odhad	reálné	tržní	ceny	s	ohledem	na	aktuálně	
realizované	transakce	ve	Vaší	lokalitě

•	 	profesionální	prezentace	Vaší	nemovitosti	 
na	největších	realitních	serverech

•	 	zprostředkování	prodeje	či	pronájmu	Vaší	
nemovitosti	za	nejvyšší	dosažitelnou	cenu

•		zveřejnění	nabídky	Vaší	nemovitosti	 
v	inzertním	časopise

•	 	100%	informovanost	o	průběhu	prodeje	 
Vaší	nemovitosti

•	 	veškerý	právní	servis	realitního	obchodu,	 
včetně	úvodní	bezplatné	právní	konzultace	
a	poradenství

•	advokátní	či	notářskou	úschovu	kupní	ceny

•	 	zajištění	vypracování	průkazu	energetické	
náročnosti	budovy	–	tzv.	energetický	štítek

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  
VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

G Cena: 4 690 000 Kč  |  Tel.: 777 555 920

BRÁNÍ VÁM  
V PRODEJI VAŠEHO  

BYTU ČI DOMU 
EXEKUCE? 

POMŮŽEME VÁM 

PRO KLIENTA 
S HOTOVOSTÍ 
HLEDÁME BYT  

K INVESTICI  
(1+1 – 4+1)

OV 1+1 BRNO, LAŠTŮVKOVA
Prodej bytu 1+1 o CP 38 m2 ve 2 patře. V pokoji parkety,  

plastová okna. Vhodné na investici.

G Cena: 2 290 000 Kč  |  Tel.: 777 730 521

ZAJISTÍME 
VÁM RYCHLÝ 
PRONÁJEM 

VAŠEHO BYTU

OV 3+1 S TERASOU A BALKONEM, BRNO, MÁNESOVA 
CP 78 m2, balkon a terasa 10 m2, v pokojích renovované parkety, 

neprůchozí pokoje, nová výmalba, dům po revitalizaci.

G Cena: 4 490 000 Kč  |  Tel.: 777 730 521

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

RD 4+1, OMICE
ŘRD 4+1, ZP a nádvoří 241 m2 a zahradou 125 m2. Část. podskl., nap. 
na veškeré sítě, vl. studna. Půdu	domu	lze	rozšířit	o	obyt.	místnosti.

G Cena: 3 290 000 Kč  |  Tel.: 775 788 817



BRNO A JIŽNÍ MORAVA  |  číslo 14 od 4. 11. do 24. 11. 2019

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš 

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin

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

INZERENTI:

REALITY 

AMBIENTEN VIP s.r.o.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

CREDO REAL, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

HOME Hunters, s.r.o.

MP CZECH real

Realitní kancelář Brněnský zvonec

Realitní kancelář Karel Gruber

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

GROUND LINE s.r.o.

Jiří Radouš – Rezidence Koperník

KALÁB - BS, s.r.o.

metr2 reality s. r. o.

MIG s.r.o.

OSTATNÍ

ABF, a.s.

ARK ČR - Asociace realitních 
kanceláří České republiky

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, 
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, 
MK ČR E 22925, www.realcity.cz

Předseda představenstva 
a generální ředitel: Vít Nantl
Ředitelka divize časopisů: Jitka Afsahi
Ředitelka inzerce divize časopisů: Zuzana Tylčerová
Ředitelka marketingu: Lenka Stejskalová
Vedoucí výroby: Tomáš Hrubý

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
400 distribučních míst
náklad 36 000 ks

Obch. oddělení: 
Klára Břízová, +420 739 571 988
Krzysztof Asztemborski, +420 724 913 742

Produkční: 
Gabriela Neuwirthová, +420 736 611 639,
info.brno@realcity.cz 

Marketing/DTP oddělení: 
Dana Neumayerová, 
dana.neumayerova@realcity.cz

Příští vydání vychází:  25. 11. 2019
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Dávky na bydlení. Změní se?
Od roku 2021 může být vše jinak než dnes!

Jak si stojí realitní trh ve světě?
Co odhalila zpráva společnosti RERC



E CITY /20

Prodej velmi prostorného rodinného-bytového domu s více jednotkami, ZP 325 m2, UP domu cca 600 m2 + půda vhodná k vestavbě. Dům je po 
rekonstrukci. Dispozice: 3+1, 3+1, 1+1, 1+1, nebytový prostor, 3x garáž, průjezd, sklep, prostorná půda, velká společenská místnost, terasa, zah-
rada, bazén.

Dům
BRNO - HUSOVICE, ULICE NOVÁČKOVATřída C

  18 500 000 Kč775 077 502

G

Ing. David Novák
+420 775 077 502 

Tomáš Silnický  
+420 775 077 503 

REALmix s.r.o. 
Bayerova 23, 602 00 Brno
T: 775 077 502, realmix@realmix.cz

www.realmix.cz

Prodej novostavby tří RD s dispozicí 5+kk na ul.Zemanova. CP pozemku 
390 m2, ZP domu 90 m2, UP domu cca 180 m2. Za domem se nachází 
zahrada o výměře cca 220 m2.

Dům
BRNO-SLATINA, UL. ZEMANOVATřída B

www.realcity.cz/rc/E59A

  8 900 000 Kč775 077 502
1004

B

K JEDNÁNÍ

Prodej designové novostavby RD 5+kk s garáží a technickou místností, ZP domu 136 m2, ZP garáže 59 m2, UP domu cca 320 m2, CP pozemku  
1 220 m2. Jedná se o 2 podlažní nepodsklepený funkcionalistický dům s nádherně zapěstovanou zahradou navrženou zahradním architektem. 
Oddělená garáž pro minimálně dva vozy, kola, lyže atp. a technická místnost.

Dům 5+kk
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E723

14 500 000 Kč775 077 502
00078

G

Prodej novostavby bezbariérového bytu 3+kk v přízemním bytovém 
domě (typ bungalov) v malebné vesničce. Byt 3+kk, CP bytu 71 m2, orien-
tace do pěkného vnitrobloku.

Byt 3+kk
BROD NAD DYJÍ, OKR. BŘECLAVTřída B

www.realcity.cz/rc/E6EF

2 750 000 Kč775 077 502
00051

G

K JEDNÁNÍ

Prodej pěkného RD s dispozicí 6+kk s garáží s možností předělání na dvougenerační bydlení, UP domu cca 360 m2, CP pozemku 1 742 m2. Za 
domem jsou hospodářská stavení, které společně s domem vytváří sokromý uzavřený dvorek se zastřešeným posezením a bazénem, dále na 
přístavky navazuje prostorná zahrada, kde se v zadní části nachází tenisový kurt.

Dům 6+kk
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOVTřída G

www.realcity.cz/rc/E724

8 900 000 Kč775 077 502
00077

G

6



. E .

Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti. 
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme 
naše služby zdarma!

www.realmix.cz

Prodej budov a pozemků v centru obce. Velký dvoupodlažní RD s UP  
180 m2, výrobně skladovací objekt UP 198 m2 a velká garáž s montážní 
jámou, skladem a půdou. CP 2352 m².

Pozemek
RUPRECHTOV, OKRES VYŠKOV 

www.realcity.cz/rc/E5N6

  3 990 000 Kč775 077 502
00031

Prodej pozemku o CP 1 195 m2. Platným územním plánem určeno pro 
rodinnou rekreaci.

Pozemek
STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E59C

  990 Kč/m²775 077 502
1027

Prodej pozemku vhodného jak pro rybáře k umístění maringotky s blíz-
kostí vodního toku či jako investice, CP 663 m2 (šířka pozemku cca 3,8m 
a délka cca 175m).

Pozemek
BRNO-KOMÍN, ULICE KNÍNIČSKÁ

www.realcity.cz/rc/E5RU

800 Kč/m²775 077 502
1012

Prodej posledních 2 stavebních pozemků od 667-793 m2. V ceně IS, 
komunikace i veřejné osvětlení. IS již dokončeny a zkolaudovány. Cena 
včetně DPH!

Pozemek
SYROVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E53T

  3 509 Kč/m²775 077 502
468

Prodej komerčních pozemků tvořící jeden celek o CP 9 300 m2. Během 
roku 2020 by se měla rekonstruovat krajská příjezdová komunikace k 
obci.  

Pozemek
ZAJEČÍ, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E76O

  470 Kč/m²775 077 502
00082

Prodej rovinatého stav. pozemku 3682 m2. Vhodný na 1-4 RD, ul. šíře  
48 m. Pozemek je umístěn na klidném místě na okraji obce, na pozemku 
se nachází rozsáhlejší dům.

Pozemek
KORYČANY, OKRES KROMĚŘÍŽ

1 500 000 Kč775 077 502
783

Prodej stavebního pozemku 647 m2. Klidná boční ulice, uliční šíře 9,5m, 
rozvody vody a elektřiny, na hranici pozemku kanalizace. Pěkný výhled do 
okolní krajiny.

Pozemek
DAMNICE, OKRES ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6KD

  650 Kč/m²775 077 502
00053

Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 13 800 m2. Uliční šíře  
120 m, hloubka 115 m. Pozemek je územním plánem určený jako plocha 
pro výrobu a skladování.

Pozemek
VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E59B

  590 Kč/m²775 077 502
00010

Zde může 
být i vaše 

nemovitost!
Telefonní kontakt 

775 077 502

7
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    Pro mladou rodinu hledáme byt 3+1 
v Kohoutovicích. Balkon a výtah výhodou, 
ne podmínkou. Byt musí být po rekonstrukci 
a ihned k nastěhování.

    Manželský pár koupí ihned stavební pozemek 
v okolí Rosic, Říčan nebo okolí. Podmínkou je 
blízkost vlaku a dobrá dostupnost do Brna.

    Rodina s malými dětmi koupí ihned byt 3+1 nebo 4+kk ve Starém nebo 
Novém Lískovci. S výtahem, balkonem, sklepem. Podmínkou je zděné 
jádro. Nabídněte.

    Mladí manželé hledají ke koupi stavební pozemek na jih od Brna. 
Podmínkou je rovinatý terén.

    Pro mladou doktorku hledám menší byt 1+kk nebo 1+1 v centru Brna. 
Platí hotově. Ne přízemí. 

    Pro investora hledáme stavební pozemek pro výstavbu min. 3 domů. 
Jen v dosahu do 30 km od Brna.

    Mladá rodina s dětmi hledá ke koupi dům 3+kk nebo větší do 10 km 
od Brna. Modřice, Rajhrad, Rosice, Kuřim, Bílovice apod. Nabídněte.

    Koupíme byt 3+1 nebo 3+kk v Bohunicích. Jen v dobrém stavu 
a s balkonem. Platba v hotovosti.

    Starší manželé koupí byt 3+1 v Bystrci. Podmínkou je balkon, sklep, 
výtah a zděné jádro. Nabídněte.

    Koupíme byt 2+1, 2+kk nebo 3+kk. Jen v Židenicích. Před nebo 
i po rekonstrukci. Zavolejte.

Ing. Jitka Mlejnková
mlejnkova@mpczech.cz, +420 736 130 609

Hledáme pro naše klienty

    Pro solventního klienta s hotovostí hledám 
dvou a vícegenerační RD v Brně, ideálně lokalita 
Husovice, Černá Pole, Židenice, Maloměřice, 
Obřany – v případě zajímavé nabídky možnost 
i jiná lokalita.

    Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi 
byt 1+1-2+1 lokalita Bystrc, Jundrov, 
Komín, Žabovřesky.

    Pro větší počet skupin studentů hledám k pronájmu byty 2+1, 
3+kk nebo 3+1 v Brně v dosahu MHD.

    Pro více klientů s hotovostí hledám zahradu s obyvatelnou chatou 
(možno k rekonstrukci), pozemek cca 500-700 m2 nebo do 40 km 
od Brna do 1,5 mil. Kč.

    Pro klienta s hotovostí hledám RD minimálně 2+1 směr Znojmo, 
pozemek alespoň 800 m2.

    Pro čtyřčlennou rodinu hledám byt 3+1 v Bystrci, možná výměna 
za byt 2+1 na ulici Kubíčkova.

