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VYSOKÝ ÚJEZD U PRAHY

Bydlete moderně v centru přírody | www.vysokyujezduprahy.cz
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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

NOVÉ BYTY
NA BŘEHU VLTAVY
Ceny bytů od 84 000 Kč/m2 vč. DPH
Možnost družstevního bydlení
Oáza klidu uprostřed zeleně
Závěrečná etapa projektu v bývalém
areálu modřanské čokoládovny ORION
Zastávka MHD Belárie v těsné blízkosti

Sportovní vyžití: golf, tenis, cyklostezky,
in-line
Promyšlené dispozice od 1+kk do 4+kk
Rekuperace

tel.: 222 242 233
G

G

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Řepín, okres Mělník. Prodej samostatného RD
v rekonstrukci na stavebním pozemku o výměře
226 m2. IS: voda, kanalizace, elektřina. Možno
vybudovat až 4+kk.

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Litol, okres Nymburk. Prodej rekreační
chaty, pozemek 372 m2. Původní (dobrý) stav,
udržovaná zahrada. IS: voda, elektřina. Vhodné
pro rybáře – blízkost Labe.

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

Ledce, okres Mladá Boleslav. Prodej dřevěné
rekreační chaty o velikosti 2+kk. Celková plocha
pozemku 383 m2 (pozemek v první řadě). IS: elektřina
a voda. Velmi dobrý stav.

899.000 Kč

799.000 Kč

G

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Prodám byt - bez RK
Nedalo nám a podívali jsme se na trh
ze strany prodávajícího. Jednu z našich nemovitostí jsme umístili na realitní server, který ve svém názvu
avizuje absenci realitních kanceláří. Inzerát byl zveřejněn za mírný
obnos a my očekávali, co se bude
dít…. Upřímně řečeno se nedivíme,
že ve společnosti panuje averze vůči
realitkám. Za jeden den nás oslovilo

OMEGA REALITY
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

Praha 5 – Zbraslav. Prodej stavebního pozemku
o výměře 1.035 m2, ulice U stárovny. Vydáno
stavební povolení na stavbu rodinné vily. Z vrchní
části pozemku velmi pěkný výhled. Komplet IS.

8.960.000 Kč

dvacet zprostředkovatelů. Naučené
fráze asistentek byly vesměs stejné:
nechceme žádnou smlouvu, máme
klienta, ihned se přijedeme podívat,
byt prodáme do týdne. Nikdo neřešil, že námi požadovaná cena bytu
byla absolutně mimo realitu, neověřil, zda jsme skutečným vlastníkem či
pouhým zástupcem, jestli na nemovitosti neváznou omezení či dokonce
exekuce.
Pokud bychom celý pokus nechali
doběhnout do samotného závěru,
lze předpokládat, že by se námi testovaný prodej objevil na internetu
minimálně desetkrát, s rozdílnými
popisy za různé ceny. V případě, že
si prodávající – laik zadá soukromý
inzerát, tak lehce podlehne iluzi, že
svůj byt prodá během pár dní za požadovanou cenu. Opak bývá však
často pravdou.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

tel.: 222 242 233
GSM: 724 349 770
info@omega-reality.cz

8.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Vavřinec, okres Kutná Hora. Prodej
samostatného RD (rekreační objekt) o velikosti
2+1. Po celkové rekonstrukci. Studna, jímka,
elektřina. Velmi pěkné místo.

999.000 Kč

949.000 Kč

G

Chrást, okr. Nymburk. Prodej samostatného RD,
6+1 s prostory pro podnikání. Pozemek 1.285 m2.
IS: voda, elektřina, kanalizace. Velmi dobrý stav.
Prostorné.

1.499.000 Kč

724 370 102

Svobodka, okres Strakonice. Prodej samostatného RD. Plocha pozemku 569 m2. IS: elektřina.
Vhodné k rekreaci i bydlení. Blízko Milevska.

G

Malenovice, okr. Kutná Hora. Prodej
samostatného RD, 3+1+vstupní chodba.
Pozemek 497m2. Plastová okna a vstupní dveře.
Koupelna, WC, ústřední topení.

G

1.469.000 Kč

G

724 370 102

Karlovo náměstí, Praha 2. Prodej bytu v OV
o velikosti 3+1/komora/hala, 83 m2, po celkové
rekonstrukci včetně kompletního vybavení bytu.
Skvělá investice na pronájem.
9.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Průhonice, okres Praha - západ. Koncový ŘRD
o velikosti 4+1+jídelna, pozemek (420 m2)
s okrasnou zahradou a terasou. Kompletní IS.
Výborný stav. Žádaná lokalita
16.299.000 Kč

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

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

Cohousing
Má v České republice šanci?

ABF, a.s.
ARK ČR-Asociace
realitních kanceláří České republiky
ATDK Real spol. s r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
Commco
EXAFIN one, s.r.o.
H&B Group s.r.o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.
JRD Development s.r.o.
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Luxent s.r.o.
Natland Real Estate
– Rezidence Sedmikráska
OMEGA ESTATE s.r.o.
P.H.A., akciová společnost
Penta Real Estate
– Rezidence Waltrovka
Pmax, s.r.o.
PSN s.r.o.
RealExpert Success
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

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

swREALKO s.r.o.
TipCars
Trigema a. s.
ZÁMECKÉ ZAHRADY II., s.r.o.

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

www.realcity.cz/magazin

VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5,
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578,
MK ČR E 22925, www.realcity.cz
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
500 distribučních míst
Výkonná ředitelka divize REALCITY:
Barbara Podlahová,
barbara.podlahova@realcity.cz
Obch. oddělení:
Marcela Strohmaierová, +420 777 745 645
Klára Břízová, +420 739 571 988
Produkční:
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639,
info.praha@realcity.cz
Tipy, jak docílit úspor
v domácnosti

Marketing/DTP oddělení:
Dana Neumayerová,
dana.neumayerova@realcity.cz
Příští vydání vychází: 1. 7. 2019

Jak mít prezentaci
nemovitosti v malíčku?
Nejúspěšnější realitní specialistka společnosti Realexpert Success za rok 2018 Tereza
Korbelářová se s námi podělila o své zkušenosti z oblasti prezentace nemovitostí. Její
lidský přístup a cit pro obchod cítíte v každé větě. Proč je prezentace nemovitosti důležitá, na co při ní nezapomenout a jak se vyhnout prezentaci kýče? Na tyto otázky nám
odpověděla u hrnku dobré kávy.
Můžete nám popsat moderní způsoby
prezentace nemovitosti a jejich
realizaci v terénu?
Úplným základem moderní prezentace je spolupráce s profesionály. Fotografie, video, záběry
z dronu by dnes měly být samozřejmostí. Vždy si
o nemovitosti zjistím co možná nejvíce informací.
V přípravě prezentace nemovitosti nezapomínám
ani na technickou stránku obchodu (půdorysy,
technickou a stavební dokumentaci, spolupráci
s místními archivy a stavebními úřady, územní
plány a jejich textové citace, právní situaci nemovitosti apod.). Snažím se dát profesionálům dostatek času a předem si s nimi a prodávajícím ujasním
celkový koncept prezentace. Vždy přemýšlím, jakou cílovou skupina chci oslovit. Jinak prezentuji
pozemek, či usedlost v romantické přírodě, nemovitost vhodnou na investici nebo historickou budovu vhodnou k rekonstrukci. Realizace moderní
prezentace v terénu závisí hlavně na jednání s klienty a možnostech splnit jejich očekávání. Nikdy
se nezapomínejte ptát! Klienti nakupují s emocemi
a já se vždy snažím, aby se cítili v mé přítomnosti
příjemně a měli ve mě důvěru. Každá nemovitost
má svůj příběh a já se o něj snažím vždy s potenciálním kupujícím maximálně podělit.
Vysvětlete nám měnící se trendy
v prezentaci nemovitostí.
Pracuji v realitní branži šestým rokem. Doba se
mění, moderní média výrazně ovlivnila jakýkoliv
obchod, ne jen ten realitní. Dnešní doba je doba
webová. Před pěti lety mě ani nenapadlo, že právě
práce s moderními médii bude mým denním chlebem. Kromě tradičních prezentačních prostředků
(inzertní servery, prodejní plachty, letáky, tištěná
inzerce) své nemovitosti a práci s nimi zveřejňuji
na sociálních sítích (Facebook, Youtube, Instagram). Velmi často na profilech mapuji i postupný vývoj prezentace a prodeje. Výjimečné nemovitosti si zaslouží svou vlastní webovou stránku.
Pravidelně chodím na realitní meetingy, školení,
worshopy apod. Setkávám se s úspěšnými kolegy
z jiných RK a navazuji s nimi kontakty i na zmíněných sociálních sítích, kde prezentuji svou práci.
Má práce je mým posláním a velmi mě naplňuje a baví, proto o svých nemovitostech mluvím
i v soukromém životě a tím je rovněž propaguji .
Na co nesmíte zapomenout při prezentaci
nemovitosti a čemu se raději vyhnout?
Nezapomeňte aktualizovat svou nabídku v inzerci, pravidelně měňte fotografie dle aktuálního
stavu nemovitosti, ročního období. To samé platí
o vás, pokud máte svůj profil na sociálních sítích
a delší dobu na něm nefungujete, vypovídá to
o tom, že se oboru nevěnujete naplno, nebo co

hůře, že už v oboru nepracujete. Plánujte správný
čas prohlídek, s ohledem na počasí, denní dobu
a možnosti dopravy v dané lokalitě. V případě
osobní prezentace nemovitosti vždy přijďte dříve.
Vyvětrejte, rozsviťte, dolaďte detaily, mějte pro
klienty připraveny tištěné podklady pro obchod.
Dělat tyhle drobnosti před klienty nepůsobí dobře, protože se naplno nevěnujete klientům. Vždy
dbejte na osobní přístup a jedinečnost obchodu.
Tak jako nikdo nejsme stejní, tak i nemovitosti
a klienti mají svou historii, povahu a náladu. Čemu
byste se měli vyhnout? Nepřipravenosti ať osobní,
tak nepřipravenosti nemovitosti. V nejlepším případě by nemovitost měla být vyklizena a její okolí
upraveno. Focení či natáčení by mělo proběhnout
za slunného počasí. Prezentace působí mnohem
pozitivněji a přírodní světlo ničím nedoženete.
Naučte se říkat ne! Pokud sami víte, že nejste osobně v pohodě, raději prohlídku či jednání přesuňte.
V čem tkví podstata homestagingu
a jak z útulnosti neudělat kýč?
Nejsem příznivcem přílišného přikrášlování nemovitostí. To, co na jednu osobu působí mile
a útulně, může pro druhou osobu působit přeplácaně a nevkusně. Vsázím na jednoduchost, neutrální netmavé barvy a 100% čistotu. Pokud nemovitost odosobníte, dáte potenciálním kupcům
více prostoru pro jejich vlastní fantazii. Často se
musím přizpůsobit životu současné rodiny. Před
návštěvou klienta pošlu děti s pejskem na procházku. Magnetky z lednice schovám do šuplíku a kosmetiku z koupelny na chvilku zavřu do skříně.
Jaké speciální dovednosti by měl mít
realitní specialista, který chce úspěšně
prezentovat nemovitost?
Buďte koučem při každém obchodu. Klienta profesionálně proveďte celým obchodem. Prezentujte
se tak, jak chcete, aby vás ostatní viděli. Pozornost
věnujte kupujícímu i prodávajícímu bez rozdílu!
Realitní makléř by měl být právníkem, psychologem, hypotečním makléřem a obchodníkem v jedné osobě. Nikdy ovšem nezapomínám na neustálé
vzdělávání. Nejdůležitější hodnotou pro mě je
osobní lidský přístup.
Prozraďte nám historku z praxe,
na kterou nejraději vzpomínáte.
O historkách, na které ráda vzpomínám ze své
praxe, bychom mohli napsat knihu a možná by
ani jedna nestačila. S většinou mých klientů zůstávám v kontaktu ještě dlouhou dobu po realizaci
obchodu. Největší odměnou pro mě jsou chvilky,
kdy si vypiji s klienty kávu na terase jejich nového
domu, apod.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Cílem a posláním realitní
kanceláře Realexpert
Success je poskytovat
našim klientům
vysoce kvalitní služby
spojené s prodejem,
nákupem, pronájmem
a financováním. Soustavné
zlepšování a rozšiřování
poskytovaných služeb
je možné na základě
mnohaletých zkušeností
našich makléřů, kteří
svým osobním přístupem
a hledáním individuálních
řešení poskytují našim
klientům profesionální
uspokojení jejich
požadavků a potřeb
v oblasti bydlení, realit
a investic do nemovitostí.
Samozřejmostí je
poskytování kvalitního
právního servisu pro
každého klienta, ať už
se jedná o pronájem
malého bytu, nebo
realizaci prodeje objektu
v řádech milionů korun.
Chtěli bychom na tomto
místě zároveň poděkovat
všem klientům, kteří již
naši realitní kancelář se
svými potřebami oslovili
a kterým jsme jejich
přání pomohli dosáhnout
a proměnit ve skutečnost.

