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POZOR SLEVY AŽ 55%

Mìsto Kyjov nabízí k pronájmu 
radnièní vinárnu v objektu 
kyjovské radnice.

Podrobnìjší informace a
sjednání prohlídky:
ing. Jureèková, 
tel. 518 697 435,
e-mail: 
v.jureckova@mukyjov.cz.

Lhùta pro pøedložení nabídek 
vèetnì popisu podnikatelského 
zámìru a výše roèního 
nájemného (v zalepené obálce 
oznaèené èíslem 140/2013 a 
nápisem „NEOTVÍRAT”)
je do: 30.6. 2013

NABÍDKA PRONÁJMU
VINÁRNY S RESTAURACÍ!

RADNIÈNÍ VINÁRNA
KYJOV

SLUŽBY
1) Stìhování bytù, 

    domù, kanceláøí

2) Vyklízení, demolice

3) Demontáž, montáž 

    nábytku

4) Stìhování tìžkých 

    bøemen

5) Autodoprava

Darek Truschinger
majitel

Tel.: 604 379 558
e-mail:

info@stehovanidar.cz
www.stehovanidar.cz
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Poboèka Hodonín, Národní tøída 16, Tel.: 518 345 345
Mùžete nás kontaktovat také v Kyjovì, Jungmannova 24/32, tel. 518 614 205

HODONÍNSKO

BRECLAVSKO
Anton Vávra 605 207 131

Jmenuji se Anton 
Vávra a pracuji v 
Reality GAIA 6 let. 
M a j í  m ì  r á d i  
senioøi a klienti, 

kteøí ocení mùj 
peèlivý pøístup k zakázce. 
Jsem slovenský obèan a proto 
se také specializuji na prodej 
nemovitostí v pøíhranièních 
oblastech Slovenska. Z 
dalších mých pøedností je 
orientace na pronájmy bytù 
na Hodonínsku a Veselsku.

6  let v oboru

Milan Beòa 605 248 203
Jmenuji se Milan 
Beòa, v realitním 
oboru pracuji 6. 
rokem. Zamìøuji se 
na j ižní  oblast 
H o d o n í n s k a  a  

Bøeclavsko. K mým velkým 
koníèkùm patøí pohodová jízda na 
motorce. Jako vìtšina motorkáøù 
jsem i já pohodáø, který má vždy 
dobrou náladu a rád komunikuje 
s lidmi. Práce v realitách je èasto 
složitý proces a proto se snažím 
do obchodu vnést pohodu a 
pozitivní náladu, což vìtšina 
klientù ocení.

6  let v oboru

! ! Z NAŠÍ NABÍDKY NA KYJOVSKU    Z NAŠÍ NABÍDKY NA KYJOVSKU    Z NAŠÍ NABÍDKY NA KYJOVSKU

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf

Pavel Stix 605 207 132

Jmenuji se 
Pavel St ix, 
mám velmi 
solidní právní 

základy, obrovskou 
chu� nìco dokázat a 
vitalitu mládí. Budete 
pøekvapeni, s jakým 
nasazením a chutí 
budu pro Vás pracovat. 
Dejte šanci mládí! 

NABÍDKA BYTÙ V HODONÍNÌ!

Více informací na www.realitygaia.cz
m.realitygaia.cz 

Zn.: 12H241PZ

2K výstavbì RD pozemek 693 m . 
Pozemek se nachází v okrajové èásti 
obce ve smìru k Hodonínu. Veškeré 
IS vedou krajem pozemku. Pøístup 

na pozemek z novì vybudované 
zpevnìné asfaltové komunikace 

a chodníky se zámkovou dlažbou.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 810.000,- Kè

Rohatec

Zn.: 12H347PO

Lužice
Nabízíme víceúèelové zaøízení stojící 
pøímo u hlavní silnice. V zaøízení je 

nyní restaurace s vývaøovnou 
s kompletním zázemím (sklady, soc. 
zaøízení, kanceláø, kvelbené sklepy 
vè. ledovny). Dále je zde velký sál 

vè. pøedsálí, byt 3+1 a místnost 
fotoateliéru. Velké parkovištì u objektu. 