    Pro konkrétní klientku hledám byt 1+kk nebo 1+1 v Bystrci – možno 
i k rekonstrukci.

    Pro klienta s hotovostí hledám byt minimálně 3+1 Brno-Žabovřesky, 
Komín, Jundrov do 5 mil. Kč.

    Pro rodinu s hotovostí hledám byt případně rodinný dům o velikosti 
minimálně 4+1 v oblastech Bystrc, Žebětín, Kníničky, Řečkovice, 
Jehnice a okolí.

    Pro podnikatele hledám byty 1+kk 
až 2+1 k investici v lokalitě Brno 
a Brno–venkov v dosahu IDS.

    Pro manželský pár hledám rodinný 
dům s dispozicí 3+1 nebo 4+1.

    Hledám stavební pozemek ve Slavkově a okolí, 
minimálně 1 000 m2.

    Starší manželé koupí rodinný dům v dosahu IDS min. 
2+1 se zahrádkou.

    Pro rodiny s dětmi hledám byty 2+kk – 4+1 k pronájmu v Brně.
    Hledám starší rodinný dům k rekonstrukci v Jundrově.
    Mladý pár hledá byt 2+1 v lokalitě Bystrc nebo Komín.
    Pro klientku hledám 1+1 nebo 1+kk v lokalitě Starý Lískovec, 

Nový Lískovec nebo Bohunice.
    Hledám pozemek pro výstavbu rodinného domu v Rosicích.
    Pro klienta s hotovostí hledám byt 3+kk v Kohoutovicích.
    Pro manželský pár s dítětem hledám byt 3+1 nebo 3+kk 

v lokalitě Bystrc, Jundrov, Nový Lískovec.
    Pro studenty a rodiny s dětmi hledám byty 2+1 až 4+1 

k pronájmu v Brně.
    Pro právníka hledám byt 3+1 nebo 4+1 s parkovacím stáním 

v centru Brna.

Martin Dubáň  
duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

Ing. Alexander Vincze 
vincze@mpczech.cz, +420 736 184 737

    Hledáme rodinné domy z pozůstalostí 
v původním stavu v Brně a okolí. 

    Pro konkrétní investory hledáme 
pozemky k průmyslové výstavbě.

    Pro konkrétní zájemce hledáme bytový 
dům ke koupi ideálně k nástavbě 
nebo rekonstrukci v Brně.

    Manželé s dítětem a svými rodiči hledají vícegenerační dům.
    Hledáme komerční nemovitosti ke koupi možno i k rekonstrukci.
    Hledáme pozemky a zahrady v Brně ke koupi.
    Manželský pár hledá bezbariérový RD v Brně nebo do 15minut od Brna. 
    Starší manželé hledají menší byt 1+kk - 1+1 jako investici, klidně 

s nájemníkem.
    Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou v dostupnosti 

do Brna.
    Obchodní ředitel hledá větší byt po rekonstrukci nebo v novostavbě 

v Brně s balkonem nebo terasou.
    Hledáme starší RD s pozemkem k rekonstrukci v okrajových částech Brna.
    Hledáme RD nebo pozemek v Rosicích u Brna a okolí
    Zahraniční investiční skupina hledá pozemky k výstavbě 

developerského projektu v Brně či Praze. 
    Dlouholetý obchodní partner hledá prvorepublikovou vilu v Brně. 

Financováno hotovostí bez úvěrů.

Jiří Šmach      
smach@mpczech.cz, +420 731 491 172

Obřany – v případě zajímavé nabídky možnost 

    Hledám stavební pozemek ve Slavkově a okolí, 
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  NOVINKA

Třípodlažní ŘRD 4+kk s garáží, dvorem a zahradou. CP 171 m2, ZP 63 m2, 
UP 120 m2, zahrada 78 m2 a dvůr 30 m2. Dům prochází velkou rekonstrukcí, 
má nové sítě, střechu, zateplení, fasádu a okna.

RD 4+kk
TŘÍPODLAŽNÍ RD BRNO-ŽIDENICE

 10 000 000 Kč 731 484 294  
MPRD1193JM  

Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz
www.mpczech-real.cz, www.mpczech-investment.cz 

G DOPORUČUJEME

Prostorný byt s balkonem a lodžií v opraveném domě. CP bytu 108 m2, 
3 velké pokoje, šatna, spíž. Lze upravit na 2 sam. byty. Nutná rekon. el. 
a vody. Byt má nová kastlová okna s výborným odhlučněním.

 Byt 3+1 
OV 3,5+1 BRNO-VEVEŘÍ, UL. ÚDOLNÍ

www.realcity.cz/rc/E76C

 5 580 000 Kč  731 484 294   
MPB1370JM

G

doporučujDOPORUČUJEME

Pronájem bytů/studií 1+kk v novostavbě, ve vysokém standardu, CP 36 m2

a 48 m2. Nová KL, lednička, pračka, vana, balkon, výhled do zahrady, or. na 
jih, franc. okno, el. žaluzie. Parkovací místa po domluvě.  

Byt 1+kk
PRONÁJEM BYTŮ 1+KK KR. POLE, UL. KOŠINOVA

www.realcity.cz/rc/E6BQ

12 900 Kč a 13 900 Kč + energie 731 484 294      
MPP1928JM

GADOPORUČUJEME

Prodej bytu 2+1 po částečné rekonstrukci v revitalizovaném domě ve velmi klidné 
části ulice. 5.NP s novým výtahem. CP bytu 54 m2 + balkon + sklep. V okolí veškerá 
občanská vybavenost. Vhodné pro rodinu i jako investice. 

Byt 2+1
OV 2+1 BRNO-ŽIDENICE, UL. KRÁSNÉHO

www.realcity.cz/rc/E7AS 

3 750 000 Kč 731 484 294  
MPB1372MD

 EXKLUZIVNĚ 

Dva sousední stavební pozemky na krásném a klidném místě, 10 km od 
Brna. CP 2.061 m2, ul. šíře 28 m. Mírně svažitý, IS na hranici poz. Možnost 
prodeje jako celku nebo jednotlivě po cca 1.000 m2.  

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMKY KANICE

www.realcity.cz/rc/E66C

3 400 Kč/m2731 484 294    
MPPOZ1024MD

      DOPORUČUJEME

Světlý, moderně řešený byt 3+kk v cihlové nástavbě z r. 2008, CP 61 m2 + cca 
8 m2 mezonetová nástavba, která slouží jako ložnice. Byt má balkon 4 m2

a sklep 2,6 m2. V r. 2016 proběhla modernizace bytu.

Byt  3+kk 
OV 3+KK BRNO-BYSTRC, UL. ČERNÉHO

www.realcity.cz/rc/E6MX

 3 990 000 Kč 731 484 294
MPB1359MD

G

AMERICKÝ SEN V ČESKU !!!
Mnohaleté zkušenosti z realitního trhu v americkém Texasu 
uplatňované přímo v Brně.

Prodám Vaši nemovitost s využitím těchto znalostí. Ozvěte se mi, 
můžeme si samozřejmě  i nezávazně promluvit o tom, jak co nejlépe 
zhodnotit Vaši nemovitost! Jsem zde pro Vás! 

Mluvím plynně anglicky. I speak English fl uently 
and can help you with your real estate needs.

PŘEDSTAVUJEME:  Martina Morrisová, DiS.                                                     morrisova@mpczech.cz, +420 730 951 063

HLEDÁM:
    větší byt nebo rodinný dům 

pro rodinu se dvěma dětmi 
ke koupi v Brně, Kohoutovicích

    stavební pozemek minimálně 400 m2

ke koupi v Kohoutovicích 
nebo blízkém okolí

    menší byt k pronájmu 
pro anglicky hovořícího klienta

G



VZDĚLÁVÁNÍ 
V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami

– rekvalifi kační kurz 
příprava na zkoušku 
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí 
Anglická komunikace pro 
realitní makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu 
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty 
realitní činnosti

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 
pro obor Obchodník 
s realitami (dle zákona 
č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny 
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům 
vaši profesionalitu 
i Osvědčením o odborné 
způsobilosti.

Jsme autorizovaná osoba 
(na základě rozhodnutí 
MMR ČR)  oprávněná 
pořádat tyto zkoušky 
a vydávat osvědčení 
se státním znakem 
České republiky.

Bližší informace 
na www.arkcr.cz.

Čas od času jsme svědky reklamní kampaně, 
ze které vyplývá, že jedině bez realitní kance-
láře můžete dobře a levně nakoupit nemovi-
tost, pronajmout svůj byt či zahradu. Nelze 
nic namítat proti tomu, když si jako v minu-
losti, na začátku 90. let, někdo zadá inzerát 
např. do inzertních novin a hledá kupce či 
nájemce svého bytu. Dnes tak činí nejčastě-
ji prostřednictvím internetu. Doba se však 
podstatně změnila. Jednak je v současnosti 
na trhu k dispozici mnohem více kvalifi kova-
ných – certifi kovaných - realitních makléřů, 
než tomu bylo dříve, ale tím nejzásadnějším 
je, že realitní kancelář má odpovědnost vůči 
svému klientovi. Nejde o pouhou formula-
ci. Vyplývá to z příslušných ustanovení ob-
čanského zákoníku (zejména § 5), zákona 
o ochraně spotřebitele a dalších právních 
předpisů.  Řada lidí, kteří se spolehli na inze-
rát, který byl realizován bez zprostředkovate-
le, nyní čelí žalobám z hlediska předsmluvní 
odpovědnosti. Stručně řečeno, jednali tak, že 
druhá strana (ta, co četla inzerát) měla důvod 
se domnívat, že obchod „dopadne“. Když 
z důvodu, že inzerujícímu někdo nabídl vyšší 
cenu, z obchodu sešlo, inzerující začal čelit 
žalobě a v důsledku obdržel daleko méně, než 
čekal. A to není jediné riziko. Pětiletá záruční 
lhůta u nemovitostí znamená, že se objevily 
společnosti, které pro kupující zajistí kom-
plexní detailní prohlídku právního i faktické-
ho stavu nemovitosti. Nemáš revize? Zapla-
tíš. Nemáš stavební dokumentaci? Zaplatíš! 

Nemáš stavební dokumentaci v souladu se 
skutečným stavem, protože jsi provedl drob-
nou stavební úpravu a zapomněl ji nahlásit? 
Zaplatíš! A toho, za co může takový majitel 
nemovitosti zaplatit, se dá během pěti let na-
jít opravdu hodně. Jistě, dobrý advokát rizika 
eliminuje smlouvou. Ale to může být pozdě. 
Jsou komodity, které se po internetu prodáva-
jí dobře -  krmění pro domácí zvířata, nabíječ-
ky na mobily, dnes už i oděvy, či potraviny. 
Jestliže však internet slouží jako pomůcka pro 
nabídku  nemovitosti, nemůže jít o komplex-
ní službu pro klienty. Pokud koupím přes in-
ternet špatné krmivo pro psy, tak ho mohu 
vyhodit. Pokud koupím přes internet špatně 
nemovitost, půjde to už jenom přes soudy 
a dobrého advokáta.

Asociace realitních kanceláří České republiky 
se proti nikomu nevymezuje. Vítáme všechny 
seriózní způsoby, které spotřebitelům umož-
ní hladký a dobrý obchod s nemovitostmi. 
Jenom upozorňujeme, že  nemusíte být tak 
bohatí, abyste kupovali levné věci. Asociace 
realitních kanceláří nazývá věci pravým jmé-
nem. Pokud někdo chce ušetřit s rizikem, je 
to jeho právo a volba. 

Pro všechny, kteří chtějí své rozhodnutí, zda 
při realitním obchodě využijí služeb realit-
ní kanceláře, opřít o nějaká PRO či PRO-
TI, připravila Asociace realitních kanceláří 
České republiky na internetu stránky se vše-
mi podstatnými informacemi.
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Čas od času jsme svědky reklamní kampaně, Nemáš stavební dokumentaci v souladu se 

Reality bez rizik
Nemovitý majetek je z materiálních statků většinou to nejcennější, co máme a jeho 
koupě nebo prodej je pro nás životní událostí. Koupit si byt nebo dům k bydlení, 
znamená učinit významné rozhodnutí, které souvisí s dlouhodobým fi nančním zá-
vazkem. V následujících řádcích se dozvíte užitečné rady pro ty z vás, kteří potřebují 
koupit, prodat, najmout či pronajmout nemovitost zejména pro uspokojení potřeby 
bydlení.  