Tereza Korbelářová
realitní specialistka

Realexpert Success
Kodaňská 1516/77
101 00 Praha 10
tel.: +420 226 804 184
kodanska@real-expert.cz
www.chcimaklere.cz

G

PRAHA 10 - VRŠOVICE | ŽITOMÍRSKÁ

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E6C8
160 + 5 m2, 2 balkony, nové parkety ze dřeva iroko, špaletová okna, smart
home systém, zrekonstruovaný byt ve 3.NP novobarokního domu s výta32495
hem, nedaleko centra
724 551 238
16 800 000 Kč
G

PRAHA 6 - RUZYNĚ | KARLOVARSKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6D6
57 m2, nová kuchyňská linka, sklep, parkovací stání, jihovýchodní půdní
byt (3.NP) je součástí zrekonstruované vily z počátku 20. století nedaleko
32311
Divoké Šárky
724 551 238
5 930 000 Kč
G

BEROUN - VYSOKÝ ÚJEZD

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6CA
102 + 133 m2, terasa, velká zahrada, dřevěné podlahy, klimatizace, penthouse v právě dokončeném komorním domě u vyhlášeného golfového
31085
resortu blízko Prahy
724 551 238
11 350 000 Kč
G

PRAHA 5 - SMÍCHOV

Dům 7+1
www.realcity.cz/rc/E6CF
376 + 820 m2, klimatizace, dřevěné podlahy, terasa, výhledy na Vltavu,
velká zahrada, novostavba vily s výtahem, saunou a garáží v klidné
32530
rezidenční čtvrti
724 551 238
Informace v RK

G

PRAHA 6 - DEJVICE | BUBENEČSKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E6C9
68 + 3 m2, balkon, dřevěná eurookna, mezonetový byt s výhledem
na Pražský hrad ve 4. a 5.NP upraveného činžovního domu v oblíbené
32551
lokalitě blízko centra
724 551 238
8 400 000 Kč
G

PRAHA 2 - VINOHRADY | PŘEMYSLOVSKÁ

Byt 5+kk
www.realcity.cz/rc/E6CC
132 + 3 m2, balkon, ateliérová okna, prosklené stěny, dřevěné podlahy,
právě vznikající byt v 5.NP rekonstruovaného secesního domu na náměstí
32454
Jiřího z Poděbrad
724 551 238
Informace v RK
G

PRAHA 8 - ĎÁBLICE | SKALNICKÁ

Dům 6+1
www.realcity.cz/rc/E6CI
185 + 736 m2, dubové podlahy, benátský štuk, krb, terasa z tropického
dřeva, garáž, rodinný dům od jednoho z nejžádanějších architektů v klidné
32492
vilové čtvrti
724 551 238
19 900 000 Kč
G

PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE | LEDKOVSKÁ

Dům 7+1
www.realcity.cz/rc/E6CE
561 + 818 m2, střešní terasa, velké prosklené plochy, výhledy, nadstandardní novostavba Air Villa Prague v původní historické zástavbě se snad31260
nou dostupností centra
724 551 238
Informace v RK

G

PRAHA 2 - VINOHRADY | CHODSKÁ

Byt 5+kk
www.realcity.cz/rc/E6C7
248 + 24 m2, terasa s výhledy, zabudovaná klimatizace, krb, vyhřívané
podlahy, sklep, penthouse v jedné z nejvyšších budov na Vinohradech ne3709
daleko centra
724 551 238
24 990 000 Kč
C

PRAHA 10 - VINOHRADY | NA ZÁJEZDU

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6CB
128 m2, dřevěné podlahy z kanadského ořechu, krb s benátským štukem,
obklady z mramoru, stylový byt ve 3.NP bytového domu s výtahem ve
24117
vilové čtvrti
724 551 238
17 500 000 Kč
G

PRAHA 5 - SMÍCHOV | NAD BUĎÁNKAMI III

Dům 7+1
www.realcity.cz/rc/E6CH
338 + 803 m2, zimní zahrada, balkon, vila z 30. let 20. století se 4 bytovými jednotkami a pěknými výhledy v klidné čtvrti se snadnou dostupností
32330
centra
724 551 238
45 000 000 Kč
A

LIPNO NAD VLTAVOU

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E6CG
130 + 16 m2, ekologická stavba s kvalitní izolací, zahrada, dvoupodlažní
byt s terasou v právě vznikajícím projektu mezi budoucí sjezdovkou
32549
a nádrži Lipno
724 551 238
7 910 000 Kč

Cohousing

Má v České republice šanci?
Mít vlastní nemovitost je sice snem valné většiny Čechů, ovšem díky současným
podmínkám, které na realitním trhu panují od loňského roku, se řada z nich svého
snu, minimálně v tuto chvíli, bude nucena vzdát. A tady se otevírá prostor pro další
nová a objevná řešení bydlení, která už v zahraničí mají svůj prostor i příznivce.
V České republice jich je však prozatím pramálo na to, aby se věci pohnuly kupředu.
Má Cohousing šanci zakořenit a vyrůst i u nás?
Cohousing aneb bydlení v komunitě
Není ani reálné a možná ani nutné, aby si
všichni z nás museli mít bydlení v osobním
vlastnictví. Zvlášť v současných bouřlivých
demograficko-sociálních, ekologických i ekonomických změnách, které vyžadují od lidí
stále více vzájemných ohledů i výraznější
spolupráci. Bydlení v komunitě (Cohousing)
i další inovativní formy bydlení mohou být
zajímavou a současně i v jistém ohledu dobrodružnou cestou, jak žít alespoň částečně
udržitelnějším způsobem života (a také v zeleni, pokud obyvatelé bytů bez vlastní zahrady dokážou sdílet například vnitroblok) a jak
využít velký potenciál, který nabízí vzájemná
kooperace, výpomoc a efektivní sdílení prostorů i prostředků.
Co je Cohousing
Slovo se dá přeložit jako blízké sousedské bydlení nebo spolu-bydlení. Jedná se o vědomě
budované sousedské společenství, které klade
důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní
nezávislost. Jak si to představit ještě detailněji?
Často vzniká jako iniciativa skupiny lidí, kteří
se rozhodnou bydlet ve fungujícím společenství, kde budou dobře znát své sousedy, zále-

ží jim na blízkém okolí jejich domova a mají
chuť i nápady se věnovat jeho zobytňování,
zútulňování či zkrášlování.
Jak a proč?
Ono sousedské nebo komunitní bydlení
vzniklo jako reakce na běžné anonymní formy bydlení. Iniciátorem a hnacím motorem
je také logicky participace, spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi, které přinášejí
mnohá a zřejmá pozitiva. Zatímco v zahraničí
těchto projektů vesele přibývá, u nás ještě ta
správná chvíle patrně nenastala. Zcela dokončený projekt tu není patrně žádný. Jsou projekty, které se realizují již několik let.
Komunitní bydlení po Česku
Jedno je jisté. Zatím ani v jednom případě, které nějakým způsobem fungují na podobném
principu, se nejedná o klasický cohousingový
projekt. Jde tedy o do jisté míry průkopnické
snahy obyvatel o komunitní bydlení v ČR.
Nikdo také neříká, že je nutné následovat zahraničí. Vzniklé komunity jsou ve fázi, kdy
do určité míry už fungují, a mají proto velmi
cenné osobní zkušenosti se sdíleným bydlením. Je možné, že nakonec dojdou do formy
klasického cohousingu nebo vytvoří jeho ryze
českou odnož.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
8

V ČR zatím cohousing
přitahuje spíše alternativně
založené osoby.
V zahraničí tohle není.
V cohousingových
komunitách žijí „většinově
smýšlející“ lidé a jsou
zde zastoupené všechny
věkové kategorie i sociální
vrstvy obyvatel. Typickými
znaky pro Cohousing
podle obecných světových
měřítek jsou:
Účast členů společenství
při plánování
Cohousingu, urbanistické,
architektonické
a dispoziční uspořádání
podporující vznik
a udržování sousedských
vazeb, soukromé domy
doplněné společným
příslušenstvím –
„společenským domem“
a společně využívané
nezastavěné plochy, řízení
chodu a provozu projektu
samotnými obyvateli,
nehierarchická struktura
a způsob rozhodování
a nezávislé finanční
prostředky.

Cohousing - blízké
sousedské bydlení či
spolu-bydlení...

WWW.REALCITY.CZ

NOVÉ BYTY

Bohdalecké kvarteto

NOVĚ V NABÍDCE

JRD19037_BOH+STO_inzerce_200x131_v03.indd 1

06/06/2019 14:16

Drahá
Praho!

Měníme tvůj panelákový
byt za nový dům.

berounskabrana.cz
Nové rodinné domy v centru Berouna | Dokončení 2019 | 15 minut autem do Prahy
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Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

MOLO Lipno Resort

Luxusní pětihvězdičkový bytový komplex na břehu Lipna

Odjíždíte rádi o volných dnech z velkoměsta
načerpat novou energii do přírody a přitom
preferujete luxusní životní styl?
Nově vznikající resort MOLO Lipno je pětihvězdičkový bytový rezidenční projekt přímo uprostřed šumavské přírody, který nabízí 79 designových bytů a penthousů v kvalitě světových resortů.
Užívejte si exkluzivní výhledy na hladinu jezera
a zároveň pětihvězdičkový servis, který tento resort nabízí.
Vedle luxusních apartmánů nabídne resort také
hotel s prémiovým wellness a spa, třemi restauracemi, bary, concierge službami a soukromým

beach clubem. Rezidenti si budou moci zapůjčit
i sportovní vybavení. Mezi hotelem a luxusními
byty povede promenáda s obchody a kavárnami,
jež bude pokračovat až k cyklostezce. Dominantou celého resortu bude atriová pěstěná zahrada
a ikonické 150 metrů dlouhé dřevěné molo s vyhřívaným bazénem a filtrovanou vodou.
Bytový dům klade velký důraz na soukromí a bezpečnost, kdy na jednom patře budou vystavěny
maximálně tři bytové jednotky.
V nabídce je celá škála dispozic bytů od studií až
po mezonetové penthousy s možností variabilního
uspořádání místností. Prostorné terasy a balkó-

ny mají výhled vždy bu přímo na jezero, nebo
do privátní zahrady.

Lokalita
Exkluzivní lokalita na jihu Čech nabízí celoroční využití - cyklistiku, hiking, yachting, potápění,
rybaření, procházky v lese a kolem jezera, jezdectví a adrenalinové sporty. V zimě můžete vyrazit
na běžky či brusle na zamrzlé jezero či okolní kopce nebo lyžovat kousek od resortu na sjezdovce.
Kromě sportovních aktivit jsou Jižní Čechy také
kulturním pokladem – zámek Hluboká, magický
Český Krumlov úžasné třeboňské rybníky a mnoho dalších míst.

Luxent je výhradním prodejcem tohoto projektu.
Podívejte se online na aktuální nabídku volných jednotek na internetových stránkách www.luxent.cz.

Vítejte v MOLO Lipno Resortu!

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz
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Praha 3-Žižkov

www.realcity.cz/rc/E6BZ

Pronájem nově zrekonstruovaného bytu 2+1 o užitné ploše 65 m² v rezidenci
Park Vítkov. Částečně zařízený byt je situován ve 4. patře bytového projektu s
výtahem, součástí je prostorný balkon a garážové stání, které je zahrnuto v ceně.
Nonstop recepce s ostrahou. K dispozici je také sklep.

720 310 300

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E5Y8

Zrenovovaný luxusní byt 2+kk o rozloze 65 m² ve 2. patře secesního domu,
v centrální lokalitě Prahy 1, v ulici V Kolkovně. Elegantní design s vysokými
stropy a arkýřovým oknem v obývacím pokoji. Dům je ve velmi dobrém stavu,
po opravě fasád a před renovací společných prostor a výstavbou výtahu.

22 000 Kč/měs.

G

G

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E67C

Pronájem částečně zařízeného mezonetu 3+1 o užitné ploše 165 m² ve vilové
čtvrti Na Hřebenkách. Dvoupodlažní byt se dvěma novými koupelnami a balkonem je situován v 1. a 2. patře řadového domu s vlastním odděleným vstupem. Součástí je garáž s napojením na elektřinu a vodu.

720 310 300

www.realcity.cz/rc/E5LK

Luxusní byt 5+kk o užitné ploše 170 m² v nově zrekonstruovaném činžovním domě na Vinohradech, blízko zastávky metra a nedaleko parku Grébovka.
Klimatizovaný a odhlučněný byt je situován samostatně v 6. patře činžovního
domu s výtahem. Součástí je společná zahrada a dva sklepy.

720 310 300

www.realcity.cz/rc/E5H6

Developerský projekt Viladům Děvín, jen pár minut od Metra B Anděl i Radlická. Moderní design a vysoce kvalitní vybavení uspokojí i náročné. Ve čtyřpodlažním viladomě s podzemním parkováním vzniká 8 luxusních bytů s terasami
a zahradami.

734 445 445
C

www.realcity.cz/rc/E6C4

Luxusní rodinná vila 6+kk s komplexní energetikou, s terasami, saunou a
bazénem - na jižní stráni, vysoko na skále nad Vltavou. Pozemek 1.398 m²,
upravená zahrada s keři a stromy 1.228 m². Obytná plocha vily je 245 m2. Vila
je součástí nově vznikajícího unikátního vilového projektu Na Meandru.

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E671

Klimatizovaný a kompletně zařízený byt 3+kk o OP 100,4 m² v rezidenci Jubileum House, v 7. patře, v centru města, a přitom v blízkosti zeleně a řeky.
Součástí jsou tři terasy o celkové velikosti 138 m², z nichž jedna je střešní s vířivkou, barem a grilem. K bytu náleží parkovací stání v podz. garážích a sklep.

720 310 300

16 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6C3

Pronájem zcela nového a zařízeného bytu 4+kk o užitné ploše 164 m², který
je situován v druhém patře novostavby rodinného domu. Součástí je prostorná
terasa 25 m² s nádherným výhledem do obory Hvězda a privátní zahrada 200
m². K bytu náleží garáž pro dva vozy a venkovní parkovací místa.

720 310 300

Černošice, Praha-západ

70 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E6C5

Kompletně zrekonstruovaný RD 4+1 se zápražím, terasou a velkou zahradou,
asi 200 m od zátočiny Berounky. UP domu je 338,5 m², pozemek 1.100 m², garáž
pro dva vozy. Dům se nabízí ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. Celková atmosféra jemně připomíná styl bydlení v Provence.

Informace v RK

G

Praha 7-Holešovice

Praha 6-Liboc

G

Na Meandru, Řež u Prahy

Informace v RK

4 600 000 Kč

24 900 000 Kč

B

Praha 5-Smíchov

720 310 300
G

Praha 2-Vinohrady

38 000 Kč/měs.

G

www.realcity.cz/rc/E6C2

Zařízený byt 1+1 se sklepem o obytné ploše 28,5 m² v lukrativní lokalitě, přímo
pod Petřínským vrchem a v těsné blízkosti parku Kampa. Obývací pokoj je
s vestavěným patrem, které je koncipováno jako ložnice. Byt je situován v přízemí
historického činžovního domu, který nabízí společný vnitroblok s posezením.