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 5.500.000,- Kè

Zkratky: N….NOVINKA, S...SLEVA

PRODEJ

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf

Zn.: 13H077RD

Dolní Bojanovice

Zn.: 13H003PZ

Prodej samostatnì stojícího rodinného 
domu o velikosti 4+1 v obci Dolní 

Bojanovice. Dùm je v pùvodním stavu, 
nabízí se zde možnost rozšíøení o další 

pokoje v podkroví. Dùm je celý 
podsklepený. K domu patøí pozemek 
o výmìøe 435 m2, který mimo jiné 

nabízí možnost vybudování dvojgaráže. 

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.399.000,- Kè

Zn.: 13H078RD

Tìmice

Zn.: 13K087RDZn.: 13K060RD

TìmiceŠardice
Prodej rodinného domu o velikosti 3+1 

v klidné èásti obce Tìmice urèený 
k rekonstrukci. Dùm ve tvaru písmene 

"L" se sedlovou støechou stojí na 
oploceném pozemku - dvoøe, o výmìøe 

441 m2. Na dvùr navazuje pozemek 
vedený jako ovocný sad a dále orná 

pùda. Støecha po opravì v dobrém stavu.

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 440.000,- Kè

Pìkný dùm 4+1 po rekonstrukci se 
zahradou, v klidné lokalitì, podsklepený, 
ve sklepì se nachází prádelna, kotelna, 
skladovací místnosti a garáž. Kuchynì i 
koupelna po rekonstrukci. Vedle domu je 
ještì jedna garáž. Za domem je zahrada, 

která konèí hospodáøskou budovou 
s posezením u grilu.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.790.000,- Kè

Útulný pøízemní dùm 3+1 v klidné èásti 
obce. Po rekonstrukci, nová 

elektroinstalace, rozvody vody a 
kanalizace, kondenzaèní kotel, podlahy, 
okna, krbová kamna, interiérové dveøe i 
koupelna. Dùm je zateplený. Za domem 

dvùr, hospodáøské místnosti a brána 
na zahradu. Je ve velmi dobrém stavu.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.190.000,- Kè

Nízké Tatry
Lukrativní pozemek pro rekreaci 

v podhùøí Nízkých Tater, inženýrské 
sítì v dosahu.  Dle územního plánu 

možnost zástavby pro rekreaci. 
Výmìra pozemku pøes 2 200 m2. 

Pozemek je pøístupný ke státní 
silnici na horské lyžaøské støedisko 

Èertovica. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 40,- € / m2

Zn.: 13H007RD

Èejkovice
Lukrativní nabídka - RD 4+kk 

(kolaudace 12/2012) v obci Èejkovice. 
Samostatnì stojící dobøe dostupný, 

napojený na IS. Dùm je nabízen 
dokonèený. Použity špièkové 

materiály a technologie, energetická 
tøída nároènosti A, spotøeba energií 

2.000,-Kè/mìs. K domu patøí pozemek 
o výmìøe 566 m2.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 3.290.000,- Kè

Zn.: 13H031PO

Hodonín
Buïte vidìt! Pronájem kanceláøí 

umístìných v budovì u hlavní svìtelné 
køižovatky na rozhraní ulic Národní 

tøída a Dolní Valy. Kanceláø o výmìøe 
16,8m2 je umístìna ve II. NP v 

prostorách Reality GAIA, spol.s  r.o., 
kanceláø se samostatným vstupem z 
chodby o výmìøe 27 m2  ve III. NP. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 2.500,- Kè + inkaso

Zn.: 13H048RD

Mutìnice

Cihlový rodinný dùm 3+1 s vjezdem, 
vinným sklepem a pìknou zahradou 

o výmìøe 551 m2 v Mutìnicích. Dùm 
je v pùvodním stavu vhodný k 

rekonstrukci. Na dvoøe se nachází vinný 
sklep se zastøešeným prostorem na 

vybudování posezení a lisovnu, naproti se 
nachází cihlová dílna, následuje zahrada.  