Z těchto informačních stránek, které najdete 
na adrese: http://www.realitybezrizik.org/, 
přinášíme malou ukázku.

Koupě bytu
Nejčastějším případem koupě nemovitosti 
jednotlivci, je u nás koupě bytu. A to zejména 
pro vlastní bydlení. V dnešní době však stá-
le více kupujících o koupi uvažuje z tohoto 
důvodu, protože se dlouhodobá investice jeví 
oprávněně výhodnou. Vždyť za posledních 
deset let stoupá cena nemovitostí trvale.

Nejčastější chybou kupujících, zejména těch, 
kteří nemají s koupí žádnou zkušenost, je 
správná orientace v aktuálních cenách bytů 
na trhu.

Pamatujte si, že ceny na realitních serverech 
konečným cenám většinou neodpovídají.

Jen odborník s letitou zkušeností dokáže tržní 
cenu stanovit. Nebojte se proto zeptat, v pří-
padě spolupráce s realitním makléřem, jak 
dlouho již zprostředkovává, jaké má reference 
a podobně. Koupit předraženou nemovitost 
není žádné umění a už vůbec ne „vítězství“. 
Se zkušeným a prověřeným makléřem se vám 
to nestane. Nebojte se požádat realitní kance-
lář, aby vám podle vašich požadavků vybrala 
nabídky, vyjednala kupní cenu. Ušetříte čas 
i peníze.

Prodej bytu
Prodej bytu není v žádném případě pou-
hé jeho nabídnutí v inzerci. Dnes nejčastěji 
na internetovém inzertním serveru (ať už se 
jmenuje jakkoli). Přesto, že v bytě bydlíte 
(třeba již od malička), neznamená to, že jej 
z pohledu trhu nemovitostí znáte. Byt správ-
ně ocenit, připravit k prodeji, ať už po vizuál-
ní stránce, ale také v rámci platné legislativy, 
není pro laika snadnou záležitostí. Přesto, že 
se vám to dnes snaží kdejaký mediální spot 
namluvit. Přeneste tuto činnost a hlavně od-
povědnost na realitní kancelář.

Každá odborně způsobilá realitní kancelář 
vám nabídne přinejmenším následující po-
stup:

Nábor zakázky:
•   vstupní prohlídka nemovitosti vč. návrhu 

dalšího postupu
•  sepsání zprostředkovatelské smlouvy
•  posouzení reálné tržní ceny
•   převzetí podkladů potřebných k prodeji 

od klienta

Příprava zakázky:
•  prověření podkladů předaných klientem
•   zpracování textových a grafických výstupů 

(exposé, podklady pro inzerce)

Realizace zakázky
•   nabídka nemovitosti
•   organizace prohlídky nemovitostí
•   průběžná komunikace s klientem
•   blokace nabídky nemovitosti
•   příprava podkladů pro kupní smlouvu 

nebo smlouvu jí obdobnou
•   asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy 

jí obdobné sepsané k takovému úkonu 
oprávněnou osobou

•   vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
•   doručování smluv na katastrální úřad 

(vklad), je-li tak sjednáno

Je mnoho klientů, kteří nechtějí využít služeb 
realitní kanceláře, protože nechtějí za kom-
plexní službu platit a dokonce si část úkonů 
zajistí sami. I v jiných profesích to tak bývá. 
Stavíme svépomocí, stříháme si vlasy sami, 
opravujeme si auta apod. Někteří lidé prostě 
nechtějí, aby někdo za ně prováděl prohlídky 
nemovitostí, jednal s úřady, sháněl chybějící 
dokumenty, vyjednával o ceně a podmínkách 
koupě, projednal odstranění různých bře-
men, zápis či odstranění zástavních práv, či 
dokonce zajistil sepis smluvní dokumentace. 
Dcera nebo známý je právník, zajistím si to 
sám. Toto je přesně profil klienta, který vyu-
žije elektronické realitní kanceláře. Prakticky 
mu jde jen o zajištění jistého přísunu zájemců 
o jeho nabízenou nemovitost. Komunikace 
s virtuální realitkou probíhá anonymně, pro-
střednictvím monitoru počítače, maximálně 
telefonátů se zájemci. Na straně prostředníka 
není konkrétní člověk, firma s odpovědností 
za celý nabídkový a realizační proces. Je tam 
jen jakási virtuální inzertní realitní kancelář. 
Pokud jsem zdatný vyjednavač, mám do-
statek odborných znalostí a mám i dostatek 
času se celému procesu osobně věnovat, pak 
je tato služba tím, co hledám. Pokud mám 
zájem, dostanu nabídku i na další služby. Ty 
samozřejmě také musím zaplatit. Nic není za-
darmo a z bez realitky se stává realitka.

Prohlídky nemovitostí
Prohlídky nemovitostí jsou náročným pro-
cesem. Nikdo si nemůže myslet, že se jedná 
pouze o čas strávený se zájemci o prodávaný 
byt. Nejde jen o nemovitost, ale také o právní 
bezvadnost.

Prodej
Provádět po bytě nebo domku desítky nejrůz-
nějších zájemců, není opravdu žádný med. Již 
včasná selekce na ty „vážné“ zájemce a pou-
hé „realitní turisty“, je práce pro zkušené. 
O čase, který souvisí s vlastními prohlídkami, 
s přípravou nemovitosti na prohlídku apod. 
nemluvě… Co se má zájemcům o nemovi-
tosti říkat, aby je např. neodradilo nevhodné 
vystupování, se na realitních kurzech vyučuje 
hodiny. Nelze se domnívat, že budete lepší 
než školený makléř.

Koupě
Na nemovitost, kterou si kupujete, se asi po-
dívat budete chtít osobně. Ale…

Několik typů:
•   Pokud to jde, vždy si s sebou vezměte 

odborníka!
•   Nechoďte na prohlídku, když je tma
•   Dívejte se i tam, kam není vidět
•   Nezapomínejte na prohlídku okolí
•   A rada nakonec – NESPĚCHEJTE

Koupě nemovitosti je investicí v řádech sta-
tisíců a častěji dnes milionů. Nenechte se ni-
kým tlačit do ukvapeného rozhodnutí.

Rozsah služeb  
realitní kanceláře – 
člena ARK ČR při 
zprostředkování prodeje

a)  Nábor zakázky 
 -  vstupní prohlídka 

nemovitosti  
 -  sepsání 

zprostředkovatelské 
smlouvy  

 -  posouzení reálné tržní 
ceny

 -  převzetí podkladů 
potřebných k prodeji 
od klienta 

b)  Příprava zakázky 
 -  prověření  podkladů 

předaných klientem 
z běžně dostupných 
zdrojů

 -  zpracování textových 
a grafických výstupů 
(exposé, podklady pro 
inzerce)

c)  Realizace zakázky 
 -  nabídka nemovitosti 
 -  organizace prohlídky 

nemovitostí 
 -  průběžná  

komunikace 
s klientem

 -  blokace nabídky 
nemovitosti

 -  příprava podkladů pro 
kupní smlouvu nebo 
smlouvu jí obdobnou

 -  asistence u  kupní 
smlouvy nebo 
smlouvy jí obdobné 
sepsané k takovému 
úkonu oprávněnou 
osobou

 -  vypořádání kupní 
ceny, je-li tak 
sjednáno

 -  doručování smluv 
na katastrální úřad, 
je-li tak sjednáno

Týká se úkonů RK v rámci 
sjednané provize u tzv. 
„exkluzivních zakázek“.
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Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR
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jsme tu pro vás
od roku 1996.

Geislerova 1, Brno 615 00

Chcete dostat víc za 
Váš dům či byt?

V případě, že máte exekuci na bytě nebo jiné 
nemovitosti, zavolejte nám 777 670 967 Ušetříme 
Vám velikou spoustu peněz a nepříjemností.

Příklad: rodinný dům 
  cena 4.000 000,-

5% provize 200.000,-
Pro Vás od nás 50.000,-

Nabídka je časově omezena do 31. 3. 2020

OVŠEM, pokud nám předložíte 
tento letáček, tak tato nabídka 

pro Vás platí bez 
časového omezení.

Klidně třeba za 5 nebo 10 let.

23 let zkušeností na realitním trhu

Prodej (pronájem) za maximální cenu 
(za víc než si třeba myslíte)

Prodej do  1 měsíce u 80 % nemovitostí

Pronájem do 1 týdne v 90 % bytů

U pronájmu dosahujeme až o 30 % vyšší ceny

U prodeje až o 10-20 %

Vyplatíme 25 % z naší provize každému, kdo 
nám doporučí byt nebo jinou nemovitost 

(klidně to může být i Vaše nemovitost) k pro-
deji nebo k pronájmu a zakázka se zrealizuje 

přes naši RK.

makléř Karel Gruber
gruberk@seznam.cz
608 770 967 Leták si pečlivě uschovejte

uvidíte, že se Vám bude hodit!?!

WWW.RKGRUBER.CZ
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. E .

 Polořadový dům 4+kk po kom-
pletní rekonstrukci. Vinný sklípek, 
dvorek, terasa. 

 Pronájem klim. zařízené kanceláře 
s kuchyňkou a WC, CP 27 m2, 
v 6.patře IBC na ul. Příkop. 

Pronájem kanceláří různých výměr 
v novostavbě pasivní budovy, nízké 
prov. náklady, parkování  .

 Dům Kanceláře Kanceláře
KUŘIM BRNO - STŘED BRNO - ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/E769 www.realcity.cz/rc/E48B www.realcity.cz/rc/DZV1

 5 900 000 Kč  7 200 Kč /měs. 2 480 Kč/m²/rok604 232 218  604 232 218  604 232 218
 000830  000775  000684 

AC

        3D PROHLÍDKA 

 Řadový, jednopodlažní, část. pod-
sklepený RD 3+1 po část. rekon-
strukcích, menší dvorek. 

 Dům 
 BRNO-HUSOVICE 

www.realcity.cz/rc/E5BR

 4 000 000 Kč  604 232 218   
 000788 

G

G

REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15, 602 00  Brno
M: +420 604 232 218 | T: +420 541 233 462  

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

Pro milovníky
prvorepublikové

architektury 
hledáme v Brně 
byt min. 80 m2. 
Vysoké stropy, 

zachovalé 
původní prvky.

+420 604 232 218

Hledáme dům 
k demolici 
či celkové 

rekonstrukci, 
severně cca 25 km 

od Brna-Králova Pole. 
S pozemkem 
okolo 600 m2.

+420 604 232 218

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

V n e d  n  ne , k e  k ne e e 
 č   n  ne e dn  n nčn  k?

C e e d   neček  n  ?
M e  V  e en .

Ok    V  d .
Ře en   d en  ne .

Z e e n  k ne n  k n  V e  d

SPO UVLASTNICKÉ PODÍLY ODKUPUJEME 
A ZDARMA VYŘIZUJEME 

VEŠKERÉ PRÁVNÍ KROKY A KONY.

VOLEJTE ZDARMA 00 100 4   n  e .   1  00

VÝKUP SPO UVLASTNICKÝCH PODÍ Ů NA NEMOVITOSTECH

11. VELETRH DÁRKŮ, DEKORACÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

12.–15. 12. 2019
www.vanocnidny.cz OFICIÁLNÍ VOZY

VD_19_98,5x131.indd   1 15.10.19   15:44
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pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c zv í c e i n f o r m a c í n a

i n f o @ r e a l k o . c z | + 4 2 0 7 7 5 9 7 8 2 6 8

FREE
verze

vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY



WWW.REALCITY.CZ

15



„Návrh zakotvuje zákaz 
zprostředkovatelům 
nabízet v rámci 
zprostředkovávané 
záležitosti úschovu 
za účelem zajištění 
plnění z realitní smlouvy, 
stejně jako zákaz 
nabízení zprostředkování 
poskytnutí takové 
úschovy jinou osobou než 
bankou, notářem nebo 
advokátem.“

Mgr. Alena Psarová
advokátka 
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

Návrh zákona reaguje především na nespoko-
jenost veřejnosti s kvalitou realitních služeb, 
četnost soudních sporů i negativní kritiky 
a zkušenosti občanů s realitními makléři. 