13 500 000 Kč

G

Praha 5-Smíchov

Praha 1-Malá Strana

734 445 445

18 500 000 Kč

G

Statenice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E66Z

Stavební pozemek 3.662 m². Na pozemek je vydáno platné ÚR, které dovoluje
postavit vilu o 2 NP. Pozemek je kompletně zasíován, je situován v jihozápadním svahu s výhledem na protější les, pod kterým se nachází stylová restaurace
Kopanský mlýn s rybníkem a jízdárnou s koňmi.

731 300 400

Informace v RK

www.luxent.cz

Praha 1-Malá Strana

www.realcity.cz/rc/E6CJ

Mimořádný byt 7+1 s balkonem o celkové výměře 230 m² v samém srdci Malé
Strany a přitom mimo hlavní turistické trasy, ve 4. NP renesančního domu,
s dechberoucími výhledy na Petřínskou rozhlednu, Pražský hrad, věže Starého
Města. K dispozici velká malebná zahrada.

773 769 769

28 890 000 Kč

REALCITY 8/2019

Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184

www.chcimaklere.cz
Prodej rodinného domu 4+1
Vyžlovka

Prodej stavebního pozemku
2 002 m² - Újezd nad Zbečnem

T: 733 532 252

T: 739 748 722

Exkluzivně Vám nabízíme ke koupi velmi pěkný
udržovaný rodinný dům na krásném místě
ve Vyžlovce, obci 10 km na jihovýchod od Říčan.
Jedná se o zděný podskl. přízemní dům s obytným
podkrovím postavený na mírně svažitém oploceném
pozemku o výměře 798 m2. Stavba je připojena
na místní kanalizaci a rozvod elektřiny. Voda z vlastní
studny, přípojka k měst. vodovodu na pozemku.

Exkluzivně nabízíme k prodeji stav. parcelu 2 002 m2,
která je situovaná v mírném svahu, v obci Újezd nad
Zbečnem-Pohořelec, okr. Rakovník. Pozemek je určen
k výstavbě RD. Na hranici pozemku se nachází elektr.
pilíř a přístup je zajištěn z obecní komunikace. Nabízí
se možnost vybudování vrtu, tepelného čerpadla
a ČOV. V budoucnu obec plánuje výstavbu vodovodu
a kanalizace. Parcela nabízí jedinečný výhled.

Cena: Informace v RK

Cena: Informace v RK

Prodej rodinného domu
Třebovle

Prodej hotelu s restaurací
Slavonice

SAMOSTATNÝ RD 5+1/T
Libchyně, u Nového Města nad Metují

Samostatně stojící, dvoupodlažní RD po kompletní rekonstrukci v r. 1999. Dispozice 5+1, částečně
podsklepeno. Konstrukce budovy – kámen, cihla. Střecha sedlová, krytina pálená taška. Dřevěná
okna. Rovinná, oplocená parcela 736 m2 se vzrostlými stromy a větším zahradním domkem. Obytná
plocha 146 m2, celková UP 176 m2. V přízemí velký obývací pokoj s kachlovými kamny a terasou
s pergolou, dvě ložnice, kuchyně, hala, koupelna se sprchovým koutem, pračkou a s WC. Ve 2. NP
(podkroví) dvě ložnice, prostorná hala, místnost s přípravou na kuchyňský kout, oddělené WC
s umyvadlem a koupelna se sprchovým koutem. Lze užívat jako dvě samostatné bytové jednotky
(3+1 a 2+kk)! Parkování možné před i na parcele. Turisticky velmi atraktivní lokalita. Lze financovat
prostřednictvím hypotéčního úvěru. Více fotografií na stránkách blanikreality.

CENA: 3 600 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 739 406 126 | e-mail: papirnik@blanikreality.cz

ATDK Real spol. s.r.o.
Centrum: Sudoměřská 32, Praha 3
(U Paláce Flóra, metro Flóra)

Kompletní realitní služby

nonstop: 728 977 323, e-mail: atdk@atdk.cz, web: www.atdk.cz

T: 733 400 598

T: 733 227 279

Exkluzivní prodej patr. domu po rekonstrukci s prost.
zahr. domkem a udrž. zahradou v obci Třebovle
u Českého Brodu. Podsklepený dům z roku 1974 byl
rekonstruován pod dohledem architekta v roce 2011.
Dům je napojen na obecní kanalizaci, je vytápěn
kotlem na pevná paliva. Možnost el. přímotopu.
Vlastní vrtaná studna s vysokou vydatností.

Exkluzivně Vám nabízíme ke koupi perfektně
zavedený tradiční hotel s restaurací, s celkovou
plochou 1 130 m2, přímo na náměstí v srdci obce
Slavonice, okr. Jindřichův Hradec, v moravské
části Jihočeského kraje, na česko-moravskodolnorakouském pomezí. Hotel je hojně
navštěvovaný turisty a cyklisty ze širokého okolí.

Cena: Informace v RK

Cena: Informace v RK

POTŘICÁTÉ
M E Z I N Á R O D N Í S TAV E B N Í V E L E T R H

POMÁHÁME VAŠIM SNŮM...

18 000 Kč/měsíc
Byt 2+1, Praha 2

Krásný, světlý a prost. byt 2+1, 68,9 m² po
kompl. rekonstrukci v roce 2014. Druhé patro
cihlového domu bez výtahu. 300 m od Náměstí Míru. Byt je část. vybaven. Veškerá obč. vybavenost v místě, skvělá dopravní dostupnost.

8 250 000 Kč
Byt 3+1/lodžie, Podolí

Byt 3+1/L, 97m2 s krásným výhledem na ulici
Pod Klaudiánkou. Byt je v původním, ale velmi udržovaném stavu. Byt se nachází ve 3. patře a náleží k němu sklep v přízemí. Dům prošel rekonstrukcí (fasáda, stoupačky, odpady).

HLEDÁME
MAKLÉŘE!!!
690 Kč/m2
Pozemek 2 001m2, Bořeňovice u Struhařova

Dva na sebe navazující pozemky o rozloze
1 000 m2 a 1 001 m2 v jedné z nejžádanějších
lokalit v okolí Prahy. Dobrá dojezdová vzdálenost od Prahy cca 25 minut JV směr Benešov.
Vlastní příjezdová komunikace k pozemku.

12

Nabízíme pracovní uplatnění
v oblasti nemovitostí,
zázemí zavedené společnosti
nedaleko Atria Flora,
přátelský kolektiv,
volná pracovní doba.

ZDARMA ZAŠKOLÍME

OD PRVNÍHO TAHU...
...PO POSLEDNÍ ŽÁROVKU

17.–21. 9. 2019
GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ
ODBORNÝ
PARTNER

PARTNER
DOPROVODNÉHO
PROGRAMU

www.forarch.cz

OFICIÁLNÍ
VOZY

Refinancování hypoték

Nový produkt stavebních spořitelen
Stavební spořitelny si rozhodně nemohou stěžovat na počty uzavřených smluv. Vývoj trhu je však nemilosrdný a je třeba jít kupředu. Novým produktem, který aktuálně nabízejí, je refinancování hypoték. Klientů, kteří mají uzavřenou hypotéku, je
hodně. Těch, kteří se snaží s pomocí refinancování ušetřit, neustále přibývá. A tak
se tu logicky nabízí vhodný prostor pro další služby. Pokud se i u vás pomalu blíží
konec fixace, mohlo by pokračování s úvěrem ze stavebního spoření být výhodnou
variantou.
Trochu jinak
Nový produkt není úplně totožný s tím, co nabízí banky. Jeho cíl je však totožný. V čem se
od sebe tedy tyto produkty liší? Jedním z hlavních rozdílů je způsob splácení. U hypotečního úvěru vám jako klientovi nastaví banka
měsíční splátky i dobu fixace. Ta vám zajistí,
že se výše úrokové sazby po danou dobu pro
vás nezmění, ať se děje, co se děje. U úvěru ze
stavebního spoření je to jinak. Tam, jak možná víte, existují dvě fáze ‒ překlenovací úvěr
a úvěr ze stavebního spoření. Ve fázi číslo
jedna, tedy v překlenovacím úvěru jako klient
splácíte úrok z překlenovacího úvěru a zároveň si spoříte. Tak dosáhnete potřebné výše
procent cílové částky. U většiny úvěrů je to
v rozmezí dvacet až čtyřicet procent.
Druhá fáze nastává po dvou letech, kdy se
úvěr překlopí v úvěr ze stavebního spoření,
který má fixní úrokovou sazbu garantovanou
po celou dobu splácení. A ta může být v mnoha případech mnohem výhodnější než úroková sazba u hypoték. Proč si to mohou stavební
spořitelny dovolit? Je to z důvodu, že už při
uzavírání smlouvy garantují, za jakých podmínek klient úvěr bude čerpat. Za jak dlouho
bude klient samotný úvěr čerpat, je v podstatě
jedno. Můžete tak o něj požádat za dva roky
stejně jako třeba za čtyři. Je to na vás.

Další speciality
Pokud se pro tento produkt rozhodnete, můžete dostat i speciální podmínky a slevy. Konkurence na trhu je velká, a tak se i stavební
spořitelny snaží jít s dobou. Doposud byly
vnímány jako instituce, které klienti využívají,
když chtějí rekonstruovat nebo modernizovat
svůj dům či byt. Avšak díky výhodným sazbám jsou dnes už schopné ustát v pohodě
i velké úvěry na koupi či stavbu nemovitosti.
A tak není divu, že vznikají produkty, jako je
právě tento.
Úrokové sazby
Závěrem je třeba připomenout, že každý případ je třeba řešit individuálně. Každé období
má svá specifika a nejen u hypoték, stejně tak
i u úvěrů ze stavebního spoření, se mohou
podmínky stejně jako úrokové sazby různě
měnit. Co je teď výhodné, za pár měsíců být
nemusí. Určitě je ale dobré vnímat všechny
varianty a nechat si je také finančním odborníkem spočítat. Když pak vidíte na papíře pro
a proti a skutečně uspořenou částku, můžete
si tak lépe uvědomit, jaký produkt je dobré ve vašem případě zvolit. Hlavní rozdíl je
v tom, jak bylo řečeno, že úvěr ze stavebního
spoření nabízí fixní úrok. Hypotéky však úrokové sazby přizpůsobují dle základních sazeb
ČNB. Pokud plánujete koupit nemovitost
na hypotéku, je čas začít srovnávat další možnosti a produkty.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Srovnání výhod a nevýhod
Oproti produktu, jako je
hypoteční úvěr, se může
jevit stavební spoření
jako méně přehledné,
komplikovanější a tím
i méně srozumitelné pro
klienty. To je i důvod,
proč se mnozí zajímají
a následně i pouští
spíše do první klasické
varianty. Stavební
spoření má samozřejmě
mnoho výhod, mezi
které nepochybně patří
fakt, že z něj můžete
čerpat částky už od pár
desítek tisíc korun, což
hypotéka neumožňuje.
U hypotéky také musíte
ručit nemovitostí, ale
u stavebního spoření až
od určité částky a doby
splácení. Zda a jak se
varianty vyplatí, je
třeba posuzovat případ
od případu. Je však dobré
o těchto možnostech
vědět.

Refinancování hypotéky znamená splacení
stávajícího hypotečního
úvěru novým hypotečním úvěrem s odlišnými,
zpravidla výhodnějšími
podmínkami. Refinancování hypotéky nejčastěji
nabízejí banky, je možné
se ale setkat i s nabídkou
nebankovního refinancování. Nově jej můžete řešit
právě i s pomocí stavebního spoření.

Najděte svůj ideální domov v Přípotoční!

pripotocni35.cz

725 753 753

prodej@psn.cz

Ceny realit – čeká nás
propad či růst?
Na otázky odpovídá Miroslav Havelka, majitel značky OMEGA REALITY.

Jak vypadá realitní trh v roce 2019?
Neočekávali jsme žádné zázraky. Ceny bytů jsou obvykle vyšší, než jsou schopni
akceptovat kupující, a i díky restrikci v oblasti hypoték jsou zájemci o rodinné
domy či pozemky vystaveni poměrně náročnému martyriu při zajišťování financování. V obecné rovině však platí, že když se objeví zajímavá nabídka, tak se
stále přihlásí dost zájemců.

Po čem je vyšší poptávka
– prodej, nebo pronájem?
Nelze to zcela rozlišit. Zájemci jsou všeobecně orientováni na zakázky, které jsou
něčím zajímavé. Podstatným kritériem tak bývá obvykle cena. Jak s určitou mírou nadsázky říkám, na zajímavou nabídku bude poptávající reagovat i na Štědrý den. Zajištění zprostředkování pronájmu je však v dnešní době rychlejší. U zajímavých nabídek proběhne pár prohlídek a je hotovo.

Co prodej nemovitostí?
Došlo ke zpomalení tempa?
Vše je svázáno s atraktivitou nabídky. Je-li nemovitost alespoň trochu zajímavá, tak je poptávka stále poměrně silná. Určitý problém nastává v případě, kdy
kupující má v úmyslu financovat koupi prostřednictvím úvěru. Lidé jsou oproti
minulosti více obezřetní a nevěří bezhlavě bankám, že jim úvěr poskytnou. To
je trochu rozdíl oproti minulosti, kdy si byl každý získáním úvěru víceméně jistý.

Porostou ceny nemovitostí?
Složitá otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Domnívám se, že
cenové představy prodávajících u některých nabídek bytů v panelových domech
nemají opodstatnění. V určitých případech je dokonce výhodnější koupit menší
domek na kraji Prahy než byt v paneláku. Zde bych viděl prostor pro cenovou
korekci. Co se týká rodinných domů a pozemků, tak v tomto segmentu trhu
bych výrazné cenové turbulence neočekával.

Co je nejpalčivějším problémem realit?
Reality „dělá“ hodně lidí, ale jen málo z nich na profesionální úrovni. Většina
makléřů má pocit, že když zveřejní příspěvek na facebooku, tak prodá nemovitost. Není tomu tak. Podívejte se na nás – sociální sítě jsou pouze jeden ze
střípků celé skládačky. Stěžejní pro nás jsou referenční klienti a své místo má
i inzerce v tištěných médiích.

Jak získáváte zakázky?