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 750.000,- Kè

Zn.: 13H076PO

Hodonín

Zn.: 13K091RD

Hodonín

Zn.: 13H108RD

Mikulèice

Nízkonákladová, dvoupodlažní 
novostavba rodinného domu s krbem, 
zahradou a s podnikatelskou místností 
se samostatným vstupem, v malebném 

a klidném prostøedí plnì obèansky 
vybavené obce Mikulèice u Hodonína, 

s výbornou dopravní dostupností. 
Vynikající cena !!! Neváhejte !

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 2.990.000,- Kè

Zn.: 13K049BO

Hodonín

Nabízíme k prodeji byt 2+1 o výmìøe 
46m2, který se nachází ve 3.patøe 

ze 6.pater zrevitalizovaného panelového 
domu. Byt se prodává vèetnì vybavení, 
nábytku, TV, DVD, praèky a lednièky. 
Okna jsou plastová. Bytový dùm prošel 

v roce 2011 revitalizací. Mìsíèní náklady 
bytu èiní cca 3.100,- Kè. 

Kontakt: 605 248 200
Cena: 950.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu reprezent. komerèní prostory ve zrekon-
struovaném objektu na ul. Pøíèní. Dostupnost pøímo z chodníku 
rušné ulice,  širší využití (obchod a služby, makléøské...). DØ: 

vstup s prosklenou výplní do ulice, 4 místnosti a sociální 
zaøízení. Parkování na parkovišti. Cena k jednání.

Kontakt: 605 248 202
Cena: info v RK

Nabízíme velmi zajímavou nemovitost, 
samostatnì stojící vilu v lukrativní èásti. 

Dùm je podsklepený. V pøízemí je 
bytová jednotka 3+1. Další bytová 
jednotka 1+1 je v patøe, která má 

samostatný vchod z pøízemí. Kolem 
domu je zahrada, za domem vìtší èást 

zahrady a na konci pozemku garáž.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 2.670.000,- Kè

Zn.: 13H022RD

Rohatec

Zn.: 12H100RD

Žeravice
Pøízemní, sam. stojící, èást. podsklepený 

RD 3+1, po èást. rekonstrukci.  plast. 
okna, elektøina, krb, nová koupelna, 
kuch. linka. Zimní zahrada, hosp. 

budova, pøístøešek, vlastní studna. Garáž 
slouží i jako prùjezd do dvora. Velmi 
útulný.  Za domem je velká zahrada s 

ovocnými  stromy a vinice s cca 150 ks 
vinné révy. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì:  790.000,- Kè

Zn.: 13H070DB

Hodonín - Velká Kasárna
Prostorný družstevní byt o velikosti 

1+kk umístìný v 1. patøe 
zrevitalizovaného zdìného bytového 
domu. V bytì jsou plovoucí podlahy, 
obložkové zárubnì, velká koupelna 

s vanou, samostatné WC. K bytu patøí 
balkón. K bytu dále pøináleží komora 
umístìná na chodbì a sklepní kóje. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 790.000,- Kè

Nabízíme Vám exklusivnì ke koupi velmi 
pìkný prostorný rodinný dùm 4+1 

s jídelnou, terasou, balkonem, dvorem, 
zahradou, garáží a samostatnou plnì 

vybavenou restaurací se zahrádkou, pódiem, 
nedokonèenou kuželnou a prostory 

vhodnými na vybudování ubytování. Možné 
yyužití: bydlení, podnikání - v pohostinství, 

v ubytování, v provozování bowlingu a další.