Při současné absenci jasných pravidel posky-
tování realitních služeb lze zákonnou regulaci 
jistě jen přivítat, nicméně skutečně bude nový 
realitní zákon takovým přínosem?

Vítanou je určitě snaha vymezit jasná pravidla 
v oblasti odbornosti, kdy nově bude realitní 
činnost vázanou živností a její provozování 
tak bude podmíněno potřebnou kvalifi kací, 
a to vzděláním, kombinací vzdělání a dosaže-
né praxe v oboru, případně určitou profesní 
kvalifi kací, přičemž tyto podmínky budou 
platit jak pro podnikatele, tak i pro všechny 
osoby, které tuto činnost budou vykonávat.

Vždyť právě pro klienty – prodávajícího i ku-
pujícího je prodej jejich nemovitosti často 
největší a nejemocionálnější transakcí vůbec, 
obzvlášť za situace, že v domě celý život 
bydleli, nebo se dědí z generace na genera-
ci, v případě kupujících pak zejména pokud 
do koupě vlastního bydlení vkládají své celo-
životní úspory. Za takové situace je zde poža-
davek vyšší odbornosti poskytovaných služeb 
jistě přínosem a zárukou pro klienty, že svou 
záležitost vkládají do těch správných rukou.

Kritici zákona a jeho znění však namítají, že 
podmínka vzdělání je i přes takové stanovení 
příliš vágní, kdy budou muset realitní makléři 
čelit nutnosti prokazování praxe bez stanove-
ní jasných kritérií pro hodnocení. Rovněž se 
pak objevují názory, že vysokoškolské vzdě-
lání nezaručuje automatickou kvalifi kaci ma-
kléře.

Ačkoliv s výše uvedenými názory nelze 
po přečtení návrhu zákona nesouhlasit, přes-
to však lze snahu o regulaci a nastavení pod-
mínek poskytování služeb hodnotit pozitiv-
ně, neboť v současné době je realitní činnost 
stále živností volnou a může ji tak vykonávat 
prakticky kdokoliv bez jakýchkoliv zkuše-
ností i dosaženého vzdělání. Za nedostatek 
lze možná považovat absenci veřejného se-
znamu, aby bylo možné si kdykoliv ověřit, 
že makléř je skutečně osobou s oprávněním 
dané služby poskytovat, jak je to například 
u advokátů či notářů. 

Další ochranu klientů bude poskytovat nut-
nost profesního pojištění odpovědnosti, ne-
boť aktuálně tato podmínka nikde stanovena 
není a lze se setkat s realitním kancelářemi, 
které mají ve formě společnosti s ručením 
omezeným základní kapitál v řádech něko-
lika tisíc korun, přičemž je zřejmé, že přes 

Regulace zprostředkovatelských služeb 
– pročištění realitního trhu?

Světem realitních kanceláří a makléřů hýbe v současné době nový zákon o realit-
ním zprostředkování, který v minulém týdnu prošel v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR již druhým čtením. Hovoří se o velké revoluci v oblasti realitního zpro-
středkování, jež má přispět ke zkvalitnění služeb na realitním trhu, vymezit vztahy 
mezi účastníky obchodu a především posílit ochranu klientů – spotřebitelů. 
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.



„Dle návrhu zákona 
realitní zprostředkovatel 
bude muset být po celou 
dobu výkonu své činnosti 
pojištěn pro případ 
povinnosti nahradit 
zájemci újmu způsobenou 
výkonem realitního 
zprostředkování, 
s limitem pojistného 
plnění nejméně ve výši 
1 750 000 Kč na jednu 
pojistnou událost 
a nejméně ve výši 
3 500 000 Kč pro případ 
souběhu více pojistných 
událostí v 1 roce.“

17

„Aktuálně na českém 
realitním trhu působí přes 
2500 realitních kanceláří 
a přes 20000 realitních 
zprostředkovatelů.“

kancelář se běžně uskutečňují obchody i v řá-
dech miliónů korun, a tyto transakce tak ne-
jsou nijak právně chráněny. Klient realitního 
zprostředkovatele tak bude mít alespoň ně-
jakou jistotu, že v případě způsobené újmy 
v rámci realitního obchodu mu bude plněno 
prostřednictvím pojištění zprostředkovatele. 
S profesní odpovědností se samozřejmě pojí 
i v návrhu zákona vymezené povinnosti zpro-
středkovatele, jako je informační povinnost 
vůči klientům, a další, ač ty by jistě měly býti 
samozřejmostí.

Za nejvíce diskutovanou otázku je pak mož-
né označit provádění úschov finančních pro-
středků realitními kancelářemi. V současné 
době často realitní kanceláře či zprostředko-
vatelé nabízejí úschovy finančních prostředků 
při prodeji, nicméně vzhledem ke skutečnos-
ti, že realitní činnost, a tedy ani činnost týka-
jící se úschov není právně regulována, není 
zde záruka pojištění ani povinnost vedení 
odděleného účtu, a hrozí tedy riziko, že do-
jde ke smísení peněžních prostředků zájemce 
o úschovu s peněžními prostředky realitního 
zprostředkovatele a ke krytí jeho provozních 
nákladů těmito svěřenými prostředky. V ná-
vaznosti pak lze zmínit i velké riziko možné 
zpronevěry finančních prostředků klienta, či 
riziko exekuce nebo insolvence samotné rea-
litní kanceláře. Zárukou bezpečného průběhu 
prodeje a koupě nemovitých věcí je využití 
služeb advokáta či notáře a rovněž jím vy-
pracovaná kupní smlouva a jím provedená 
úschova finančních prostředků, neboť právě 
ten je oprávněn dle zákona poskytovat tako-
véto služby. Advokát nebo notář je povinně 
profesně pojištěn a řídí se právními předpisy 
upravujícími povinnosti při úschově finanč-
ních prostředků, jako je například jejich evi-
dence a vedení oddělených účtu úschov, pod-

léhajícími pravidelným kontrolám ze strany 
profesních komor i ministerstva spravedlnosti.

Zákonodárci vzali výše uvedené v potaz 
a na předchozím jednání ústavněprávního vý-
boru projednávali otázku bezpečnosti úschov 
finančních prostředků, zazněly požadavky 
na administrativní zpřísnění pravidel pro ta-
kové nakládání s prostředky klientů i ozna-
mování provádění úschov živnostenskému 
úřadu.  Návrh zákona totiž uvádí, že realitní 
kanceláře sice nemohou úschovy přímo na-
bízet, pokud o ni však klient přímo požádá, 
poskytnout ji mohou. Jak však bude s tímto 
ustanovením nakládáno v praxi, zda nebude 
skrytou reklamou nabízeno i zprostředkování 
úschovy v rámci celé transakce, či jakým způ-
sobem bude ověřováno, zda klient skutečně 
o úschovu požádal, můžeme jen předvídat. 
O těchto i dalších jednotlivých námětech 
na další úpravu vládního návrhu zákona 
rozhodne sněmovna ve třetím čtení. Za pod-
mínek současných i dle navrhované úpravy 
lze nicméně stále považovat zajištění sepsání 
kupní smlouvy i úschovy kupní ceny u dů-
věryhodné třetí osoby odlišné od realitního 
zprostředkovatele – advokáta, notáře či ban-
ky, za základ bezpečné a transparentní realitní 
transakce.

S účinností zákona se počítalo od začátku 
příštího roku. Je otázkou, zda schvalovací 
proces tento horizont naplní, jistě však lze 
uzavřít, že pro slušné a poctivé realitní zpro-
středkovatele nyní spolupracujícími s pro-
věřenými advokátními kancelářemi nebude 
nový zákon překážkou, ale jen přínosem pro 
vyzdvihnutí jimi poskytovaných služeb, zkva-
litnění služeb na realitním trhu a zlepšení po-
věsti všech realitních makléřů vykonávajících 
svou činnost v nejlepším zájmu klientů.



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

PRONÁJMY

BRNO - LÍŠEŇ, ULICE KONRADOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76G
Pronájem bytu 1+kk, CP 32 m², 4.NP s novým výta-
hem. Byt je kompletně zařízen. Dům je po kompletní
rekonstrukci. Sklep v 1.PP. 2000,- Kč zál. na energie
a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

7 500 Kč/měs.

BRNO - BOHUNICE, ULICE SPODNÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7BF
Pronájem bytu 1+kk po kompl. rekon. v domě po re-
vitalizaci. CP bytu 33 m², 8.NP/13, dva výtahy, k dis-
pozici sklepní kóje 1,5 m². Energie a služby 2.500,-
Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 500 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, ULICE MINSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E71O
Pronájem slunného bytu 2+kk v nízkoenergetickém
domě v žádané lokalitě Brno - Žabovřesky. Celková
plocha cca 40 m², 2.patro cihlového domu. Energie 1
000,- Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 400 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, ULICE KVAPILOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7BC
Pronájem pěkného bytu 2+1, CP 56 m², 2.p. domu po
revitalizaci, 2x lodžie, velký sklep. Byt po kompl. re-
kon. a částečně zařízený. Inkaso a služby 2.500,-Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

13 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO - SLATINA, ULICE KIGGINSOVA
www.realcity.cz/rc/E6KL

Pronájem garážového stání v suterénu novostavby.
Objekt je zabezpečen s vjezdem do objektu na dál-
kové ovládání. Současně lze parkovat auto i motorku.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 200 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, UL. SIROTKOVA
www.realcity.cz/rc/E7BG

Dlouhodobý pronájem suché garáže. Vchodová ple-
chová vrata, zavedená elektřina a voda. Dobrá do-
stupnost, 10 minut do centra města.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

2 500 Kč/měs.

OV 1+1 BRNO-KRÁLOVO POLE,
BULHARSKÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4YR

Byt s věcným břemenem doživotního bydlení seni-
orky o výměře 29,26 m² ve 3.NP cihlového byto-
vého domu bez výtahu. V bytě jsou plastová okna,
k vytápění vafky.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 185 005
1 990 000 Kč

BYT 2+KK, 47 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7AO
Zdravé bydlení v doteku vodní plochy Brněnské
přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt je pro-
světlený a má výhled do zeleně okolního lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

2 880 000 Kč

OV 2+1 BRNO-ŽIDENICE, M. KUDEŘÍKOVÉ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E773
Byt v revit. domě na klidné a tiché ulici, ve
4.NP/6NP s výtahem. CP bytu 55 m² + lodžie +
sklep. Po částečné rek. V blízkosti MŠ, ZŠ, Tesco,
koupaliště, MHD.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

3 750 000 Kč

BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BR
Rodinný dům na rozhraní Husovic a Maloměřic.
Jedná se o řadový, jednopodlažní, částečně pod-
sklepený dům o dispozici 3+1.Dům je po částečné
rekonstrukci
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 000 000 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

BYT 3+KK, 75 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6TH
Zdravé bydlení v doteku vodní plochy Brněnské
přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt je pro-
světlený a má výhled do zeleně okolního lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

4 400 000 Kč

OV 3+1 BRNO, MÁNESOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E772
Prodej bytu 3+1 o CP 78m², balkon a terasa 10m², v
pokojích renovované parkety, neprůchozí pokoje,
nová výmalba, dům po revitalizaci.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
4 490 000 Kč

BYT 3+KK, 80 M² BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída E

www.realcity.cz/rc/E5BP
Slunný byt s garáží a garážovým stáním ve 2. patře
cihlového domu v těsné blízkosti tramvajových a
autobusových zastávek s vynikající dostupností do
centra.
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

5 240 000 Kč

BRNO - VENKOV

ŘADOVÝ RD 4+1 OMICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E72F
Zast. plocha a nádvoří 241 m², zahrada 125 m²,
část.podsklepený, napojen na veškeré sítě a vytá-
pěn plyn. kotlem, vl. studna. Půdu lze rozšířit o další
místnosti
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 788 817
3 290 000 Kč

RD 4+2 MODŘICE, NÁMĚSTÍ MÍRU
Třída G

www.realcity.cz/rc/E678
Vícegenerační samostatně stojící RD s pozemkem
o CP 420 m² a zahradou. Určen k rekonstrukci s
možností rozšíření o půdní vestavbu.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 555 920
4 690 000 Kč

KUŘIM
Třída G

www.realcity.cz/rc/E769
K prodeji polořadový dům po kompletní rekon-
strukci a přístavbě.Dům je dispozičně řešen jako
4+kk s vinným sklípkem (14 m²), malým dvorkem a
terasou ( 35 m²)
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

5 900 000 Kč

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

POZEMKY

BRNO - KNÍNIČKY, ULICE REKREAČNÍ
www.realcity.cz/rc/E71L

Pronájem zahrádky s chatkou u přehrady, parcela
má výměru 228 m². Příjezd až k pozemku po obecní
cestě vedené v KN jako ostatní komunikace. K dispo-
zici ihned.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 250 Kč/měs.