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY
V roce 1997 založil značku OMEGA REALITY, která
dnes nabízí komplexní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním. Postupem času do svého portfolia přidal investiční činnost a v současnosti se orientuje na zprostředkování
prodeje a pronájmu bytů, domů, pozemků, přímý odkup nemovitostí, oddlužování 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

To už jsem naznačil v odpovědi na předchozí dotaz. Podstatná část klientů je
na doporučení či se k nám vrací zpět. Nezastupitelné místo při akvizici nabídek
hraje i naše inzerce v časopise REALCITY. Klienti nás dlouhodobě sledují, a když
potřebují, tak se na nás obrátí. S úsměvem nám leckdy říkají, že před sedmi
lety si vzali na poště časopis a nyní si na něj vzpomněli. Dalším kanálem, kterým k nám proudí nabídky, je samozřejmě internet a sociální sítě. Navíc jedna
z našich dceřiných firem nakupuje nemovitosti jak od realitních kanceláří, tak
ve veřejných dražbách. Odtud do našeho portfolia získáváme řadu nemovitostí.

Jaké služby u vás prodávající nejvíce poptávají?
Bezpochyby se jedná o přímý odkup. Doporučujeme ho klientům, kteří nemají
čas či chuť na vyhledávání vhodného kupujícího. Propad ceny nemusí být tak
výrazný, jak si kdekdo myslí. Máme i případy, kdy výkup proběhne za skutečnou
tržní cenu. Výplata zálohy je vhodná pro ty, kteří požadují část kupní ceny před
zahájením samotného prodeje. Výhodou je, že ve finanční kalkulaci se nemusí
zohledňovat daň z nabytí nemovitosti, které se u přímého odkupu nelze vyhnout, a my jako kupující ji musíme hradit. Prodejní ceny nastavujeme u výplaty
zálohy leckdy i malinko vyšší. Chceme pro prodávajícího zajistit co nejlepší podmínky. Zprostředkování je stará dobrá klasika. Vyberte si naši realitku a osobně
garantuji spokojenost. To, co děláme, skutečně umíme velmi dobře. K tomu
máme dobré advokáty, fotografa a inzerci. Chcete-li prodat nebo pronajmout
nemovitost, tak by OMEGA REALITY měla být jasná volba.

se v oboru vzdělává a reaguje na časté legislativní
změny v oblasti práva. Navíc je obklopen skvělými
advokáty, kteří pracují ve prospěch jeho klientů.

Další informace naleznete na

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

WWW.REALCITY.CZ

PARK MILOVICE II
Velmi
úsporná

B

PRODEJ
ZAHÁJEN
9 600 Kč
3+kk za 2 88

2+kk za 2 158

600 Kč

V nabídce také

byty 4+kk !

P. H . A . A KC I O V Á S P O L E Č N O S T

Milovice, okr. Nymburk info@p-h-a.cz +420 602 365 485 www.park-milovice.cz

Letní akce
pro dvojdomy

zdarma nádrž

na dešťovou vodu

19-05-31-inzerce-uKlanovickehoLesa-Nadrz-200x131-01.indd 1

Jako dárek k dvojdomu - nádrž na dešťovou vodu.
Samonosné plastové nádrže na 5.000 litrů jsou určeny
ke skladování dešťové vody nebo splaškových vod
z domácností.

) 724 511 511

www.vyladenedomy.cz
06.06.2019 7:37:42
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REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

více informací na www.realko.cz
info@realko.cz | +420 775 978 268

REALITNÍ
SOFTWARE
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WEBOVÉ
STRÁNKY

PRODEJ BYTU | Praha 2 – Vinohrady

3 + kk s galerií a terasou
5. patro s výtahem
Užitná plocha – 151 m2
Podlahová plocha – 130 m2
Cena k jednání - 15 990 000 Kč
Nabízím bydlení nejvyšší kvality
v rezidenční části Vinohrad, v blízkosti
nám. I.P. Pavlova a nám. Míru. Výborné
dopravní spojení do centra a veškerá
občanská vybavenost v okolí.
Nadstandardní, světlý, mezonetový byt
je propojen točitým schodištěm
s velkou galerií a prostornou terasou,
orientovanou do vnitrobloku, ze které
je výhled na pražské panorama.
Velká ateliérová okna s žaluziemi
na dálkové ovládání v dolní části bytu
jsou orientována na jihozápad. Byt je
klimatizován, má dvouvrstvé dřevěné,
velkoformátové parkety s podlahovým
topením a regulací teploty v každé
místnosti.
Jedná se o nový půdní byt, dosud
neobývaný, atypicky vybavený
designovými prvky.
Rekonstruovaný dům v neoklasiciském
stylu si zachoval historické prvky jak
na fasádě, tak i v interiéru domu. Dům
se nachází v klidné části Wenzigovy ulice.
Kontakt na majitele:
Tel: +420

777 745 645

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E4SV

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E6IJ

STRUHAŘOV

www.realcity.cz/rc/E6IK

SLANÝ

www.realcity.cz/rc/E6IL

HRUBÝ JESENÍK

www.realcity.cz/rc/E62B

MUTĚJOVICE

www.realcity.cz/rc/E6IM

Dům, 160 m²
Dům, 2+1, 98 m², tř. G
Dům, 166 m², tř. G
Dům, 130 m², tř. F
Dům, 130 m², tř. G
Dům, 134 m², tř. G
CENTURY 21 OK Centrum
ERA Garancia
Gaute a.s
Reality MINOR s.r.o.
RE/MAX Ivy
EVROPA RK RAKOVNÍK
tel.: 777 164 787
tel.: 724 992 629
tel.: 725 280 910
tel.: 606 865 998
tel.: 777 746 932
tel.: 778 475 638
130 000 EUR
2 000 000 Kč
2 060 000 Kč
2 100 000 Kč
2 100 000 Kč
2 100 000 Kč

ŘEHENICE

www.realcity.cz/rc/E5P1

DIVIŠOV

www.realcity.cz/rc/E62D

POŠTOVICE

www.realcity.cz/rc/E282

SVATÝ MIKULÁŠ

www.realcity.cz/rc/E6IN

KOUNOV

www.realcity.cz/rc/E6IO

KRALUPY NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E62C

Dům, 90 m²
Dům, 3+1, 109 m², tř. D
Dům, 422 m², tř. D
Dům, 3+1, 90 m², tř. G
Dům, 430 m², tř. G
Dům, 250 m²
RSČS / RK CENTRUM s.r.o.
KUZO Partners s.r.o.
RSČS Petr Šebek
ERA Garancia
M&M reality holding a.s.
Aktivreality
tel.: 602 477 219
tel.: 724 900 159
tel.: 773 681 030
tel.: 724 992 629
tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč
2 140 000 Kč
2 190 000 Kč
2 190 000 Kč
2 200 000 Kč

DOBŠÍN

www.realcity.cz/rc/E6IP

KNĚŽMOST

www.realcity.cz/rc/E5P3

ČESKÝ BROD

www.realcity.cz/rc/E6IQ

Dům, 6+kk, 207 m², tř. G
Dům, 96 m²
Dům, 135 m²
KUZO Partners s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
exdrazby.cz
tel.: 728 455 959
tel.: 774 110 007
2 200 000 Kč
2 249 000 Kč

KOLEČ

www.realcity.cz/rc/E6IU

KOSOVA HORA

www.realcity.cz/rc/E6IV

LEDEČKO

www.realcity.cz/rc/E6IR

KŘENEK

www.realcity.cz/rc/E6IS

KŘINEC

tel.: 608 145 249
2 200 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6IT

Dům, 320 m², tř. G
Dům, 1+1, 70 m², tř. G
Dům, 1455 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
KUZO Partners s.r.o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 774 740 636
tel.: 800 100 446
tel.: 725 293 755
tel.: 800 100 446
2 266 667 Kč
2 280 000 Kč
2 299 000 Kč
2 310 000 Kč

CHLÍSTOVICE

www.realcity.cz/rc/E6IX

SUCHDOL

www.realcity.cz/rc/E5P8

TÝNEC NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E5PC

ČERNUC

www.realcity.cz/rc/E6IY

Dům, 176 m², tř. G
Dům, 484 m², tř. G
Dům, 789 m², tř. G
Dům, 190 m²
Dům, 150 m², tř. G
Dům, 90 m²
RSČS
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 602 478 589
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 800 775 577
tel.: 774 110 007
2 335 000 Kč
2 340 000 Kč
2 385 000 Kč
2 390 000 Kč
2 399 000 Kč
2 400 000 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E5PA

VAVŘINEC

www.realcity.cz/rc/E6IZ

KLOBUKY

www.realcity.cz/rc/E6J1

KOUŘIM

www.realcity.cz/rc/E6J2

HOSTIVICE

www.realcity.cz/rc/E4DS

Dům, 72 m², tř. G
Dům, 3+kk, 90 m², tř. G
Řadový dům, 564 m²
Dům, 58 m², tř. G
Dům, 56 m²
Broker Consulting a.s.
ERA Garancia
CENTURY 21 - Coloseum
Broker Consulting a.s.
Duna House
tel.: 800 100 164
tel.: 606 717 310
tel.: 725 293 286
tel.: 800 100 164
2 400 000 Kč
2 490 000 Kč
2 490 000 Kč
2 495 000 Kč

KŘINEC

www.realcity.cz/rc/E6J4

ŠLAPANICE

www.realcity.cz/rc/E6J5

BEČVÁRY

www.realcity.cz/rc/E5PG

KLECANY

www.realcity.cz/rc/E6J6

HOŘANY

CÍTOV

www.realcity.cz/rc/E6J3

Dům, 2+1, 80 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 608 595 500
tel.: 737 441 453
2 599 000 Kč
2 600 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6J7

VELKÁ BUKOVÁ

www.realcity.cz/rc/E4EG

Dům, 140 m²
Dům, 220 m²
Dům, 475 m², tř. G
Dům, 60 m²
Dům, 4+1, 110 m², tř. G
Dům, 226 m², tř. G
CENTURY 21 Relax
CENTURY 21 FairTrade
EVROPA RK KOLÍN
BIDLI reality, a.s.
ERA Garancia
EVROPARK RAKOVNÍK
tel.: 734 891 538
tel.: 775 098 880
tel.: 732 159 214
tel.: 774 110 007
tel.: 606 717 310
tel.: 778 475 638
2 600 000 Kč
2 649 900 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 700 000 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

NESUCHYNĚ

www.realcity.cz/rc/E6J8

ONDŘEJOV

www.realcity.cz/rc/E6J9

ŘEPÍN

www.realcity.cz/rc/E5PI

Dům, 207 m², tř. G
Dům, 170 m², tř. G
Dům, 110 m²
Fincentrum Reality s.r.o.
Mnichovická RK
Aktivreality
tel.: 800 775 577
tel.: 605 863 018
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6JC

ČISTÁ

www.realcity.cz/rc/E6JD

tel.: 608 145 249
2 800 000 Kč

LUŽEC NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E4SY

ŘEHENICE

www.realcity.cz/rc/E1K4

Dům, 85 m², tř. G
Aktivreality

VITICE

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6JA

KAMENNÝ PŘÍVOZ

www.realcity.cz/rc/E6JB

Dům, 250 m²
Dům, 200 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 608 145 249
tel.: 800 775 577
tel.: 800 775 577
2 850 253 Kč
2 890 000 Kč
2 950 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E1GB

ZRUČ NAD SÁZAVOU

www.realcity.cz/rc/E5PJ

JEVANY

www.realcity.cz/rc/E6JE

ŘD, 1+1, 31 m², tř. D
Dům, 175 m², tř. G
Dům, 120 m²
Dům, 90 m², tř. G
Dům, 4+1, 150 m², tř. G
Vila, 130 m², tř. G
PSN s.r.o.
Aktivreality
CENTURY 21 - Finem
Fincentrum Reality s.r.o.
ERA Garancia
RK STING
tel.: 602 138 080
tel.: 732 776 658
tel.: 725 293 763
tel.: 800 775 577
tel.: 311 240 110
tel.: 800 103 010
2 983 000 Kč
2 990 000 Kč
3 000 000 Kč
3 100 000 Kč
3 150 000 Kč
3 190 000 Kč

HOROUŠANY

www.realcity.cz/rc/E6JF

Dům, 126 m²
exdrazby.cz

JESENICE

SENOHRABY

www.realcity.cz/rc/E6JG

KLUČENICE

www.realcity.cz/rc/E56A

MEDONOSY

www.realcity.cz/rc/E6JH

SUCHDOL

www.realcity.cz/rc/E5EK

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E5DY

Dům, 60 m², tř. G
Dům, 280 m², tř. G
Dům, 5+1, 300 m², tř. G
Dům, 328 m², tř. G
Dům, 270 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1
RE/MAX ANDĚL
RK JUDr. Josef Křen
Gaute a.s
EVROPA RK KOLÍN
tel.: 774 740 636
tel.: 606 226 660
tel.: 725 293 036
tel.: 602 309 076
tel.: 776 118 336
tel.: 731 596 516
3 283 333 Kč
3 300 000 Kč
3 390 000 Kč
3 440 000 Kč
3 485 000 Kč
3 493 600 Kč

www.realcity.cz/rc/DBII

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6JI

TŘEBEŠICE

www.realcity.cz/rc/E56B

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6JJ

VELKÉ PŘÍTOČNO

www.realcity.cz/rc/E6JK

VELTRUSY

www.realcity.cz/rc/E6JL

Dům, 400 m²
Dům, 160 m², tř. G
Dům, 160 m², tř. G
Dům, 155 m², tř. G
Dům, 102 m²
Dům, 4+1, 102 m², tř. G
CENTURY 21 - Coloseum
EVROPA RK PRAHA 1
PROFIT REALITY Ltd.
EVROPA RK KLADNO
CENTURY 21 - Coloseum
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 603 781 824
tel.: 604 270 830
tel.: 608 435 433
tel.: 608 500 332
tel.: 732 600 100
tel.: 737 441 453
3 500 000 Kč
3 500 000 Kč
3 600 000 Kč
3 640 000 Kč
3 650 000 Kč
3 700 000 Kč