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 3.990.000,- Kè

Zn.: 11H261RD

Dubòany

Zn.: 13H093CH

Rohatec

RD 4+1 s jídelnou v klidné mìstské 
èásti. Z r. 1967, 2.NP (pøízemí a pùdní 

vestavba  2 pokoje) Celkovì 
podsklepený. Samostatnì stojící garáž 

ve dvoøe, letní kuchynì, zdìný,  
samostatný, kvelbený sklep. Za domem 

2je velká zahrada o výmìøe 375 m . 

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.490.000,- Kè 

Zn.: 13K138RD

Žeravice

Rodinný dùm 4+1 s menší zahrádkou. 
Nachází se ve velmi klidné ulici, 

pøízemní, èásteènì podsklepený dùm 
se sedlovou støechou.  V pøední èásti jsou 
2 pokoje, do zahrady jsou taktéž 2 poko-
je, kuchyò, koupelna + WC. Za domem je 
menší zahrádka s hospodáøskou budovou, 

parkovat lze pøed domem.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 350.000,- Kè

Zn.: 13K139RD

Žeravice
Nabízíme rozestavìný patrový dùm- 

hrubou stavbu, který se nachází v klidné 
ulici. Dùm je podsklepený, má pøízemí 
a patro - pøední vestavbu se sedlovou 
støechou, za domem je zahrádka. Dùm 
je napojen na plyn a kanalizaci. Garáž 
lze vybudovat vedle domu. Je možné 

pøikoupit i vedlejší stavbu.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 380.000,- Kè

Zn.: 11H294RD

Stavìšice
Cihlový RD 4+1 s možností pùdní 

vestavby. Dùm byl pøestavìn v 60tých 
letech a je napojen na veškeré IS. Je v 
dobrém stavu, vhodný k nastìhování. 
K domu patøí dvorek s vjezdem pro 
auto, hosp. stavení a malá zahrádka. 

2Celková plocha je 309 m . 

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 660.000 Kè

Zn.: 13H027RD

Žádovice
Nabízíme k prodeji nový samostatnì stojící, 
prakticky øešený, pøízemní dùm, o velikosti 

4+1, s garáží, zastøešenou terasou a se 
zahradou. Podlaha v zádveøí a v koupelnì 
kachlová, v ostatních pokojích plovoucí 

podlahy. Okna jsou šesti komorová, 
garážová vrata jsou na dálkové ovládání.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 3.190.000,- Kè

Zn.: 12H109SK

Skoronice

Zn.: 13K121RD

Ježov

Cihlový sklep  v lokalitì vinných sklepù 
Búdy,  cyklostezka, možnost rybolovu. 

Vytápìní krbovými kamny + plynové WAF 
(ložnice + obývací pokoj). Sklep má vlastní 

studnu, zásobník plynu v pøedzahrádce, která 
2

má výmìru 133 m . Zastavìná plocha sklepa 
2

je 56 m . Parkování je možno pøed sklepem. 

Kontakt: 605 248 203
Cena:  850.000,-  Kè 

Nabízíme k prodeji dùm se zahradou 3+1, 
v dobrém technickém stavu, podsklepený, 
napojený na IS, má velký prùjezd, sloužící 
i jako garáž. Po pravé stranì domu v pøední 
èásti je velká místnost, která se využívala 

jako hospoda a prodejna. Za domem je 
prostorná zahrada a hospodáøské místnosti.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 790.000,- Kè

Manželé hledají 
k dlouhodobému 
pronájmu byt 3+1

v Bažantnici, 
do 10 tis. Kè/mìs. 

Volejte 605 248 203

Hledáme pro našeho 
klienta zahrádku 

v Hodonínì 
v lokalitì 

u elektrárny. 
Volejte 605 248 203

Hledáme k pronájmu prostory vhodné k 
provozování rychlého obèerstvení v centru 

Hodonína, plocha 70 - 100m2, cena do 
20.000,-Kè/mìs. Pøípadnou pøestavbu a 
povolení hygieny si vyøídí poptávající. 