KOMERCE

BRNO - BOHUNICE, NETROUFALKY -
CAMPUS

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KM

Pronájem exkluzivních kancelářských a laborator-
ních prostor v nejvyšším standardu v kancelář-
sko/obchodním areálu. K dispozici prostory od 200
m² až do 800 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 EUR/m²/měs.

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!
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TEXTOVÁ INZERCE

BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76N
Pronájem pěkných kancelářských prostor po re-
konstrukci blízko centra, CP 77 m² + 18 m² terasa.
Místnosti 18 m², 16 m², 14 m², 10 m² + recepce 12 m²
a kuchyňka 7 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

2 400 Kč/m²/rok

BRNO
Třída A

www.realcity.cz/rc/DZV1
Zakládá si vaše firma na vstřícném chování k ži-
votnímu prostředí? Hledáte prostory s nízkými ná-
klady?Hledáte kanceláře s dobrým spojením do
centra i na D1?
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

2 480 Kč/m²/rok

BRNO
Třída C

www.realcity.cz/rc/E48B
Pronájem kanceláře v IBC, CP 27 m² je tvořena
kanceláří s oddělenýmkuchyňskýmkoutemaWCs
umyvadlem. Klimatizace, 6.patro,vstupy na čipové
karty
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

7 200 Kč/měs.

PRONÁJEM NP BRNO, MYSLBEKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E72E
Pronájem nebytového prostoru v 1. patře RD. V pří-
zemí je dětská ordinace. Prostory jsou vhodné pro
další ordinaci např.zubaře, alergologa apod. nebo
kanceláře.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 788 817
18 000 Kč/měs.

KUŘIM, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7BE
Pronájem výrobní či skladovací haly. CP 320 m². CP
haly 262m² + zázemí (kancelář 12 m², kuchyňka 4m²,
toalety, sprchový kout, jídelna 11 m² a šatna 11,5 m²).
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

32 000 Kč/měs.

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI
NAJDETE!

BRNO - MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PJ
Pronájem novostavby RD ke komerčním úče-
lům. Objekt vhodný jako sídlo firmy, kance-
láře+showroom, po úpravách i prodejna v 1. NP +
kancelářské prostory ve 2. NP.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

50 000 Kč/měs.

POPTÁVKA

HLEDÁTE KVALITNÍ A SPOLEHLIVOU RK?
www.realcity.cz/rc/E3Q8

Svěřte svoji nemovitost nám. Stovky prodaných ne-
movitostí ročně a tisíce spokojených zákazníků - to
jsou naše výsledky. Protože nám na DOBRÉ PO-
VĚSTI ZÁLEŽÍ!
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

tel.: 800 536 536
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE
www.realcity.cz/rc/DXSU

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.
Volejte tel.: 777 555 920

dohodou

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E6D9

Hledáme byty a domy k prodeji pro registrované
klienty se zajištěným financováním.
www.brnenskyzvonec.cz tel.: 775 788 817

informace v RK

PLATBA HOTOVĚ, VŠE VYŘÍDÍM
www.realcity.cz/rc/E7AN

Překážkou není dluh ani exekuce.
Volejte tel.: 775 185 005

dohodou

LÉKAŘ S RODINOU HLEDAJÍ
www.realcity.cz/rc/E5GU

prostorný dům nebo byt na hezkém místě v Brně
nebo v dosahu IDS. Cena do 15 mil. Kč.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

MANŽELÉ HLEDAJÍ
www.realcity.cz/rc/E5GV

ke koupi byt v Brně ihned k nastěhování.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

informace v RK

PRO STUDENTY I RODINY S DĚTMI
HLEDÁME

www.realcity.cz/rc/E5GX
byty k pronájmu v Kohoutovicích.
MP CZECH real tel.: 730 951 063

informace v RK

PRO RODINU HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GY

byt min. 3+1 v lokalitě Kohoutovice nebo Černá Pole.
Financování zajištěno.
MP CZECH real tel.: 730 951 063

informace v RK

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

PRO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GZ

malometrážní byt v Brně, nejlépe s balkonem.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

POPTÁVÁME
Třída G

www.realcity.cz/rc/E724
Poptáváme pro investory stavby určené k rekon-
strukci (rodinné domy, byty, …), Brno a Brno - venkov.
Kontakt 775 077 502
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

POPTÁVÁME
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7BD
Poptáváme pro konkrétní klienty byty 1+1, 1+kk v Brně
v dosahu MHD. Kontakt 775 077 502
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

www.realcity.cz

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI
NAJDETE!
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Trendy
Vánoce 2019 
Barvy, ozdoby i dekorace 
pro tento rok

Vánoce se nezadržitelně blíží. A to je 
nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, 
jaké si je uděláme. Takové totiž i bu-
dou. Pokud vás zajímá, jakým smě-
rem se ubírají letošní vánoční trendy, 
určitě jste na správné adrese. Velké 
inovace nehledejte, i když i letošní 
Vánoce budou svým způsobem své 
a originální. Hlavním trendem, kte-
rý se šíří po celém světě, je pohoda 
a celkový návrat k tradicím a starým 
zvykům. Co nás ještě čeká?

Příroda je nejlepší inspirací
Celým rokem nás provází obecný trend, 
kterým je návrat k přírodě. A aby ne. Stá-
le častěji si uvědomujeme, jak je příroda 
křehká a inspirativní, uklidňující a vše-
obsahující. A tak nám spolu s tím i do-
chází, že bychom ji měli chránit. Čím 
více se přírodou zabýváme, tím více nás 
neustále fascinuje. A tak se jí obklopuje-
me. Příroda je tedy hlavní múzou roku 
2019. Měla by na nás dýchnout nejen 
ze slavnostního prostírání, ale celkově 
i z další výzdoby interiéru. Neznamená 
to, že se musíte nutně vzdát všech ba-
revných a blýskavých dekorací, které jste 
využili v předchozích letech. Zkuste je 
recyklovat. Vložit mezi ně šišky, klacíky, 
dřevěnou kůru, kterou najdete spadlou 
v lese, nebo další plody a usušené ovoce. 
Místo prostírání můžete letos zkusit po-
užít dřevěné kulatiny nejen pod talíře, 
ale třeba i pod vázu se suchými větve-
mi ozdobenými čímkoli, co vás trkne 
na podzimní procházce do nosu.

Modrá je dobrá
Zpívá se ve známé písni. A letos bude 
úplně nej, tedy podle trendů, které se 

ofi ciálně objevují ze zahraničí. Opět to 
neznamená, že z vašeho domu zmizí 
tradiční vánoční barvy jako zelená, čer-
vená nebo zlatá. Barvou vánoc je ovšem 
modrá, která se k nim připojí. Dalším 
tipem je kombinace několika odstínů 
a vytvoření tónu v tónu. Překvapí vás, 
jak tohle vypadá v interiéru dobře. 
A v doprovodu bílé a stříbrné nebo zlaté 
barvy nebude třeba dalších zvláštností. 
Stejně tak je klidně doplňte opět něja-
kou přírodní dekorací nebo je položte 
na surové dřevo apod. Máte-li rádi do-
mácí pohodu a společné tvoření, klidně 
si kupte modrou barvu ve spreji a obar-

věte si nějaké starší ozdoby namodro. 
Čeho byste se měli ovšem vyvarovat, 
jsou složité ornamenty. Stále platí, že 
v jednoduchosti je krása. Jasnější pravi-
dlo snad ani neexistuje.

Jaké vzory budou in?

Navzdory předchozímu sdělení, přeci 
jen existují i linie a vzory, které se přede-
pisují pro Vánoce 2019. Letos frčí tečky 
a čárky. Mohou mít libovolnou velikost. 
Hovoří se o tom, že posilují vibrace 
letošních svátků. Opět vás vybízíme 
k tomu, abyste usedli v kruhu rodinném 
a strávili pár společných chvil i přípra-

Jídlo podle kraje i peněz
Co se jídla týče, to záleželo na kraji. Jiný kraj, jiný mrav. Hospodyňka 
většinou po večeři přinesla vánočku a cukroví. K tomu se popíjela 
káva, čaj, víno i pálenka nebo pivo. Pod talířem pak nechyběla šupina 
z kapra. Ty na místo ukrývala hospodyňka, protože měly přinést pení-
ze do domu i jednotlivým členům rodiny.

Štědrovečerní večeře našich předků byla obecně paradoxně chudší 
i bohatší zároveň. Obvykle se podávalo pět až sedm chodů, jejichž slo-
žení se odvíjelo od fi nančních možností rodiny. Takže někde si užívali 
pečených šneků nebo raků, zatímco jinde museli vystačit s hrachem, 
houbami a sušeným ovocem. Klasickým českým vánočním jídlem byl 
houbový kuba. Podle tradice se podává jako polední jídlo na Štědrý 
den, naši předci jej často ale jedli i mimo sváteční časy. Má mnoho 
krajových variant – někde se do něj přidává sádlo, jinde škvarky, jinde 
ho zapékají.
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vou ozdob. Uvidíte, jak to rodinu pěkně 
stmelí dohromady. Tečky a čárky navíc 
zvládnou i malé děti. Zkuste je namo-
tivovat správným způsobem a užijte si 
společné tvoření. 

K vánočním svátkům patří světýlka
Tady dochází k velké změně. V posled-
ních letech totiž bylo in bílé ostré světlo 
LED žárovek. A s tím je poměrně radi-
kální konec. Uvidíme ale až v ulicích, 
do jaké míry trendy ovlivňují naše poči-
ny. Nicméně bílé ostré světlo je na ústu-
pu a do popředí se začíná dostávat přiro-
zené teplé od svíček a luceren. Dává to 
logiku při návratu k tradicím. 

Tradice jsou hitem
A jsme u toho hlavního. Tradice jako 
před léty. To je velký trend. Návrat 
ke kořenům, uctívání předků a jejich 
rituálů. Připomínání si lásky, sounále-
žitosti, chvilek pohody, to jsou důležité 
faktory, které lidé na celém světě stále 
častěji vyhledávají. Uspěchaná doba si 
jednoznačně žádá zastavit se a chvilku 
pobýt v přítomném okamžiku bez vel-

kých technických vymožeností. Spíše 
ve skromnosti, lásce, poklidu a v kruhu 
rodinném. Nebojte se proto zavzpo-
mínat na zvyky, které znáte z dětství, 
a klidně přidejte i nějaké nové. Zkuste 
si zazpívat koledy a zaposlouchat se 
do slov. Obklopte se vánoční magií, 
jak nejvíc to jen jde. Uvidíte, že pak se 
teprve začnou dít zázraky. Takové, kte-
rých si v našem životě často přes všední 
starosti ani nevšimneme.