VRDY

www.realcity.cz/rc/E6JM

Dům, 225 m²
iRealitka.cz

ŠTÍHLICE

SEDLEC-PRČICE

www.realcity.cz/rc/E6JN

HLAVENEC

www.realcity.cz/rc/E6JO

ŽABONOSY

www.realcity.cz/rc/E6JP

KAMENICE

www.realcity.cz/rc/E6JQ

KRÁLŮV DVŮR

www.realcity.cz/rc/E6JR

Dům, 170 m², tř. G
Dům, 145 m², tř. G
Dům, 278 m², tř. G
Dům, 240 m²
Dům, 155 m², tř. C
Mnichovická RK
HOME Hunters, s.r.o.
EVROPA RK KOLÍN
CENTURY 21 Victory
RSČS / GREEN s.r.o.
tel.: 605 115 700
tel.: 605 863 018
tel.: 608 658 190
tel.: 777 163 141
tel.: 725 293 825
tel.: 603 488 922
3 750 000 Kč
3 780 000 Kč
3 800 000 Kč
3 800 000 Kč
6 290 000 Kč
6 600 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6JS

MNÍŠEK POD BRDY

www.realcity.cz/rc/E6JT

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6JU

LYSÁ NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E6JV

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6JX

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E6JY

Dům, 168 m², tř. B
Dům, 471 m², tř. D
Rohový dům, 150 m², tř. D
Dům, 141 m², tř. C
Dům, 173 m²
Dům, 112 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
AKRO REALITY, s.r.o.
RE/MAX ANDĚL
CENTURY 21 - Coloseum
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 226 257 929
tel.: 737 509 915
tel.: 602 601 565
tel.: 725 293 286
tel.: 226 257 929
6 741 952 Kč
6 780 000 Kč
6 790 000 Kč
7 490 000 Kč
7 900 000 Kč
8 000 000 Kč
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VZDĚLÁVÁNÍ
V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace pro
realitní makléře

Odborná způsobilost
realitních makléřů

V dnešní době, kdy je trh (a dnes často také zdi kanceláří realitních provozoven) zaplaven nejrůznějšími certifikáty, osvědčeními, vysvědčeními a diplomy, které jsou
vydávány nejrůznějšími jednotlivci, organizacemi, či komorami, se význam těchto
dokumentů stírá. A nutno dodat, že v mnoha případech oprávněně. Některé jsou
vydávány za pouhou účast, někdy ani ta není podstatná, hlavně že účastník toho
kterého kurzu zaplatil… Některé komplexní, vícedenní semináře jsou vedeny jedním „zkušeným odborníkem na všechno“, podle známého hesla: „Kdo moc neumí,
všechno naučí“.
Ale vždyť je to vlastně jedno, stejně jde hlavně o to, aby klient viděl nebo raději řekněme
zíral… Stačí mu přeci jen předložit certifikát.
A nejlépe s pečetí. Třeba zlatou. To už musí
něco znamenat. Co všechno ten makléř umí.
A tak už jen málokterý zákazník se zeptá, kde
a jak realiťák k takovému „obrázku“ na zdi
přišel.
A o to právě jde. Existují certifikace, osvědčení, vysvědčení, které skutečně něco znamenají? Mám pro vás dobrou zprávu. Existují.
Například rekvalifikační kurzy „Obchodník
s realitami“, zakončené zkouškou odborné
způsobilosti před tzv. autorizovanou osobou, ze které pouze úspěšný absolvent obdrží
Osvědčení o získání profesní kvalifikace, dokonce se státním znakem, je jedním z nich.
Tato zkouška musí obsahem odpovídat standardu Národní soustavy klasifikací. Ta se, pro

představu čtenáře, pro náš obor soustřeďuje
mimo jiné na témata, kterými jsou:
• Komplexní orientace v procesech
a postupech spojených s výkonem
činností obchodníka s realitami,
• Využívání marketingových principů
a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí
• Odhad tržní hodnoty a financování
nemovitostí
• Orientace v základních právních
předpisech souvisejících s činností
obchodníka s realitami
• Orientace v oblasti stavebnictví související
s výkonem činnosti obchodníka
s realitami

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

• Používání informačních technologií
v praxi obchodníka s realitami
• Etiku při výkonu činnosti obchodníka
s realitami
• Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
Zkouška odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami je cesta, jak získat osvědčení, které není zadarmo. Nemluvím o ceně
z hlediska finančního, která je zanedbatelná,
ale o ceně z hlediska způsobu hodnocení. Hovořím o tom, že k získání takového osvědčení
musíte opravdu prokázat znalosti. V současné
době je v Poslanecké sněmovně projednáván
Zákon o realitním zprostředkování (proběhlo
tzv. první čtení).
Bude-li zákon přijat, plus mínus v textu, tak
jak byl do Sněmovny předložen vládou, jsou
podmínky pro prokázání odborné způsobilosti celkem jasné a chtělo by se říci, že i průkazné. Přesto se však kolem tohoto tématu
rozvířily, zejména u tzv. odborné veřejnosti,
diskuze. Zejména na téma: kdo bude oprávněn zkoušet, kdo bude oprávněn školit, jak
vše bude probíhat? Myslím, že toto je vlastně
vyřešeno. Zkoušet může pouze „Autorizovaná osoba“, neboli instituce, která splnila veškeré odborné, personální a další požadavky,
podala si žádost a byla Ministerstvem pro
místní rozvoj jmenována. To už funguje
v současnosti a zkoušky před Autorizovanými
osobami probíhají.
Mají svá pravidla a nezbývá nám, než věřit, že
jsou všemi řádně dodržována. Na půdě Asociace realitních kanceláří České republiky tomu
tak bezesporu je. Asociace realitních kanceláří
České republiky, resp. její dceřiná společnost
Informační centrum ARK, spol. s r.o. pořádá
tyto zkoušky odborné způsobilosti již od r.
2016. Tyto zkoušky jsou jednak součástí re-

kvalifikačního kurzu Obchodník s realitami,
jednak probíhají zkoušky samostatně pro
ty makléře, kteří se cítí dostatečně připraveni úspěšně zkoušku absolvovat i bez kurzu,
který absolventy na tuto zkoušku připravuje.
Za více než tři roky, kdy tyto zkoušky pořádáme, získalo Osvědčení odborné způsobilosti
pro obor obchodník s realitami více než tři sta
realitních makléřů a makléřek.
Ne všichni při zkoušce uspějí – buď nesplní
70% limit požadovaných správných odpovědí
v písemném testu nebo při ústní a praktické
zkoušce neprokáží potřebné znalosti a dovednosti. Procento těch, kteří při zkoušce neuspějí není vysoké, zejména u těch makléřů, kteří
se zúčastnili výše uvedeného kurzu. Každý,
kdo při zkoušce neuspěl, má samozřejmě
možnost po určité době zkoušku opakovat.
Někdo by se však mohl ptát, proč téma zkoušek odborné způsobilosti diskuzi vyvolalo.
Myslím, že důvodem může být obava, zda
budou všude probíhat podle zadaných kritérií. Dá se toto ještě nějak ošetřit v připravovaném zákoně? Obávám se, že toto zajistit
zákonem není možné a že můžeme spoléhat
pouze na důslednou kontrolní činnost ministerstva.
Úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti umožní makléřům a makléřkám
po nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování nejen splnit podmínku pro získání živnostenského oprávnění nově definované vázané živnosti obchodník s realitami, ale
v neposlední řadě je dokladem pro každého
zákazníka, že se obrací na kvalifikovaného
odborníka.
Každému budoucímu klientovi realitní kanceláře doporučujeme, aby při jejím výběru
bral v úvahu také kritérium odborné způsobilosti doložené příslušným osvědčením.

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“.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR
23

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

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!
PRONÁJMY

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

NOVÝ BYT 3+KK/B 90 M² PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Nový byt 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem
(9 m²) v domě Rezidence Malvazinky. Byt ve
zvýšeném přízemí, orientace oken jih-západ.
www.rezidencemalvazinky.cz

EXAFIN one, s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
13 200 Kč/měs.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

HLEDÁTE
NOVÉ
BYDLENÍ?

tel.: 737 289 996
6 950 000 Kč

NOVÝ BYT 1+KK, 42 M², MUSÍLKOVA,P5
Třída C
www.realcity.cz/rc/E6DC
Krásný, světlý. 3.p. Sklep zděný. Velká Eurookna
protihluk. Vest. skříně, rozkl.pohovka, k. linka vč.
spotř. Satelit, vysokorychl. net. Od 1.7. Popl. 1.700
Kč.

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Nový byt 214 - 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem
(9 m²) a sklepem v Rezidenci Malvazinky. Info na
www.vyladenebyty.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
6 950 000 Kč

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra Prahy? Připravujeme výstavbu nových bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look.
www.greenlook.cz

EXAFIN one, s.r.o.

Ušetříme
vám čas
i námahu!

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x balkon je velmi dobře řešen, s JV, SZ orientací. Bude
umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

NOVÝ BYT 3+KK, B, G, VELKÉ PŘÍLEPY
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6DB
Krásný, světlý. 1.p., 67 m². Eurookna na Z a J. Vana,
komora, balkon, garáž, k.linka – všechny spotřebiče. 12min. bus na M Dejvická. Od 15.6. Popl. 1.800
Kč/3os.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
14 000 Kč/měs.

PRAHA 4

tel.: 730 895 595
6 770 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU PRAHA 5-RADLICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5C8

PRAHA - VÝCHOD

Tetínská ul.,nadstandardní byt č.404, EN B, 4.NP,
3kk, 95,32 m², balkon 10,49 m²,garáž,sklep, metro
a MHD Radlická, výhled na Prahu,ihned k nastěhování,hypo možné

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9

Commco

tel.: 724 270 852
9 563 400 Kč

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5

Nabídka RD typu ”Řadovka”v Úvalech - 4+kk + garáž ,
užitná pl. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

Krásný, slunný byt 4+kk/T (126 m² + terasa). Perfektní
dostupnost centra, klidné prostředí, spousta zeleně,
výhledy - to je bydlení v Rezidenci Malvazinky.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

PRAHA 10
NOVÝ BYTU 1+KK/B 41,9 M² PRAHA 10
NOVÝ BYT 1+KK/T,ANTALA STAŠKA,P4
Třída C
www.realcity.cz/rc/E5QV

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49F

Krásný, světlý, 45 m² s terasou, REZIDENCE ROZHLEDNA, sklep. Krásné výhledy. Eurookna orientována na jih. Vest. skříně, k. linka se spotřebiči.

Výstavba nových bytů v projektu Vyladěné byty Green Look. Byt 1+kk/B 35,6 m² + balkon 6,3 m² se
skvěle hodí na investici nebo na bydlení pro single
lidi.

BLANÍK REALITY s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 739 406 126
4 290 000 Kč

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

PRODEJ BYTU OV 2+KK, P4 - HÁJE

Třída C
www.realcity.cz/rc/E67V

ŘADOVKA V ÚVALECH

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

Prostorný ŘRD řadovka 4+kk+garáž, 128 m², plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč. . Předpokládané dokončení léto 2020. Více na
www.vyladenedomy.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE Č.25

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3QN

NOVÝ BYT 1+KK/T 46 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y2

Prodej bytu 2+kk (původně 3+kk), byt 64 m² +
sklep, OV, novostavba s výtahem, 2.NP, s výhledem do zeleně a zahrádek RD. Velmi nízké poplatky a náklady.

Byt 1+kk/T 46 m² na Praze 10 v Horních Měcholupech, projektu Green Look. Byt se nachází v 1.patře, dokončení v létě 2020. Info www.greenlook.cz

RD č.25,patrový dvojdům,5+kk,UP 141 m², EN
B,parcela 356 m²,dřevěná eurookna,parkety,3x
WC,2x koupelna, garáž 21 m²,technická místnost,dokončeno,k nastěhování 9/19

EXAFIN one, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

Commco
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tel.: 720 533 089
4 940 000 Kč

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

tel.: 724 270 852
6 800 000 Kč

Využijte náš
dostupný
a přehledný
časopis.
Najděte si
bydlení
na míru!

TEXTOVÁ INZERCE
KOUPĚ RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI

POZEMKY

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popřípadě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plocha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.

RealExpert Success

HLEDÁTE

RD NA PRODEJ STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.realcity.cz/rc/E5LG

NOVOSTAVBY?

Hledáme pro naše klienty rodinný dům na prodej ve
Středočeském kraji, může být i na okraji Prahy. Dobrá
dostupnost do Prahy.

S NÁMI NAJDETE!

RD V ÚVALECH, 150 M², POZEMEK 385 M²
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5H4
Dvojdomek 5+kk+garáž o užitné ploše 150 m². Celková plocha pozemku 385 m². V ceně dokončení tzv.
na klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 350 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

tel.: 226 804 184
informace v RK

RealExpert Success

STAVEBNÍ PARCELA A LES, PELHŘIMOV
www.realcity.cz/rc/E6DE
Ježov n. Želivkou, st. parc. 1.073 m² + les 891 m².
Na hranici parcely elektřina – v kapličce. Vydatná
kopaná studna. Rovinná a oplocená. V obci COOP
a BUS.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
460 000 Kč

KOMERCE

tel.: 226 804 184
informace v RK

BYT 2+KK/2+1 K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E5LH
Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk v Praze 2, 3 a 10.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRODEJ 3+KK/3+1 V DOSTUPNOSTI NA
MHD
www.realcity.cz/rc/E5LI
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na MHD.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRODEJ BYTU 2+KK/2+1 V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E5LJ
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmínkou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.

RealExpert Success

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

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5R8

Projekt Višňovka,byt 3.NP, A304, 2+kk, UP 47,7
m², parkety, Eurookna,výtah,EN B, terasa 5,8
m², cena vč.DPH, terasy, garážového stání a
sklepa,hypotéka připravena

Commco

tel.: 724 270 852
3 657 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

PENZION-HOTEL S WELLNESS, ŠUMAVA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5HM
Podl. pl. 1.120 m², parc. 1.671 m², Hamry u Hojsovy
Stráže, po částečné rekonstrukci, IS: el., studna s
koj. vodou, kanalizace, čistička. Kapacita 49 osob.

BLANÍK REALITY s.r.o.