Volejte 605 248 203

Hledáme pro klienta 
byt o velikosti 2+1 
v cenì do 700 tis.Kè 

v Hodonínì. 
Nabídnìte, prosím: 

605 248 203

Hledáme pro klienta 
BOV 2+1 v Hodonínì, 
nejlépe Brandlova, 
na sídl. Bažantnice, 

ul. Družstevní, Cihláøská 
ètvrt. Platba hotovì. 
Volejte 605 207 131

Koupím zahradu 
s chatkou a 

pøipojenou elektøinou 
v Hodonínì a blízkém 
okolí do 250 tis. Kè. 

Volejte
605 248 203

AKTUÁLNÍ NABÍDKA BYTÙ VE BZENCI

BYTY V OKOLÍ HODONÍNA
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590.000,- Kè 
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850.000,- Kè
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890.000,- Kè
 1.150.000,- Kè

499.000,- Kè
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950.000,- Kè

605 248 203
605 248 205
605 248 203
605 248 203
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605 248 204
605 207 131
605 207 131
605 207 131
605 248 200
605 248 203
605 248 203
605 207 131
605 207 131
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605 248 204
605 248 204

605 248 203
605 248 203

Pro klientku hledáme 
RD v Rohatci, 

minimálnì 3+1. 
Platba v hotovosti 
do 1.500.000,-Kè. 
Nabídnìte na tel.: 

605 248 200

Nabízíme k prodeji zdìnou chatu s 
garáží a zahradou 590 m2 . V chatì je 
elektøina 220/380 V, obecní vodovod a 
septik s trativodem. V roce 2013 - 2014 

bude u chaty vyvedena kanalizace s 
možností napojení. V  podkroví krytý 
balkón. Za chatou je další sam. zdìná 

místnost a za ní suché WC.

Kontakt: 605 248 203
Cena: 450.000,- Kè
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NABÍDKA BYTÙ V KYJOVÌ

Jmenuji se Petra 
Pichlerová, mám 
ráda lidi, život a 
s p o r t .  J s e m  
externí cvièitelkou 

zumby a mám dobrou 
fyzickou kondici. Kdo má 
dobrou fyzièku, má dobré 
psyché. Už se na Vás tìším, 
jak Vás v klidu a pohodì, 
spolu s kolegy, provedu 
ú s k a l í m  s l o ž i t é h o  a  
n á r o è n é h o  r e a l i t n í h o  
obchodu.

Jmenuji se Jana 
K u b í k o v á ,             
v oblasti realit 
pracuji již 11 let. 
Díky dlouholetým 

zkušenostem ve svìtì realit 
dokáži zrealizovat i složitìjší 
obchodní pøípad. Mou silnou 
stránkou je komunikace s 
klientem. Nejvìtší odmìnou 
je pro mì spokojenost èasto 
se vracejících klientù, øíkají 
mi makléøka doporuèená 
pøáteli.

Jmenuji se Vìra 
Petrù, je mi  
pøes ètyøicet let 
a nìco už jsem  
v životì zažila.     

Od mládí se vìnuji obchodu 
a folkloru. Ten mì nauèil 
dobré komunikaci s lidmi. 
Zná mì hodnì lidí a èasto 
se na mì obracejí. Není pro 
mì prob lém nab íze t  
nemov i tos t  k l i en tùm 
napøímo a na míru.

Poboèka Kyjov, Jungmannova 24/32, Tel.: 518 614 205
Mùžete nás kontaktovat také v Hodonínì, Národní tøída 16, tel. 518 345 345

pichlerova@realitygaia.cz 11  let v oboru

www.realitygaia.cz

petru@realitygaia.cz

Zn.: 12K366DB

Kyjov
DB 2+1 ve velmi klidné ulici, 58 m2 

s lodžií, 3.NP cihlového bytového 
domu. V r.2011 revitalizace, vèetnì 

nové odizolované støechy. Disp: vstupní 
chodba, doleva prostorná šatna 

s kotlem, koupelna s vanou, WC, 
kuchynì, pokoj s lodžií a druhý pokoj. 

Velký sklep o výmìøe 14,5 m2.