Vánoční zvyky, které volají po obno-
vení – co jde zjistit z jablka
Nejznámějším a technicky naprosto ne-
náročným vánočním obyčejem je kráje-
ní jablíček. To asi známe všichni. Jablko 
se překrojí příčně v půli. Pozor, ne jinak. 
Pak se podrobí důkladnému zkoumání. 
Pokud je ve středu hvězdička, znamená 
to zdraví v následujícím roce. Tedy ale-
spoň podle tradice. Neblahým zname-
ním je červ nebo jádřinec ve tvaru kří-

že. Z jablečných jadérek se také věštilo 
počasí v následujícím roce. Jak? Celkem 
12 jadérek z jablka dejte do misky s vo-
dou. Kolik jich následně vyplave na hla-
dinu, tolik bude suchých měsíců v dal-
ším roce. A pozor. Jablíčka by měla být 
ta od nás. Tedy tuzemská. 

Ořechy. Co nám prozradí?
Oblíbené jsou o Vánocích i ořechy. 
Nejen jejich pojídání, ale i věštění 
z nich. Víte, že lodičky z ořechů nás do-
vezou k rodinné pohodě? Do skořápek 
od vlašských ořechů přilepte tekutým 
voskem malé svíčky. Počet lodiček by 
měl odpovídat počtu členů rodiny. Pak 
svíčky o vánocích zapalte a lodičky dejte 
do umyvadla s vodou. Když se budou 
držet u sebe, bude rodina pohroma-
dě. Pokud se nějaká vzdálí, vydá se její 
vlastník na cesty. Z vlašských ořechů se 
také věštilo, jako z jablíček. Udělejte to 
následovně. Každý člen rodiny si vez-
me jeden ořech a rozlouskne ho. Černý 
vnitřek předznamenává neštěstí a smu-
tek, zdravý oříšek naopak štěstí a radost. 

Do vánočky zapečte štěstí
Co to znamená? Vánočka 
ke svátkům nepochybně patří.
Až ji budete péct, nezapo-
meňte do ní zapéct zrnko su-
chého hrášku. Ten, kdo ho při 
jedení najde, bude mít celý 
rok štěstí.
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Tradice při stolování

Nesměl chybět pecen chleba. Ten se vždy 
pokládal na jeden roh, aby měla rodina 
i další rok co do úst. V dalším rohu byly 
peníze, které rodině slibovaly blahobyt. 
Ve třetím rohu byla miska s jídlem pro do-
bytek a slepice. Někde tuhle misku pokláda-
li na zem pod stůl. 

Stůl obepínal řetěz, který chránil rodinu 
před zloději. Společně s tím také zajišťoval 
rodinnou soudržnost i fakt, že se rodina zase 
sejde. Další tradicí byl sudý počet lidí. Ten 
by u vánočního stolu měl být vždy. Pokud 
se tak nestalo, musela hospodyňka prostřít 
o jeden talíř více. Pověry pravily, že  kolem 
domů prochází smrt a nahlíží do oken. Kde 
vidí lichý počet, tam se příští rok pro něko-
ho vrátí. 

Na vánoce bylo zvykem 
vzpomínat

To asi víme všichni a také to 
děláme. V dávných dobách 
ovšem před samotnou 
večeří  nechybělo pomodlení 
a vzpomínání jednotlivých 
členů rodiny, co dobrého 
a špatného je v uplynulém 
roce potkalo. Tedy ne pouze 
vzpomínat na ty, kteří již 
s rodinou být nemohou. 
Symbolicky pak působil 
položený hrách na talíři, který 
spojoval přítomné stolovníky 
v dobrém i zlém.
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VRANOVSKÁ VES
www.realcity.cz/rc/E7DD

Dům, 130 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 776 806 022
1 050 000 Kč

DOUBRAVNÍK
www.realcity.cz/rc/E7DF

Dům, 150 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
1 250 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/E7DE

Dům, 68 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 120 000 Kč

MIROSLAVSKÉ KNÍNICE
www.realcity.cz/rc/E7DG

Dům, 221 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 380 000 Kč

KRÁSENSKO
www.realcity.cz/rc/E6Z8

Dům, 57 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 199 000 Kč

JEŽOV
www.realcity.cz/rc/E7DH

Dům, 76 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 500 000 Kč

VELKÝ KARLOV
www.realcity.cz/rc/E789

Dům, 135 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 550 000 Kč

KALY
www.realcity.cz/rc/E7DJ

Dům, 286 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 699 000 Kč

SENORADY
www.realcity.cz/rc/E78A

Rohový dům, 303 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 570
1 590 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E78L

Dům, 111 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 733 284 630
1 790 000 Kč

KOZLANY
www.realcity.cz/rc/E7DI

Rohový dům, 106 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 730 580 739
1 595 000 Kč

ŽEROTICE
www.realcity.cz/rc/E78J

Dům, 160 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 790 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E6ZF

Dům, 86 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 800 000 Kč

MORAVSKÁ NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E7DK

Dům, 472 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 080 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E78M

Dům, 80 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 990 000 Kč

ČEBÍN
www.realcity.cz/rc/E78Y

Dům, 80 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 300 000 Kč

BOROVNÍK
www.realcity.cz/rc/E78O

Dům, 117 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
1 990 000 Kč

PRUŠÁNKY
www.realcity.cz/rc/E7DL

Dům, 145 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 605 808 600
2 300 000 Kč

TÝNEC
www.realcity.cz/rc/E6DM

Dům, 180 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 300 000 Kč

NÍŽKOVICE
www.realcity.cz/rc/E7DN

Dům, 64 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 790 000 Kč

IVANOVICE NA HANÉ
www.realcity.cz/rc/E7DM

Dům, 103 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 675 000 Kč

ČERNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E7DO

Dům, 120 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 878 851
4 100 000 Kč

JEDOVNICE
www.realcity.cz/rc/E78Z

Dům, 74 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 700 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E7DP

Rohový dům, 176 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 604 591
4 200 000 Kč

MORAVSKÉ KNÍNICE
www.realcity.cz/rc/E7DV

Dům, 295 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
6 990 000 Kč

LIPŮVKA
www.realcity.cz/rc/E7DZ

Dům, 176 m², tř. A
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
9 990 000 Kč

OSTROVAČICE
www.realcity.cz/rc/E7DX

Dům, 600 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 629 711
6 990 000 Kč

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E79A

Dům, 294 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
10 500 000 Kč

ČEBÍN
www.realcity.cz/rc/E7DY

Dům, 490 m², tř. C
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
9 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7E1

Dům, 154 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
10 950 000 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6ZI

Dům, 169 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
4 650 000 Kč

HLUBOKÉ MAŠŮVKY
www.realcity.cz/rc/E7DS

Řadový dům, 103 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 002 352
5 408 550 Kč

HLÍNA
www.realcity.cz/rc/E7DQ

Dům, 340 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 603 821 159
4 900 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E7DT

Dům, 246 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
5 490 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E7DR

Dům, 104 m², tř. C
RK STING

tel.: 800 103 010
5 190 000 Kč

NEMOCHOVICE
www.realcity.cz/rc/E7DU

Dům, 380 m², tř. G
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
6 000 000 Kč

Více z této rubriky 
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HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E7E2

Byt, 1+kk, 22 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
6 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7E4

Byt, 1+1, 50 m², tř. G
HOME Hunters, s.r.o.

tel.: 608 950 110
8 000 Kč/měs.

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E4C1

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
7 000 Kč/měs.

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E7E5

Byt, 2+kk, 58 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
8 000 Kč/měs.

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/E7E3

Byt, 1+kk, 26 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 608 125 185
7 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7E6

Byt, 1+kk, 38 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
8 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7E7

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
HOME Hunters, s.r.o.

tel.: 608 950 110
8 800 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7E9

Byt, 1+1, 45 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 733 163 833
9 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7BF

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
9 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EA

Byt, 1+1, 40 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
9 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7E8

Byt, 1+1, 27 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 602 757 025
9 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EB

Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
10 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EC

Byt, 1+1, 39 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
10 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EF

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Icbreality s.r.o.

tel.: 605 229 922
10 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7ED

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
10 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EG

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 878 851
10 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EE

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

tel.: 608 645 164
10 400 Kč/měs.

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E7EH

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6YP

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
11 400 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EK

Byt, 1+1, 40 m², tř. C
RK Agil

tel.: 736 646 769
12 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EI

Byt, 1+kk, 35 m², tř. B
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 405 303
11 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EL

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

tel.: 732 774 265
12 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EJ

Byt, 2+1, 48 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 550
12 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EM

Byt, 1+1, 100 m², tř. G
HOME Hunters, s.r.o.

tel.: 608 658 160
13 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7ET

Byt, 2+1, 85 m², tř. G
MakléřkyCZ s.r.o.

tel.: 777 071 370
16 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E726

Byt, 2+kk, 63 m², tř. G
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
18 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EU

Byt, 2+1, 75 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 446
17 200 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EX

Byt, 2+kk, 53 m², tř. C
Gaute a.s

tel.: 737 812 700
18 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EV

Byt, 2+kk, 52 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
18 000 Kč/měs.

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/E7EY

Byt, 2+kk, 96 m², tř. B
REALHOF, s.r.o.

tel.: 774 291 774
19 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EN

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 879 885
13 250 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EQ

Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
Gaute a.s

tel.: 731 185 908
15 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EO

Byt, 2+1, 65 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
15 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7ER

Byt, 2+kk, 55 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 775 165 707
16 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EP

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
15 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7ES

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
16 500 Kč/měs.

Více z této rubriky 
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BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E7EZ

Byt, 3+1, 66 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 490 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E7F3

Byt, 3+1, 62 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
2 030 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E7F1

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 740 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E7F4

Byt, 3+1, 62 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 775 581 593
2 099 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E7F2

Byt, 2+kk, 35 m², tř. C
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
1 800 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E72S

Byt, 3+kk, 85 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 149 000 Kč

LYSICE
www.realcity.cz/rc/E7F5

Byt, 3+1, 67 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 190 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E72X

Byt, 3+1, 59 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 390 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E36N

Byt, 3+1, 70 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 200 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E72U

Byt, 2+1, 46 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 002 352
2 450 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E7F6

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
2 299 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7A6

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RUBIKO

tel.: 603 168 629
2 500 000 Kč

ROUSÍNOV
www.realcity.cz/rc/E72T

Byt, 3+1, 75 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 500 000 Kč

LOMNICE
www.realcity.cz/rc/E7F8

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 700 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E7A7

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 777 922 733
2 500 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E7F9

Byt, 3+kk, 75 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 800 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E7F7

Byt, 2+kk, 52 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 603 564 101
2 550 000 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E6EI

Byt, 3+1, 67 m², tř. E
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FA

Byt, 3+kk, 144 m², tř. G
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 608 718 040
3 017 600 Kč

ROUSÍNOV
www.realcity.cz/rc/E7FC

Byt, 3+1, 73 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 150 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AA

Byt, 2+kk, 48 m², tř. D
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 604 215 282
3 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FD

Byt, 2+kk, 41 m², tř. B
REKO a.s.

tel.: 545 248 120
3 172 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FB

Byt, 2+1, 57 m², tř. C
RK Agil

tel.: 736 646 769
3 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FE

Byt, 2+1, 63 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 510
3 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FJ

Byt, 2+1, 52 m², tř. C
REALHOF, s.r.o.

tel.: 774 291 774
3 670 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FM

Byt, 2+kk, 53 m², tř. B
MIG s.r.o.

tel.: 731 598 271
3 900 000 Kč

ŠLAPANICE
www.realcity.cz/rc/E7FK

Byt, 3+1, 78 m², tř. C
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
3 790 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FN

Byt, 3+1, 80 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 990 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E7FL

Byt, 3+kk, 63 m², tř. C
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 890 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FO

Byt, 3+1, 98 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 000
3 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AB

Byt, 2+kk, 46 m², tř. B
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
3 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FG

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
3 450 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4AD

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 400 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FH

Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
3 450 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E7FF

Byt, 2+kk, 55 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 166
3 412 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FI

Byt, 3+1, 77 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 775 165 707
3 600 000 Kč

Více z této rubriky 
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AG

Byt, 2+kk, 57 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 163
3 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AI