BENEŠOV

tel.: 739 406 126
4 120 000 Kč

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PENÍZE IHNED

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Finanční prostředky ihned k dispozici, cena do 8 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na inova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y
v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a obchodů. 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 (stavba jednoho domku), anebo i větší plochu pro výstavbu více objektů. E-mail: info@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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.: 724 370 102
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Prahy a blízkého okolí. Může být i před
rekonstrukcí či horším stavu. Kapacitu na opravu
máme, 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
nova@omega-reality.cz či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D
Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E
PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA
CHATA, LUXUSNÍ, VRANOV U ČERČAN
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6DD
Podl. pl. 108 m², parc. 370 m², terasa, velká okna
- max. světlost. Krb.kamna, podl. topení a stropní
panely. Sklep s okny. El., septik 7m3, studna. Vlak
Čerčany.

BLANÍK REALITY s.r.o.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5QT

Podl. pl. 575 m², parc. 3.973 m², restaurace, sauna,
bazén. Hojsova Stráž. 15 pokojů (36 osob). Park. 10
aut. IS: vodovod, el., kanal., studna, nový kotel.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
13 990 000 Kč

tel.: 739 406 126
2 200 000 Kč

RD K PRONÁJMU PRAHA, STŘEDOČESKÝ
KRAJ
www.realcity.cz/rc/E2X1

Podl. pl. 210 m², parc. 392 m², terasa, velká okna max. světlost. 2x krb. kamna, elektrokotel příprava.
2 garáže + před dom. na 8 aut, el., voda, kanalizace.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
3 890 000 Kč

tel.: 724 370 102
informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
1+kk až 3+1 v lokalitě Praha či blízké okolí. Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání. Rozumné nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9A

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu.
Lokalita okraj Prahy a Středočeský kraj s dobrou dostupností do Prahy.

Gars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. Stav není rozhodující, případnou rekonstrukci zajistíme. Rozumné
nabídky zasílejte na nova@omega-reality.cz či volejte.

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 226 804 184
informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6

RD, NOVÝ, 6+2XKK, HOJSOVA STRÁŽ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6DA

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

POPTÁVKA
OSTATNÍ ČR

Ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

tel.: 724 375 751
informace v RK

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

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1 000 m². Ideálně na klidném místě.

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk, Lhotka, Modřany). DV i OV, přímá koupě,
nova@omega-reality.cz

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DZ97

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 226 804 184
informace v RK

S NÁMI
NAJDETE!

tel.: 724 370 102
informace v RK
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PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

KOUPÍME DŮM NEBO REKREAČNÍ OBJEKT
www.realcity.cz/rc/E6D5

PRONAJÍMÁTE BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E414

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.

v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav nerozhoduje. Přiměřená cena = PENÍZE IHNED. Tel.: 724
370 102, mail: havelka@omega-reality.cz.

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájemného každý měsíc, celý rok a bez rizika.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.renta365.cz

tel.: 724 370 102
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.
KOUPÍME BYT

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A
byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

INSTINKT REALITY s.r.o.
www.realcity.cz/rc/E59H

na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo 8
a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PRAHY
www.realcity.cz/rc/E59I

tel.: 724 370 102
informace v RK

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my!

I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.

www.renta365.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413

IHNED VYKOUPÍME

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E6D2

Vaší nemovitost a necháme vás v ní dále bydlet (zřídíme věcné břemeno doživotního užívání). Bližší informace na info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

POSKYTNEME PENÍZE NA ODKUP
www.realcity.cz/rc/E6D3
bytu do vlastnictví. Následně od vás byt odkoupíme,
anebo necháme dále bydlet. mail: info@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E6D4
RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.

INSTINKT REALITY s.r.o.

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

TRÁPÍ VÁS EXEKUCE NEMOVITOSTI?
www.realcity.cz/rc/E3ZU
Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje Vaší situaci a najde optimální řešení. VOLEJTE
ZDARMA

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E3ZT

tel.: 800 888 957
informace v RK

byt 40-70 m² v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle,
Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí.
Výtah není nutností. K nastěhování do prosince 2018.

INSTINKT REALITY s.r.o.

URGENTNĚ HLEDÁME K PRODEJI BYTY
www.realcity.cz/rc/E415

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418

tel.: 800 888 957
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/E3ZV

s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchodníků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a do měsíce máte
prodáno

INSTINKT REALITY s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

PENÍZE ZA VAŠI REK. NEMOVITOST IHNED!
www.realcity.cz/rc/E3ZS

HLEDÁTE RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ?
www.realcity.cz/rc/E41B

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese P-západ
a P-východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a zavedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.

Bojíte se nevýhodných půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Praze Vám vyplatíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin.

INSTINKT REALITY s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!
HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E41D
v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.

Volejte či pište

tel.: 605 264 958
informace v RK

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C
ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.

Nezávazně nabídněte

tel.: 734 319 300
informace v RK

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 5 000 000 Kč

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1, 3+1, DV či
OV, do 9 mil. Kč, lze i s dluhy, nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
do 9 000 000 Kč

Společnost SPACE 4U s.r.o.

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU
DISTRIBUTORA TISKU A ŘIDIČE
NA ROZVOZ ZÁSILEK.
POŽADUJEME:
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou,
komunikativnost, zodpovědnost, časovou ﬂexibilitu.
NABÍZÍME:
Zajímavé ﬁnanční ohodnocení
a přátelský mladý kolektiv.

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640
nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz
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Praha 2-Vinohrady, Korunní 28
Praha 6-Dejvice, Československé armády 21
Praha 8-Libeň, U Pekařky 1a
tel.: 222 511 142 • praha@klicovecentrum.cz
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Nedejte zlodějům šanci!
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 2+1

DOLNÍ BOUSOV

www.realcity.cz/rc/E6HQ

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6HR

HOSTIVICE

www.realcity.cz/rc/E6HS

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E5PU

HOSTIVICE

www.realcity.cz/rc/E6HT

CHÝNĚ

www.realcity.cz/rc/E6HU

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Byt, 2+1, 50 m², tř. C
Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
Byt, 2+kk, 53 m², tř. D
Byt, 1+kk, 30 m²
Byt, 1+kk, 30 m²
KUZO Partners s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
KUZO Partners s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 728 455 959
tel.: 734 204 301
tel.: 800 100 446
tel.: 775 560 892
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
2 000 000 Kč
2 090 000 Kč
2 095 000 Kč
2 099 000 Kč
2 113 992 Kč
2 113 992 Kč

UNHOŠŤ

www.realcity.cz/rc/E6HV

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6HX

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E5Q1

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E6HY

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E5YP

SEDLEC-PRČICE

www.realcity.cz/rc/E6HZ

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+kk, 48 m²
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Byt, 1+kk, 23 m², tř. D
Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO
CENTURY 21 - Coloseum
BIDLI reality, a.s.
Reality Vodenka
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
tel.: 605 700 886
tel.: 725 293 286
tel.: 774 110 007
tel.: 776 484 283
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
2 145 000 Kč
2 150 000 Kč
2 170 000 Kč
2 186 000 Kč
2 191 000 Kč
2 194 400 Kč

BEROUN

www.realcity.cz/rc/E6I1

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5Z5

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6I2

CHÝNĚ

www.realcity.cz/rc/E6I3

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E6I4

ODOLENA VODA

www.realcity.cz/rc/E6I5

Byt, 1+1, 35 m², tř. C
Byt, 1+kk, 26 m², tř. C
Byt, 2+1, 54 m², tř. D
Byt, 1+kk, 39 m², tř. B
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m²
M&M reality holding a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
EVROPA RK KLADNO
BIDLI reality, a.s.
EVROPA RK KARLÍN
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 226 257 929
tel.: 608 611 830
tel.: 774 110 007
tel.: 770 121 406
tel.: 777 276 667
2 200 000 Kč
2 200 000 Kč
2 250 000 Kč
2 285 500 Kč
2 286 000 Kč
2 290 000 Kč

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E51M

BEROUN

www.realcity.cz/rc/E6I6

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6I7

BRATRONICE

www.realcity.cz/rc/E6I8

HOŘOVICE

www.realcity.cz/rc/E6I9

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E67X

Byt, 1+kk, 22 m², tř. G
Byt, 1+1, 55 m², tř. G
Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
Byt, 2+1, 62 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.
Broker Consulting a.s.
Broker Consulting a.s.
Ponte reality s.r.o.
RSČS Jura ex alto s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
tel.: 730 641 149
tel.: 800 100 164
tel.: 800 100 164
tel.: 734 204 301
tel.: 606 652 148
tel.: 734 204 301
2 291 000 Kč
2 300 000 Kč
2 300 000 Kč
2 300 000 Kč
2 345 000 Kč
2 350 000 Kč

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E5Q9

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E5YU

CHÝNĚ

www.realcity.cz/rc/E6IA

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E51I

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E6IB

BEROUN

www.realcity.cz/rc/E6IC

Byt, 2+1, 59 m², tř. C
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Byt, 1+kk, 51 m²
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 67 m², tř. B
EVROPA RK KLADNO
RK Donna s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
M&M reality holding a.s.
RK STING
LUXENT s.r.o.
tel.: 604 761 554
tel.: 775 509 593
tel.: 774 110 007
tel.: 800 100 446
tel.: 800 103 010
tel.: 770 189 189
2 350 000 Kč
2 350 000 Kč
2 365 600 Kč
2 380 000 Kč
2 390 000 Kč
4 320 550 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E6ID

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E6IE

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E6IF

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E6IG

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E6IH

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6II

Byt, 2+kk, 55 m², tř. C
Byt, 1+kk, 25 m²
Byt, 2+kk, 52 m², tř. C
Byt, 2+kk, 69 m², tř. G
Byt, 2+kk, 69 m², tř. G
Byt, 2+kk, 91 m², tř. C
Broker Consulting a.s.
CENTURY 21 Premium
PSN s.r.o.
Duna House
PROFIT REALITY Ltd.
ORION Realit, s.r.o.
tel.: 800 100 164
tel.: 602 278 512
tel.: 702 296 405
tel.: 606 566 321
tel.: 730 641 149
tel.: 739 544 411
4 330 000 Kč
4 390 000 Kč
5 937 000 Kč
6 052 650 Kč
6 201 030 Kč
6 250 000 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 3+kk až 4+1

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6GO

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E6GP

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6GQ

BEROUN

www.realcity.cz/rc/E6GR

BENEŠOV

www.realcity.cz/rc/E6GS

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6GT

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
Byt, 3+1, 73 m², tř. G
Byt, 3+1, 68 m², tř. G
Byt, 3+kk, 56 m², tř. G
Byt, 3+1, 230 m², tř. C
Byt, 3+1, 78 m², tř. G
Duna House
Duna House
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
RSČS
RSČS
tel.: 608 595 500
tel.: 720 328 117
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 604 291 404
tel.: 720 620 320
3 040 000 Kč
3 090 000 Kč
3 120 000 Kč
3 120 000 Kč
3 140 000 Kč
3 200 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E6GU

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6GV

SLANÝ

www.realcity.cz/rc/E6GX

KUTNÁ HORA

www.realcity.cz/rc/E6GY

SLANÝ

www.realcity.cz/rc/E6GZ

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6H1

Byt, 3+1, 75 m²
Byt, 3+1, 82 m², tř. G
Byt, 4+kk, 94 m², tř. E
Byt, 4+kk, 187 m², tř. C
Byt, 4+1, 85 m²
Byt, 3+1, 74 m², tř. G
INSTINKT REALITY s.r.o.
RSČS
Reality MINOR s.r.o.
EVROPA RK KUTNÁ HORA
CENTURY 21 FairTrade
M&M reality holding a.s.
tel.: 734 256 400
tel.: 602 478 589
tel.: 777 468 800
tel.: 731 485 709
tel.: 775 098 880
tel.: 800 100 446
3 250 000 Kč
3 250 000 Kč
3 290 000 Kč
3 298 000 Kč
3 299 900 Kč
3 300 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E6H2

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6H3

BENEŠOV

www.realcity.cz/rc/E6H4

SLANÝ

www.realcity.cz/rc/E6H5

JINCE

www.realcity.cz/rc/E6H6

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6H7

Byt, 4+1, 106 m², tř. G
Byt, 4+1, 86 m², tř. G
Byt, 4+1, 107 m²
Byt, 3+1, 95 m², tř. E
Byt, 3+kk, 85 m², tř. B
Byt, 4+1, 96 m², tř. G
Duna House
M&M reality holding a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
Reality MINOR s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Broker Consulting a.s.
tel.: 602 308 670
tel.: 800 100 446
tel.: 800 775 577
tel.: 777 468 800
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 164
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč
3 310 000 Kč
3 325 000 Kč
3 338 000 Kč
3 350 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E6H8

KAMENICE

www.realcity.cz/rc/E6H9

VINAŘICE

www.realcity.cz/rc/E6HA

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6HB

ZELENEČ

www.realcity.cz/rc/E6HC

KRALUPY NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E6HD

Byt, 3+kk, 63 m²
Byt, 3+kk, 65 m²
Byt, 3+kk, 143 m², tř. C
Byt, 3+1, 91 m², tř. G
Byt, 3+kk, 53 m²
Byt, 3+kk, 96 m², tř. D
INSTINKT REALITY s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Reality MINOR s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Jiří Šimon
tel.: 734 256 400
tel.: 774 110 007
tel.: 774 777 477
tel.: 800 775 577
tel.: 734 256 400
tel.: 602 304 070
3 390 000 Kč
3 400 000 Kč
3 499 000 Kč
3 499 000 Kč
3 584 700 Kč
3 586 000 Kč

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6HE

KRÁLŮV DVŮR

www.realcity.cz/rc/E6HF

PODĚBRADY

www.realcity.cz/rc/E6HG

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E6HH

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E6HI

VELKÉ PŘÍTOČNO

www.realcity.cz/rc/E6HJ

Byt, 3+1, 69 m², tř. D
Byt, 3+kk, 67 m², tř. C
Byt, 3+1, 75 m²
Byt, 4+1, 106 m², tř. G
Byt, 3+1, 54 m², tř. G
Byt, 3+1, 102 m²
Ponte reality s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
Duna House
EVROPA RK KARLÍN
CENTURY 21 - Coloseum
tel.: 734 204 301
tel.: 800 775 577
tel.: 800 775 577
tel.: 602 308 670
tel.: 770 121 407
tel.: 732 600 100
3 590 000 Kč
3 590 000 Kč
3 650 000 Kč
3 650 000 Kč
3 650 000 Kč
3 650 000 Kč

ČESKÝ BROD

www.realcity.cz/rc/E6HK

JINOČANY

www.realcity.cz/rc/E6HL

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E6HM

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E6HN

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E6HO

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6HP

Byt, 3+kk, 62 m², tř. B
Byt, 3+kk, 125 m², tř. B
Byt, 4+kk, 87 m², tř. C
Byt, 3+1, 83 m², tř. G
Byt, 3+kk, 72 m²
Byt, 4+kk, 130 m², tř. C
Broker Consulting a.s.
Broker Consulting a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
CENTURY 21 Premium
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 800 100 164
tel.: 800 100 164
tel.: 226 257 929
tel.: 226 257 929
tel.: 608 368 747
tel.: 226 257 929
3 680 000 Kč
6 875 000 Kč
6 990 000 Kč
9 450 000 Kč
9 990 000 Kč
10 390 000 Kč
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Zdá se vám, že dnešní spotřebiče
nevydrží to, co dříve? Ruku na srdce, ale staráte se o ně dobře? Doba
poněkud zrychlila a i my se k našim věcem chováme trochu zbrkle.
Když něco doslouží, jednoduše to
vyměníme za nové. Ale co když stačí jen troška úsilí a může být všechno jinak? Chcete, aby u vás doma
všechny spotřebiče šlapaly? Věnujte
jim pozornost při vánočním úklidu
a udělejte jim generálku. Rádi vám
poradíme, jak na to.