Byt, 2+1, 88 m², tř. D
RK Agil

tel.: 736 646 769
4 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FP

Byt, 3+1, 71 m², tř. G
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
3 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FR

Byt, 3+kk, 59 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
4 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FQ

Byt, 2+kk, 49 m², tř. B
MIG s.r.o.

tel.: 739 457 002
4 180 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S5

Byt, 3+1, 104 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
4 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FS

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
MIG s.r.o.

tel.: 739 457 002
4 332 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FV

Byt, 2+kk, 67 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FT

Byt, 3+1, 76 m²
realdrazby.cz

tel.: 773 369 490
4 400 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E7FX

Byt, 3+kk, 104 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
4 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FU

Byt, 2+1, 97 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
4 400 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AK

Byt, 2+kk, 96 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 603 214 788
4 500 000 Kč

OLOMUČANY
www.realcity.cz/rc/E7FY

Byt, 3+kk, 99 m², tř. G
REALHOF, s.r.o.

tel.: 774 291 774
4 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6Y4

Byt, 3+kk, 84 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
5 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FZ

Byt, 2+kk, 68 m², tř. B
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
4 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5BP

Byt, 3+kk, 80 m², tř. E
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
5 240 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7G1

Byt, 2+kk, 92 m², tř. C
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
4 987 500 Kč

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E7G2

Byt, 3+kk, 74 m², tř. G
AC Real, s. r. o.

tel.: 608 712 571
5 240 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E76C

Byt, 3+1, 108 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 736 130 609
5 580 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7G4

Byt, 3+1, 107 m², tř. C
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
5 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6SA

Byt, 3+1, 132 m², tř. B
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 883 902
5 750 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7G5

Byt, 3+1, 145 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
5 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7G3

Byt, 3+kk, 63 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
5 775 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7G6

Byt, 3+1, 108 m², tř. D
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
5 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GD

Byt, 3+kk, 99 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 510
6 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GF

Byt, 3+1, 129 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
Informace v RK

BRNO
www.realcity.cz/rc/E69X

Byt, 3+kk, 121 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
7 308 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6Y7

Byt, 3+kk, 112 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
8 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GE

Byt, 3+kk, 95 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
7 488 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GG

Byt, 3+1, 109 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
8 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7G7

Byt, 3+kk, 60 m², tř. B
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
5 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GA

Byt, 3+1, 118 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
6 490 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E7G8

Byt, 3+kk, 116 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 166
6 112 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GB

Byt, 3+kk, 86 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
6 602 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7G9

Byt, 3+kk, 115 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
6 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GC

Byt, 3+kk, 106 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 878 851
6 890 000 Kč
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Ministryně poukázala 
na to, že v současnosti 
jsou dávky jedinou 
pomocí, kterou stát 
v bydlení poskytuje. 
Stejně tak zmínila i vysoké 
ceny bytů i nájmů. 
A připomněla, že problém 
s bydlením zasahuje dnes 
i střední třídu, nikoli jen 
tu nejnižší. Zdůraznila, 
že je třeba udělat všechno 
proto, aby stát investoval 
do výstavby a podporoval 
družstevnictví. V tomto 
směru by podle Jany 
Maláčové měl být 
podstatný zákon 
o dostupném bydlení. 
Do konce února by mělo 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj připravit návrhy, 
jak by měla norma 
vypadat. Samotný návrh 
zákona o dostupném 
bydlení by měl být 
vyhotoven do konce 
tohoto roku.

Připravované změny 
by ministerstvo chtělo 
zakomponovat do návrhu 
novel, který by měl být 
hotov do 6 týdnů. Politici 
i zástupci úřadů společně 
s odborníky budou v jejich 
průběhu ještě o změnách 
jednat a ladit je. Budou 
tedy předmětem obecné 
diskuse.

O plánovaných změnách informovala veřej-
nost na začátku února ministryně práce Jana 
Maláčová. Se změnami se počítá v rámci no-
vely zákonů, kterou chce ministryně předložit 
do několika týdnů. V současné době provádí 
ministerstvo revizi dávkového systému. Poža-
davky, které zákonodárci řeší, jsou následov-
né. „V tuto chvíli čelím čtyřem různým poža-
davkům. Za prvé je to požadavek na úsporu, 
za druhé zastavení zneužívání, třetím cílem je 
zastavit obchod s chudobou a čtvrtým neu-
blížit těm, kteří nemohou pracovat, a to jsou 
zejména senioři a děti,“ řekla Maláčová na tis-
kové konferenci. 

Jak je to dnes
Jak jsme vás informovali, v současnosti stát 
poskytuje dvě dávky na bydlení. První z nich 
je příspěvek a druhá doplatek. Na příspěvek 
na bydlení mohou dosáhnout lidé, kterým 
na přiměřené bydlení nestačí 30 procent 
příjmu. V hlavním městě je to 35 procent. 
Druhou dávku, doplatek jako dávku hmot-
né nouze mohou získat ti, kteří mají nárok 
na příspěvek na bydlení. Příspěvek jim tak má 
dorovnat výdaje za bydlení tak, aby těmto li-
dem zbyla i určitá částka na živobytí.

Plány ministryně
I když jde zatím jen o plány, jejich realizace 
není tak nereálná. Ministryně má představu, 
že příspěvek by měl po zavedení změn a no-
vel zákona putovat do zkolaudovaných bytů 
a doplatek do nebytových prostor. Myšleno 
tedy do ubytoven nebo chatek. A další pod-
mínkou je, že by příspěvek dostali pouze lidé 
bez majetku. Jak tohle zkontrolovat? Podle 
ministerstva by se zavedl tzv.  „test majetku“. 
I sama ministryně přiznala, že by v praxi exis-
tovala celá řada výjimek. Ministerstvo po ni-
kom nechce, aby prodával auto nebo senior 
třeba chalupu. Co z toho nakonec vzejde, je 
však zatím ještě předčasné hodnotit. 

Ministerstvo má šest týdnů
Další změnou by pak mohla být výše dávek. 
Ta by se neměla řídit cenovými mapami s běž-
ným nájemným, jako tomu je dosud. Energie 
a služby by se měly posuzovat podle cen do-
davatelů a běžné spotřeby průměrné rodiny. 
A stát by na tyto služby přispíval. Zpřísnily by 
se i podmínky pro dlouhodobě nezaměstnané 
nebo třeba pachatele opakovaných přestupků. 
Ti by, pokud by dávky chtěli, museli spolu-
pracovat se sociálními pracovníky. 

Již dříve jsme vás informovali o tom, jak získat dávky na bydlení a zda na ně vůbec 
máte nárok a kdy. Nyní přicházíme s informací, že by se dávky na bydlení mohly 
od roku 2021 úplně změnit. Nárok by na ně měli mít pouze nemajetní. Dávky by 
měly být dvě. Jedna pro ty, co bydlí v bytech, a druhá pro ty, co bydlí na ubytovnách. 
Výše podpory od státu by měla odpovídat obvyklému nájemnému v daném místě.
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Dávky na bydlení. Změní se?
Od roku 2021 může být vše jinak než dnes!



Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou 
dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní 
spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou 
velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018

Přijďte se podívat na produkty Bosch a Siemens do 
unikátního zážitkového centra věnovaného výhradně 
domácím spotřebičům. Každý měsíc je navíc můžete 
zažít v akci při ukázkových vařeních! 

Více na www.becpraha.cz

Zařizujete si domácnost?
Vaříte rádi?



www.realc i ty.cz

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 14 od 4. 11. do 24. 11. 2019

Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 



. E .

Více informací na mig@mig.cz nebo na tel.: 778 889 015

MIG s.r.o.  800 644 644 mig@mig.cz www.mig.cz Příkop 4, Brno

BRNO, UL. SKOPALÍKOVA
Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2

+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
dům je kompletně po rekonstrukci.

 2 800 000 Kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

BRNO, UL. HAASOVA
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67m2 v OV, 2.NP
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků, 
bezproblémové parkování před domem. 

 3 750 000 Kčwww.realcity.cz/rc/E1AK

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních 
bytů s vynikajícím 
dispozičním řešením 
1+kk až 4+kk

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

Prodej novostavby bytu 4+kk 91 m2, dvě garážová stání, sklad 8,5 m2, balkón, světlý byt na skvělé adrese 
s výhledem do zeleně, mhd a obchod 5 minut od domu.

www.realcity.cz/rc/E6LAREZIDENCE SOCHOROVA, BRNO – ŽABOVŘESKY

C

www.realcity.cz/rc/E76RLELEKOVICE, UL. PLÁSTKY

7 500 Kč za m2

Stavební pozemek se nachází na okraji nové zástavby a v sousedství lesa. Pozemek o výměře 814 m2 je mírně 
svažitý a včetně inženýrských sítí. Cena je uvedena včetně stavebního povolení.

www.rezidencebriga.cz | Královo Pole, ul. Šumavská www.smeralka.cz | Brno-střed, ul. StavebníB B

C

Stavíme pro vás krásný dům
36 bytů na ulici Šumavská! (70 % bytů prodáno)

8 bytů je připraveno k předání
Kuchyňská linka v ceně každého bytu

Moderní bydlení na ŠMERALCE
byty inspirovány industriálním prostředím

MODERNÍ BYTY V BRNĚ – PISÁRKÁCH 
ulice Veslařská, možnost garážového stání

7 700 000 Kč

2
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Značka HYPOASISTENT 
vznikla v roce 2010 jakožto 
prémiová značka v oboru 
hypotečního fi nancování. 
Klienti i obchodní 
partneři oceňují zejména 
odbornost a profesionalitu 
makléřského týmu, který má 
více než 15 let zkušeností 
s fi nancováním rezidenčních 
nemovitostí.

HYPOASISTENT  je dnes 
oceňovanou makléřskou 
společností specializující 
se na oblast hypotečního 
fi nancování pro českou 
i zahraniční klientelu 
a na hypoteční servis pro 
klienty developerských 
projektů.

HYPOASISTENT  je 
smluvním partnerem 
všech hypotečních bank 
a spolupracuje i se stavebními 
spořitelnami. Díky tomu 
může klientům nabídnout 
zcela objektivní srovnání 
hypoték jednotlivých bank 
a představit optimální 
varianty fi nancování.

Díky kvalitnímu portfoliu, 
vysokému objemu produkce 
a úrovni zpracování 
úvěrových složek jsou pro 
klienty HYPOASISTENT 
připravené speciální slevy 
na úrokových sazbách 
a poplatcích. Klienti se 
nemusí starat ani o potřebné 
„papírování“, maximum 
vyřídí hypoteční specialista 
samostatně. Ten je klientovi 
k dispozici i při čerpání 
úvěru a na konci fi xace 
úrokové sazby, kdy pomůže 
s bankou dojednat výhodné 
podmínky i pro další fi xační 
období.

HYPOASISTENT je členem 
Asociace hypotečních 
makléřů ČR a hrdým 
nositelem certifi kátu „FÉR 
Hypotéka“.

Můžeme je najít na webových stránkách jednotli-
vých bank a hypotečních makléřů. Do hypoteční 
kalkulačky se zadají vstupní parametry a kalkulačka 
okamžitě spočítá výši měsíčních splátek. Prvním 
z parametrů je požadovaná výše hypotéky – mu-
síme si udělat představu o celkové potřebné sumě 
a rozmyslet si, kolik jsme schopni dát z vlastních 
zdrojů a kolik bude činit výše hypotečního úvěru. 
Abychom zjistili výši měsíční splátky, musíme také 
zadat požadovanou dobu splatnosti – tu můžeme 
volit v různých délkách od 5 do 30 let. Při delší 
době splatnosti je platba měsíční splátky nižší, ale 
musíme si uvědomit, že při této variantě zaplatí-
me bance více na úrocích než při kratší době splat-
nosti. Poslední potřebný parametr pro výpočet je 
úroková sazba. Různá banka nám může nabídnout 
odlišnou úrokovou sazbu. Výsledná úroková sazba 
závisí na vybraném hypotečním produktu, ale pro 
orientační výpočet si vystačíme se sazbou, která 
v kalkulačkách bývá přednastavená.

Některé složitější hypoteční kalkulačky úrokovou 
sazbu počítají automaticky samy, ale v takovém 
případě bývá potřeba vyplnit další parametry, jako 
je výše kupní ceny dané nemovitosti nebo rozpo-
čet na investiční záměr, výše vlastních zdrojů a po-
sledním důležitým údajem je doba fi xace úrokové 
sazby. Tu je později potřeba důkladně promyslet, 
protože banky nabízejí pro různé fi xace jiné úro-
kové sazby. Zvýhodňují se většinou delší doby fi -
xace, abyste u dané banky zůstali déle. Krátká doba 
fi xace může být zajímavá pro ty, kteří chtějí celý 
úvěr nebo nadměrnou část splatit ve velice krátkém 
čase. V dnešní době může klient ze zákona vkládat 
mimořádné splátky i v době fi xace, a to ve výši až 

25 % jednou ročně. Zvolíte-li si delší dobu fi xace, 
např. 7letou, můžete vkládat mimořádné splátky 
i během této doby a nemusíte čekat na konec fi xa-
ce, jak tomu bylo dříve. Fixační období si můžete 
volit od 1 roku až do 20 let. Když takto zadáme 
všechny uvedené parametry, hypoteční kalkulačka 
nám spočítá výši měsíční splátky. 

Některé kalkulačky kromě výše splátky počítají 
také RPSN. RPSN znamená roční procentní sazba 
nákladů. V tomto procentu se promítne úroková 
sazba a veškeré roční náklady spojené s hypoteč-
ním úvěrem, jeho zřízením a čerpáním, jako je na-
příklad poplatek za zpracování hypotéky, náklady 
spojené s vyřízením odhadu nemovitosti, správa 
hypotéky a podobně. Pro výběr nejlevnější hypo-
téky by proto mělo být směrodatnější právě po-
rovnání RPSN, ale ani to není tak jednoduché. Ne 
vždy bývají do kalkulace RPSN zahrnuty opravdu 
všechny související náklady. Někdy prostě proto, že 
všechny související náklady nejsou zpočátku bance 
známy. 

Kromě dvou výše zmíněných hodnot můžeme po-
mocí některých hypotečních kalkulátorů spočítat 
i celkovou částku, kterou za danou dobu splatnos-
ti zaplatíme. Na internetových stránkách lze najít 
i hypoteční kalkulačky, které se zaměřují na pří-
jmovou stránku klienta, tedy spočítají na základě 
čistého příjmu maximální výši měsíční splátky 
a maximální výši úvěru. Nikdy ale nespoléhejme 
jen na orientační internetové propočty. „Pokud 
chceme mít jistotu, že výpočet je správný, vždy je lepší 
navštívit hypotečního specialistu, který nám vytvoří 
profesionální kalkulaci na míru,“ dodává Pavel Bul-
tas ze společnosti HYPOASISTENT.

Můžeme je najít na webových stránkách jednotli- 25 % jednou ročně. Zvolíte-li si delší dobu fi xace, 

Hypoteční kalkulačka
Co všechno nám prozradí?

Hypoteční kalkulačka nám poslouží nejvíce ve chvíli, kdy uvažujeme o své první 
hypotéce a přitom zatím nemáme ani orientační představu, jaké splátky nás budou 
čekat. Například, když si budeme chtít půjčit 2 350 000 Kč na 25 let, kolik vlastně 
budeme muset splácet. A právě v tom okamžiku nám hypoteční kalkulačky pomo-
hou.

Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o.
Polyfunkční dům 
Felicidad 
Křenová 504/53
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz
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BO ETI E  KRAV  ORA

Exkluzivní lokalita 
s výhledem na Kraví horu 
nedaleko Velkých Pavlovic

Vinařská	oblast

obrá	občanská	vybavenost

obrá	dopravní	dostupnost	
do	 řeclavi	nebo	 rna

Prodej	stavebních	parcel	
pro	individuální	výstavbu	
rodinných	domů	již	zahájen

Plánovaný	termín	
dokončení	inženýrských	sítí	
je	v	září	 0 0

Plánovaný	termín	zahájení	
výstavby	řadových	domů	
je	v	září	 0 0

helena.antosova evtreality.cz		 		 0	 	1 	 0 		 		   v stavbaboretice cz
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Malvazinky
REZIDENCE

NOVÁ GENERACE BYDLENÍ
www.rezidencemalvazinky.cz  ) 724 511 511

Cena: 14.670.000 Kč
v ceně klimatizace 
a venkovní žaluzie

4+kk
terasa a balkon 26m2

127 m2
krásné volné výhledy na Prahu poslední patro

19-09-03-inzerce-Malvazinky-Byt-200x131-01.indd   1 03.09.2019   16:54:59

WWW.GREENLOOK.CZ

WWW.VYLADENEDOMY.CZ WWW.REZIDENCEMALVAZINKY.CZ

NOVÉ BYTY 
RODINNÉ DOMY 
RETAIL PARKY
DEVELOPERSKÉ 
PROJEKTY V OBLASTI REZIDENČNÍHO
A KOMERČNÍHO DEVELOPMENTU

WWW.EXAFIN.CZ ) 224 931 617

Malvazinky
REZIDENCE

L       KREEN
HORNÍ MĚCHOLUPY

IIu klánovického LESA

19-08-28-inzerce-Exafin-200x131-03.indd   2 29.08.2019   17:21:042



WWW.REALCITY.CZ

 rezidence

Austerlitz
pokračuje IV. etapou

Tato moderní čtvrť ve Slavkově u Brna 

se právě rozrůstá o 64 bytů a 21 RD.

Vyberte si vaše vysněné bydlení.

RezidenceAusterlitz.cz

21 domů

B

T: +420 725 688 312
E: info@rezidenceausterlitz.cz

 rezidence

Austerlitz
pokračuje IV. etapou

Tato moderní čtvrť ve Slavkově u Brna 

se právě rozrůstá o 64 bytů a 21 RD.

Vyberte si vaše vysněné bydlení.

RezidenceAusterlitz.cz

64 bytů

B

T: +420 725 688 312
E: info@rezidenceausterlitz.cz

33
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www.brnenske-terasy.cz
BRNĚNSKÉ TERASY - Brno-Sadová

   Krásný výhled
na město

   Vydáno stavební 
povolení, příští měsíc 
začínáme stavět 

   Posledních 5 bytů 
na prodej  2+kk (90 m2), 
3+kk (106 m2)

   Předzahrádky, 
garáže a terasy

Radka Můčková  
+420 725 325 125

Naďa Čunderlová
+420 603 177 771

Děkujeme za příjemné 
setkání v Brně 
Čas předvánoční je časem, kdy si připomínáme tradice a hodnoty. A také se potkáváme. Společné setkání, vzájemné sdílení a poděkování 
za to, že jste stále součástí naší velké rodiny s názvem REALCITY, bylo důvodem uspořádání malé komorní akce s klienty brněnské mutace 
titulu REALCITY v moravské metropoli.

Čas předvánoční je časem, kdy si připomínáme tradice a hodnoty. A také se potkáváme. Společné setkání, vzájemné sdílení a poděkování 
za to, že jste stále součástí naší velké rodiny s názvem REALCITY, bylo důvodem uspořádání malé komorní akce s klienty brněnské mutace 

Akce, jejímž pořadatelem bylo vydavatelství Vltava Labe Media, se uskuteč-
nila v podvečer 24. října. Zástupce realitních kanceláří přivítala v malebném 
Letohrádku Mitrovských Zuzana Tylčerová, obchodní ředitelka divize časo-
pisy, společně s Klárou Břízovou, Gabrielou Neuwirthovou a Krzysztofem 
Asztemborskim.

V úvodu příjemného večera jsme si s klienty připomněli prostřednictvím 
krátké prezentace časopisecké portfolio vydavatelství. Jsme rádi, že jsme 
mohli s vámi osobně pohovořit o práci i běžných starostech a poděko-
vat vám za dosavadní spolupráci prostřednictvím připraveného programu 
i malé pozornosti předané na závěr akce. 

Večer nám příjemně zpestřilo občerstvení, které dodala síť restaurací Colo-
seum, a sladké pokušení, které připravila Střední cukrářská škola Charbulova. 
Oběma tímto také děkujeme. Těšíme se na další taková setkání.





 Mezírka 775/1
 602 00  Brno
 +420 733 525 123
 info@ambienten.cz

www.ambienten.cz Ing. Monika Russeggerová

LIPŮVKA
www  .realcity.cz/rc/E774

Prodej exkluzivní vily 7+1 na jedinečném místě, obklopena 
krásnou zahradou, vzrostlá zeleň, biotop, posilovna, sauna, 

vířivka. UP 389 m2, CP 9.940 m2, PENB: G.
Informace v RK

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ
www  .realcity.cz/rc/E6LB

Luxusní, unikátní venkovská usedlost v absolutním soukromí, 
altán s vlastní kuchyní, krbem, udírnou, 2x dvojgaráž, vířivka. 

UP 405 m2, CP 9.699 m2, PENB: G.
Informace v RK

LELEKOVICE
www  .realcity.cz/rc/E7AP

Dispozičně perfektní, třípodlažní, dvougenerační RD 
s krásnými výhledy, krb, 3x garáž, vzrostlá zahrada, absolutní 

soukromí. UP 220 m2, CP 3.056 m2, PENB: G.
12 500 000 Kč

BABICE NAD SVITAVOU
www  .realcity.cz/rc/E79G

Prodej novostavby dvoupodlažního RD 4+kk v malebné obci 
nedaleko Brna, udržovaná zahrada s krásnými výhledy 

do okolí. UP  125 m2, CP 469 m2, PENB: B.
7 490 000 Kč

BRNO - SADOVÁ
www  .realcity.cz/rc/E6U5

Prodej nové luxusní funkcionalistické vily vhodné k rodinnému 
bydlení i podnikání, velmi vyhledávaná lokalita, wellness zóna, 

dvojgaráž. UP 326 m2, CP 937 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO
www  .realcity.cz/rc/E4VB

Prodej luxusní, velmi prostorné vily 6+kk v klidné lokalitě, 
garáž, stání pro 3 vozy, vlastní wellness se swim-spa, okr. 

zahrada. UP 320 m2, CP 480 m2, PENB: G.
18 900 000 Kč

BRNO - BYSTRC
www  .realcity.cz/rc/E7BH

Prodej dvougeneračního RD 5+2 s krásnou zahradou, 
2x terasa, pergola, pozemek 426 m2. Perfektní lokalita 

v blízkosti brněnské přehrady. UP 162 m22, CP 426 m2, PENB: G.
8 500 000 Kč

MORAVANY
www  .realcity.cz/rc/E6MT

Mimořádná vila 9+2, vnitřní bazén, vzrostlá zahrada, skládá se 
ze 3 objektů s vnitřním propojením a zahradním domem 

s altánem. UP 614 m2, CP 2.808 m2, PENB: G.
28 900 000 Kč

BRNO - STRÁNICE
www  .realcity.cz/rc/E727

Luxusní, nadstandardní byt 5+kk se zahradou 
ve velmi vyhledávané lokalitě u Wilsonova lesa. 

UP 145 m2, zahrada 314 m2, PENB. G.
16 900 000 Kč

BRNO - ŽABOVŘESKY
www  .realcity.cz/rc/E6LD

Moderní třípodlažní RD rozdělen na 2 bytové jednotky 1+kk 
a 4+1, terasa, okrasná zahrada, garáž. Renovace 2018. 

UP 235 m2, CP 243 m2, PENB: G.
13 500 000 Kč

BRNO - KOMÍN
www  .realcity.cz/rc/E7AQ

Prodej stav. pozemku v lukrativní lokalitě, vhodný pro výstavbu 
funkcionalistické vily, veškeré inženýrské sítě na pozemku, 

krásné výhledy. CP 876 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO - KOMÍN
www  .realcity.cz/rc/E7AR

Prodej vily 5+kk v lukrativní brněnské části Komín, 
velmi klidná lokalita obklopena přírodou, zahrada, 

zahradní domek, jezírko. UP 247 m2, CP 863 m2, PENB: G.
Informace v RK