I spotřebiče
mají své dny!
Dopřejte jim generálku.
Vydrží vám déle!

Zejména před i při vánočních svátcích
čeká naše spotřebiče doslova velká
šichta. Pračka a případně i sušička jedou na plné obrátky. Perou se záclony,
závěsy i další oblečení, aby nekazilo
dojem v interiéru a na Nový rok hlavně aby nebylo nikde prádlo. S myčkou
je to podobné. Kromě běžného nádobí musí zvládnout i případné návštěvy
nebo zbavit prachu všechny vystavené
mísy, skleničky a další málo používané nádobí. Ledničku ovšem ten pravý
nápor teprve čeká, až ji před Štědrým
dnem začneme plnit potravinami. Je
více než důležité, aby spotřebiče tenhle nápor zvládly a byly ve výborné
kondici. Tak je na to připravte.
Generálka lednice
Víte, zda stojí vaše lednice na správném místě? Ledničky je totiž dobré
mít postavené na chladnějších a tmavších místech, kde nejsou tepelné zdroje jako radiátory, trubky nebo dokonce přímé sluneční paprsky. Pokud
můžete lednici alespoň na chvíli přesunout, klidně to o svátcích udělejte.
Rozhodně byste měli lednici odmrazit. Budete-li to dělat pravidelně, zabráníte tak efektivně usazování vrstev
ledu ve výparníku a rázem váš mrazák
i lednice budou fungovat mnohem
efektivněji i při vyšších nastavených
teplotách. Kdy je ideální doba na odmrazení? To je jednoduché. Správný
čas je tehdy, pokud ledová námraza
dosáhne přibližně 3 až 5 mm. Zvážit
můžete také izolování své chladničky
od stěny nebo podlahových tepelných
zdrojů. S lednicí se často pojí boj se
zápachem. Rozhodně pomůže, když
do ni občas vložíte misku s octem
nebo s jedlou sodou. Tvorba bakterií
se omezí i tím, že se do lednice nebude
vkládat teplé jídlo. Nejlepším čističem
je rozhodně ocet a pravidelná údržba.
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Když lednice odmrazuje sama
Možná máte doma lednici, která se
pravidelně odmrazuje sama – tedy má
zabudovanou technologii proti námraze “Frost Free a No Frost”. I tak je
třeba takovou lednici dát do pořádku
a pečlivě umýt. Nečistoty na stěnách
mohou být zdrojem zápachu a bakterií. Nezapomeňte na prach a špínu
na zadním kondenzátoru. Pamatujte,
že dveře lednice nemají být dlouho
otevřené. Teplý vzduch, který se dostane dovnitř, způsobí časté zapínání
kompresoru, čímž se snižuje životnost
spotřebiče. Vyplatí se zkontrolovat
i těsnění kolem těchto dveří. Pokud
nefunguje správně, vyměňte ho.
Pračku odvápněte
klidně octem
Pak tu máme pračku a sušičku. Jak jim
udělat generálku? Pračky asi nejvíce
trápí vodní kámen, který se usazuje
na vnitřních částech spotřebiče. Dalším neduhem je opotřebení řemenu.

Aby trouba dobře pekla
I trouba dostane o vánočních
svátcích pěkně zabrat. Pokud
máte tu s pyrolýzou, určitě
před jejím používáním
zapněte čisticí program. Co
se stane? Vnitřek spotřebiče
se zahřeje na vysokou teplotu
a připečené zbytky jídla
se spálí na prach. Ten pak
stačí jen setřít navlhčeným
hadříkem. Když funkci
vaše trouba nemá, je třeba
ji umýt ručně. Co na tuhle
špínu platí? Zkuste to klidně
bez speciálních přípravků.
Do trouby nasypte sůl,
horkem ji nechte zhnědnout.
Sůl nasaje mastnotu.
Následně ji snadno vymetete
nebo vysajete. Využít
můžete i horkou vodu. Jejím
vypařováním by mělo vše
povolit a jít lépe odstranit.
Tu stejnou metodu lze použít
i pro mikrovlnné trouby,
kde položíte misku s vodou
a zapnete na pár minut..
Špína půjde snadno setřít.
Pokud jde o sklo, to lze
účinně vydrhnout sodou.

Co se týče toho prvního, postačí pračku pravidelně odvápnit tak, že do ní
nalijete ocet a pustíte ji naprázdno

Triky pro mikrovlnku
Téměř každá domácnost používá
mikrovlnku. Čištění trouby i mikrovlnky
patří k těm nejméně příjemným částem
velkého úklidu. Máte dojem, že v ní
občas jiskří? K tomu může docházet
i proto, že je trouba uvnitř špinavá.
Krycí destička, která chrání výstup
mikrovlnného záření, se kvůli usazeným
nečistotám vypaluje a ničí. Přitom stačí
v mikrovlnce 5 minut vařit na nejvyšší
výkon v misce vodu s plátky citronu
a pomeranče, a pak setřít nečistoty.
Pomeranč zachytí mastnotu, citron
mikrovlnku zbaví zápachu a pára
uvolní nános spečenin. Pokud nemáte
k dispozici citrusy, stačí, když k napaření
použijete mokrý hadr (suchý by začal
hořet!). Vložte ho do mikrovlnky
a na chvíli ji zapněte.

stejný jako u odvápnění. Dalším bodem je filtr a ostřikovací ramena. Ty
nezapomeňte pořádně zbavit nečistot. Tam se nejčastěji zachytí nejvíce
nečistot a zbytků jídla ze špinavého
nádobí. Právě ty jsou původcem nepříjemného zápachu. I když používáte
při mytí tablety, které by měly obsahovat vše potřebné, určitě nevynechejte
přidávání soli do myčky. Ta upravuje
tvrdost vody, což zefektivní kvalitu samotného mytí nádobí.

ně pěti sušicích cyklech je u sušiček
s tepelným čerpadlem třeba vyčistit
i prachový filtr.

s programem vyváření. Množství octa
se nebojte, klidně celé balení. Vyčistit můžete nejen celý buben a vnější
plášť pračky, ale rovněž nezapomeňte
na násypku na prací prostředky. Vyndejte ji a důkladně vymyjte teplou
vodou a kartáčkem. I pračka má filtr.
Ten je dobré pravidelně kontrolovat
a čistit. To samé je u sušičky. Mezi
praním by měla být dvířka pračky občas pootevřená, aby uvnitř nezůstávala
vlhkost.
V místnosti,
kde je sušička, větrejte!
U sušičky je to jasné. Je vybavená
několika filtry, jejich umístění závisí
na konkrétním modelu spotřebiče, nicméně každá sušička má jeden základní filtr. Ten byste měli čistit po každém sušení. Kde ho najdete? Tento filtr zachycuje nečistoty a textilní
vlákna. U starších modelů je umístěný
ve dveřích spotřebiče a u nových sušiček pod dveřmi. Po každých maximál-

Sušičku je třeba samozřejmě udržovat
v kondici, pravidelně ji umýt, abyste
předešli prodlužování doby sušení
a vysoké spotřebě za energie, a také nechat sušičku vyvětrat. To dělejte i s celou místností, kde je sušička umístěná.
Pokud ji máte třeba v koupelně, kde
není okno, je důležité nechávat tam
otevřené dveře. Teplota v této místnosti by během sušení neměla překročit 35 °C. V případě, že sušička není
připojená na odpad, je nutné pravidelné vylévání nádobky na kondenzát.
Jak udělat pravidelný
servis myčky
Dalším velmi používaným spotřebičem doma je myčka. Jak prodloužit
její životnost a připravit ji na pořádnou zátěž? Nejprve ji pořádně umyjte.
Použijte také odvápňovač, díky kterému odstraníte ze spotřebiče vápenité
usazeniny. Zejména tam, kde je vyšší
tvrdost vody je odvápnění přímo nutností i častěji do roka. Za naprosto
samozřejmé se považuje tento úkon
provádět asi třikrát ročně. Nemusíte
se bát nějaké obtížnosti. Je to v celku
jednoduché. Chce to jen nasypat celé
balení odvápňovače, který seženete
v drogerii i supermarketu, do vyprázdněné myčky, zavřete ji a zapnete celý
mycí cyklus při teplotě 50 stupňů bez
předmytí. Kromě odvápnění myčku
občas i odmastěte. I k tomu se prodává speciální přípravek. Postup je pak

Jak odvápnit varnou konvici
Varná konvice trpí
usazováním vodního
kamene. Množství nánosů
závisí na tvrdosti vaší vody,
ale každá konvice potřebuje
čas od času vyčistit. A teď
je opravdu vhodný čas.
K odvápnění budete
potřebovat potravinářskou
kyselinu citronovou,
lžíci, pitnou vodu, ocet
a houbičku na dočištění
hubice a okrajů pod víkem.
Kyselina citronová je
vhodným prostředkem,
protože je dostatečně účinná
na odstranění vodního
kamene, a současně šetrná
ke spotřebiči i vašemu
zdraví. Oproti octu má
výhodu v tom, že nezapáchá.
Seženete ji v drogeriích nebo
supermarketech v oddělení
potřeb pro konzervování.
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej pozemků

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E63C

TÝNEC NAD SÁZAVOU

www.realcity.cz/rc/E2MT

PŘÍČINA

www.realcity.cz/rc/E636

HOŘÍN

www.realcity.cz/rc/E6F8

DUBENEC

www.realcity.cz/rc/E6F9

TŘTICE

www.realcity.cz/rc/E6FA

Pozemek, 1034 m²
Pozemek, 1053 m²
Pozemek, 803 m², tř. G
Pozemek, 764 m²
Pozemek, 645 m²
Pozemek, 650 m²
Burdareality
CENTURY 21 Real servis
EVROPA RK RAKOVNÍK
M&M reality holding a.s.
CENTURY 21 Ruby
M&M reality holding a.s.
tel.: 608 958 634
tel.: 774 287 732
tel.: 778 475 638
tel.: 800 100 446
tel.: 777 561 402
tel.: 800 100 446
1 000 000 Kč
1 050 000 Kč
1 070 000 Kč
1 090 000 Kč
1 092 630 Kč
1 095 000 Kč

HOŘÍN

www.realcity.cz/rc/E63D

Pozemek, 753 m²
REALITY K+L

MOŘINKA

www.realcity.cz/rc/E637

ZÁHORNICE

www.realcity.cz/rc/E5X4

POSTUPICE

www.realcity.cz/rc/E6FB

MALÍKOVICE

www.realcity.cz/rc/E6FC

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E2AX

Pozemek, 426 m², tř. G
Pozemek, 844 m²
Pozemek, 1590 m²
Pozemek, 972 m²
Pozemek, 1600 m²
RK Donna s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Duna House
tel.: 739 513 386
tel.: 607 956 072
tel.: 800 775 577
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 723 668 949
1 100 000 Kč
1 100 000 Kč
1 100 000 Kč
1 100 000 Kč
1 135 000 Kč
1 140 000 Kč

CHOTĚŠICE

www.realcity.cz/rc/E638

ROŽMITÁL POD TŘEM.

www.realcity.cz/rc/E6FD

RAKOVNÍK

www.realcity.cz/rc/E639

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E5X5

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E5X6

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E6FE

Pozemek, 5395 m²
Pozemek, 1118 m²
Pozemek, 1110 m², tř. G
Pozemek, 1211 m²
Pozemek, 1662 m²
Pozemek, 1381 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
EVROPA RK RAKOVNÍK
Fincentrum Reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
EVROPA RK KOLÍN
tel.: 777 275 457
tel.: 800 100 446
tel.: 778 475 638
tel.: 800 775 577
tel.: 601 587 147
tel.: 731 596 516
1 149 000 Kč
1 165 000 Kč
1 165 000 Kč
1 175 000 Kč
1 190 000 Kč
1 196 800 Kč

NEVEKLOV

www.realcity.cz/rc/E6FF

JABLONNÁ

www.realcity.cz/rc/E6FG

DŘÍSY

www.realcity.cz/rc/E6FH

CÍRKVICE

www.realcity.cz/rc/E6FI

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E3EN

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E6FJ

Pozemek, 3385 m²
Pozemek, 2696 m²
Pozemek, 812 m²
Pozemek, 1481 m²
Pozemek, 3964 m²
Pozemek, 895 m², tř. G
ASTONE REALITY
EVROPA RK ČESKÉ BUD.
JURIS REAL spol. s r.o.
BIDLI reality, a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 608 333 876
tel.: 731 951 733
tel.: 601 587 147
tel.: 774 110 007
tel.: 800 775 577
tel.: 774 110 007
1 200 000 Kč
1 213 200 Kč
1 250 000 Kč
1 260 000 Kč
1 270 000 Kč
1 300 000 Kč

LEŠANY

www.realcity.cz/rc/E6FK

SOLENICE

www.realcity.cz/rc/E63E

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E6FL

BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ

www.realcity.cz/rc/E63F

BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ

www.realcity.cz/rc/E2MN

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E2MP

Pozemek, 1044 m², tř. G
Pozemek, 3433 m²
Pozemek, 865 m²
Pozemek, 2191 m²
Pozemek, 2018 m²
Pozemek, 1364 m²
Broker Consulting a.s.
GOLDEN CASTLE s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
EVROPA RK PRAHA 1
Aktivreality
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 800 100 164
tel.: 602 489 153
tel.: 774 110 007
tel.: 606 226 660
tel.: 608 169 038
tel.: 777 275 457
1 390 000 Kč
1 399 000 Kč
1 400 000 Kč
1 400 000 Kč
1 412 000 Kč
1 470 000 Kč

ŽIŽICE

www.realcity.cz/rc/E6FM

Pozemek, 818 m²
BIDLI reality, a.s.
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ZVOLE

www.realcity.cz/rc/E6FN

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E63H

KOŠÍK

www.realcity.cz/rc/E5X7

VOTICE

www.realcity.cz/rc/E6FO

NEVEKLOV

www.realcity.cz/rc/E63I

Pozemek, 1000 m²
Pozemek, 850 m², tř. G
Pozemek, 1509 m²
Pozemek, 1432 m²
Pozemek, 4178 m²
JURIS REAL spol. s r.o.
EVROPA RK KOLÍN
JURIS REAL spol. s r.o.
C21 Realitas Central
RSČS
tel.: 774 110 007
tel.: 601 587 147
tel.: 603 474 764
tel.: 725 882 617
tel.: 731 101 737
tel.: 724 019 265
1 472 400 Kč
1 490 000 Kč
1 498 000 Kč
1 500 000 Kč
1 550 000 Kč
1 560 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej pozemků

ZLONICE

www.realcity.cz/rc/E6FP

DUBENEC

www.realcity.cz/rc/E6FQ

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E6FR

PETKOVY

www.realcity.cz/rc/E6FS

MILÍN

www.realcity.cz/rc/E5XA

KNĚŽICE

www.realcity.cz/rc/E5X9

Pozemek, 1971 m², tř. G
Pozemek, 1073 m²
Pozemek, 500 m²
Pozemek, 1432 m²
Pozemek, 2033 m²
Pozemek, 2221 m²
EVROPA RK KLADNO
CENTURY 21 Ruby
1.Real - Invest , s.r.o.
C21 Excellent Reality
RE/MAX ANDĚL
ERA Garancia
tel.: 730 575 150
tel.: 777 561 402
tel.: 608 148 897
tel.: 739 353 732
tel.: 725 293 036
tel.: 777 150 818
1 573 000 Kč
1 598 770 Kč
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč

HORKA I

www.realcity.cz/rc/E6FT

ŽELÍZY

www.realcity.cz/rc/E6FU

VRÁŽ

www.realcity.cz/rc/E6FV

ONDŘEJOV

www.realcity.cz/rc/E6FX

LIBIŠ

www.realcity.cz/rc/E6FY

ČESKÝ ŠTERNBERK

www.realcity.cz/rc/E6FZ

Pozemek, 10454 m², tř. G
Pozemek, 2400 m²
Pozemek, 1378 m²
Pozemek, 870 m²
Pozemek, 1652 m²
Pozemek, 2487 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN
REALITY K+L
RE/MAX ANDĚL
KUZO Partners s.r.o.
Aktivreality
EVROPA RK KARLÍN
tel.: 774 493 939
tel.: 606 530 132
tel.: 602 325 777
tel.: 777 967 772
tel.: 602 338 469
tel.: 770 121 406
1 620 000 Kč
1 650 000 Kč
1 653 600 Kč
1 690 000 Kč
1 700 000 Kč
1 750 000 Kč

BEŘOVICE

www.realcity.cz/rc/E6G1

RAKOVNÍK

www.realcity.cz/rc/E6G2

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E6G3

VRÁŽ

www.realcity.cz/rc/E6G4

PŘEPEŘE

www.realcity.cz/rc/E6G5

TUPADLY

www.realcity.cz/rc/E6G6

Pozemek, 2033 m²
Pozemek, 1185 m², tř. G
Pozemek, 2979 m², tř. G
Pozemek, 1582 m²
Pozemek, 1438 m², tř. G
Pozemek, 2556 m²
Reality MINOR s.r.o.
EVROPA RK RAKOVNÍK
Broker Consulting a.s.
RE/MAX ANDĚL
EVROPA RK PRAHA 1
Duna House
tel.: 606 865 998
tel.: 778 475 638
tel.: 800 100 164
tel.: 602 325 777
tel.: 734 789 789
tel.: 723 668 949
1 787 000 Kč
1 860 000 Kč
1 870 000 Kč
1 887 600 Kč
1 897 500 Kč
1 939 200 Kč

KALIŠTĚ

www.realcity.cz/rc/E6G7

JÍLOVÉ U PRAHY

www.realcity.cz/rc/E6G8

TŘEBICHOVICE

www.realcity.cz/rc/E6G9

MNICHOVO HRADIŠTĚ

www.realcity.cz/rc/E6GA

VŠENORY

www.realcity.cz/rc/E6GB

NEMYSLOVICE

www.realcity.cz/rc/E6GC

Pozemek, 3120 m², tř. G
Pozemek, 1200 m²
Pozemek, 3171 m²
Pozemek, 3865 m²
Pozemek, 462 m², tř. G
Pozemek, 3060 m²
EVROPA RK PRAHA 1
RSČS
CENTURY 21 - Coloseum
Fincentrum Reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
Aktivreality
tel.: 739 388 388
tel.: 723 860 860
tel.: 603 781 824
tel.: 800 775 577
tel.: 800 100 164
tel.: 777 765 420
1 948 000 Kč
1 990 000 Kč
1 990 000 Kč
2 000 000 Kč
2 079 000 Kč
2 112 000 Kč

ZÁLEZLICE

www.realcity.cz/rc/DHTH

KNĚŽEVES

www.realcity.cz/rc/E6GD

HRUBÝ JESENÍK

www.realcity.cz/rc/E6GE

KONDRAC

www.realcity.cz/rc/E6GF

KOJETICE

www.realcity.cz/rc/E6GG

ZDIBY

www.realcity.cz/rc/E6GH

Pozemek, 2882 m²
Pozemek, 4474 m², tř. G
Pozemek, 2146 m²
Pozemek, 3455 m²
Pozemek, 1073 m²
Pozemek, 3637 m²
CENTURY 21 - Finem
EVROPA RK RAKOVNÍK
RE/MAX Ivy
Zafix s.r.o.
Aktivreality
LUXENT s.r.o.
tel.: 608 466 333
tel.: 778 475 638
tel.: 777 746 932
tel.: 777 255 444
tel.: 608 145 249
tel.: 731 300 400
2 118 270 Kč
2 120 000 Kč
2 125 000 Kč
2 250 000 Kč
3 200 000 Kč
5 966 000 Kč

KUNICE

www.realcity.cz/rc/E6GI

BEROUN

www.realcity.cz/rc/E6GJ

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E6GK

KLECANY

www.realcity.cz/rc/E6GL

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6GM

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E6GN

Pozemek, 3148 m²
Pozemek, 1246 m²
Pozemek, 8973 m²
Pozemek, 18440 m²
Pozemek, 3341 m²
Pozemek, 911 m²
Duna House
Reality Dvořák s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
LUXENT s.r.o.
CENTURY 21 - Coloseum
Duna House
tel.: 608 291 967
tel.: 732 903 030
tel.: 800 775 577
tel.: 731 300 400
tel.: 725 999 888
tel.: 773 576 842
6 230 000 Kč
6 765 000 Kč
7 900 000 Kč
9 366 000 Kč
9 999 000 Kč
11 843 000 Kč
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Jak (pře)žít s hypotékou?
Získat hypotéku dnes není snadné. Nejprve je potřeba našetřit dostatečnou výši vlastních peněz (minimálně 10 %, ideálně však 20 % pro získání nižší sazby) a následně
je potřeba bance doložit stabilní a prokazatelné příjmy, které zajistí bezproblémové splácení úvěru. Banky dnes požadují, aby splátka všech úvěrů činila maximálně 45 % čistých měsíčních příjmů a aby celková výše všech úvěrů byla maximálně
devítinásobkem čistého ročního příjmu. Pokud se vše podaří a hypotéku získáme,
jedná se často o závazek na dlouhou dobu. Během splácení tak může vyvstat mnoho
situací, které nám život přinese. Jak se s nimi vypořádat?
Co když vyhrajete v loterii?
Máte najednou příliš peněz a chtěli byste hypotéku předčasně splatit. To je dnes relativně
snadno možné, ale cena za mimořádnou splátku
se liší podle typu a stáří vaší hypotéky. Ke zlevnění přispěl nový zákon o spotřebitelském úvěru
a výklad zákona ze strany České národní banky. Hypotéku můžete bezplatně splatit vždy
na konci každé fixace (pokud jste si s bankou
již s předstihem nesjednali novou sazbu pro
další období – v takovém případě bude obvykle
bezplatná splátka až na konci nově sjednaného
období) a dále pak můžete dělat zdarma mimořádné splátky ve výši až 25 % jednou ročně před
výročím podpisu úvěrové smlouvy. Pokud si
přejete udělat mimořádnou splátku mimo tato
bezplatná období, většinou vám může banka
naúčtovat své účelně vynaložené náklady. Tato
pravidla se týkají hypoték se smlouvou podepsanou od data 1. 12. 2016 a u starších hypoték,
u kterých po tomto datu začalo běžet nové období fixace úrokové sazby. Hypotéky s pohyblivou sazbou je možné bezplatně splatit kdykoliv.
Co když nemáte na splácení?
Přišli jste o práci, opustilo vás zdraví nebo jste se
z jiného důvodu dostali do finanční tísně. I takové nemilé situace může život přinést. Pokud
se tak stane, nejdůležitější je banku co nejdříve
kontaktovat a společně najít nejvhodnější řešení.

V případě krátkodobých potíží bývá možné domluvit dočasné „hypoteční prázdniny“, v případě dlouhodobějších problémů může být řešením
například snížení splátek prodloužením doby
splatnosti nebo prodej nemovitosti a předčasné
splacení úvěru. Vždy se však vyplatí vyhnout se
zbytečným sankcím a jednat s bankou dřív, než
se dostaneme do prodlení se splácením úvěru.
Co když se rozvádíte?
Vlastníte společně nemovitost, ale bohužel musíte najít řešení, jak se s novou situací vypořádat.
Jednou z možností je, že si nemovitost ponechá
jeden z manželů a druhého pomocí hypotéky
vyplatí. K získání hypotéky bude potřeba, aby
manželé byli již pravomocně rozvedeni a měli
dohodu o vypořádání společného jmění manželů (SJM), nebo v případě, že ještě manželství
trvá, bude potřeba notářským zápisem společné
jmění manželů zúžit. Díky tomu pak může o hypotéku žádat jen jeden z manželů samostatně.
Pokud již společně hypotéku máte a potřebujete
druhého z manželů z hypotéky vyvázat, i to je
možné. Splácení hypotéky pak bude jen na jednom z manželů, a proto bude potřeba bance
prokázat, že tato osoba bude mít dostatečné příjmy na splácení. I v tomto případě bude před
vyvázáním druhého z manželů potřeba nejdříve
pravomocný rozvod nebo notářský zápis zužující společné jmění manželů.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Co když zdědíte hypotéku?
Zdědili jste nejen
nemovitost, ale i hypotéku.
V takovém případě je
potřeba kontaktovat banku
a domluvit se na nastavení
budoucích podmínek
splácení. Pokud v rámci
vypořádání dědictví
potřebujete vyplatit ještě
ostatní dědice a stát se
tak jediným majitelem
nemovitosti, hypotéku vám
banka poskytne na základě
předložení usnesení, a to
po ukončení dědického
řízení.
Co když chcete nemovitost
prodat a přestěhovat se?
Koupili jste byt
na hypotéku, ale už je vám
malý. Chcete byt prodat
a přestěhovat se do většího.
To obvykle není žádný
problém. Nemovitosti
pořízené na hypotéku se
běžně prodávají – stačí
jen kontaktovat banku
a požádat ji o vyčíslení
zůstatku úvěru za účelem
prodeje nemovitosti.
Pokud i váš kupující bude
tuto nemovitost kupovat
pomocí hypotéky, vystaví
vaše banka navíc souhlas
se zřízením zástavního
práva ve druhém pořadí
pro banku kupujícího.
Část peněz ve výši zůstatku
vaší hypotéky půjde při
vypořádání kupní ceny
přímo do vaší banky a ta se
díky tomu vzdá své zástavy,
která sloužila k zajištění vaší
staré hypotéky.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz

nájem každý měsíc, celý rok

Z unavených pronajímatelů
děláme vysmáté rentiéry.
Zn. Na počkání...
C

M

Y

CM

MY

CY

MY

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

TOP

MAX

K

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek
bez potíží s nájemci.

PREMIUM

Praktické 2+kk
ceny od 6,1 mil. Kč s DPH*

Tradiční 3+kk
ceny od 9,4 mil. Kč s DPH*

Rodinné 4+kk
ceny od 12,9 mil. Kč s DPH*

*Nově možnost e-rezervace.

Nové byty chytře...
CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice s rozlehlým zeleným vnitroblokem
V ulici Na Maninách vyroste šestipodlažní bytový dům, ve kterém vyroste 32 moderních bytů.
Nejzajímavějším prvkem projektu je zejména rozlehlý vnitroblok, který bude sloužit pouze
majitelům domu k oddychu a relaxaci. Prodáno 85 % bytů. K nastěhování podzim 2019.
NMN@Holešovice patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
PENB: B Více informací naleznete na www.na-maninach.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.
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RD s pozemkem 700 m2 za 5,7 mil. Kč vč. DPH

777 261 262 www.pmax.cz
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