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 940.000,- Kè

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf
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Zn.: 13K046RDZn.: 12K379PO

ŽádoviceKyjov

RD po rozsáhlé rekonstrukci, 
nepodsklepen, pøízemní. Dispozice: 

chodba, obývací pokoj, kuchynì a jídelna, 
dìtský pokoj, ložnice, koupelna+WC. IS: 
ústøední plynové topení, elektøinu, obecní 

vodovod, kanalizace a krb, internet. 
Parkování pøes prùjezd i garáž ve dvoøe. 

Zahrada 633 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.120.000,- Kè

PRONÁJEM

PRODEJ

BYTY V OKOLÍ KYJOVA

Kyjov
Hala pro lehkou výrobu èi skladování, 
souèástí manipulaèní plocha. Hala se 
nachází v okrajové èásti prùm. zóny, 

bývalého areálu  Kyjovan, samostatnì 
stojící. Celková výmìra haly 21x10 m. 
Vnitøní výška stropu 5 m. Konstrukce 

zdìná se sedlovou støechou, novì 
vybudovány pøípojky el. a plynu.  

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.900.000,- Kè

Zn.: 13K084PO

Zn.: 13K RD059

Ježov

RD 4+1, není podsklepen. V pøízemí 
vstupní chodba, kuchynì s jídelnou, 
obývací pokoj s otevøeným krbem, 
ložnice a pokoj. Koupelna, WC a 

komora souèástí. V podkroví je pùda a 
další obytný pokoj. Veškeré IS.  Za 

domem pøístøešek na náøadí a technická 
èást. Vedle domu je kvelbený sklípek. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.350.000,- Kè

Zn.: 13K054RD

Hýsly

Prodáváme RD 4+1, pøízemní, z èásti 
podsklepený, s vjezdem.  Dùm je 

napojen na elektøinu, obecní vodovod, 
ale i vl. studnu, topení je ústøední 

plynové, ale i na tuhá paliva. 
Za domem je dvùr a zahrada o výmìøe 

835 m2.  Vedle domu je pozemek 
o výmìøe 1269 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.290.000,- Kè

Velmi pìkné prostory v Kyjovì pøímo 
na Kyjovském námìstí. Prostory se 

nachází v 1. patøe zrekonstruovaného 
domu. Celková výmìra k pronájmu je 

71 m2. Prostory mají samostatný vchod, 
vl. topení a samostatné mìøièe energií. 
Dispozice: vstupní chodba, 2 místnosti, 

sklad a WC s umyvadlem.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 6.000,- Kè/mìs. bez inkasa

Zn.: 12K239RD

Kyjov
Toužíte po baru èi vinárnì a bydlení 

v jednom? Velmi dobrá poloha, zaøízená 
vinárna, velký byt s krásným rohovým 
pokojem, zahrada. Ve spodním patøe - 

suterénu je v souèasné dobì provozována 
vinárna. V horním patøe je prost. byt,

za domem zahrada s možností pøíjezdu 
do domu i ze zadní èásti.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 5.500.000,- Kè

Zn.: 12K357BO

Kyjov

Zn.: 13K011RD

Domanín

Èásteènì podsklepený RD. V 1NP: 
kuchynì, 3 pokoje, spíž, koupelna, WC, 
komora, veranda. V podkroví: kuchynì, 
4 pokoje, komora, spíž, koupelna, WC. 

Ve sklepì kotelna, 3 sklady, dílna, 
prádelna. Dùm byl dokonèen v r. 1975. 

Veškeré IS. Ve dvorní èásti garáž 
s dílnou, chlévy, zahrada.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.950.000,- Kè

Chcete ihned bydlet a hledáte byt bez 
dalších nákladù do rekonstrukce?  Byt 
2+1 v osobním vlastnictví na Sídlišti 

U Vodojemu, 2. NP domu. Je po 
kompletní rekonstrukci. Dispozice: 
vstupní chodba se zaøízenou šatnou, 
WC, koupelna, kuchynì, ložnice a 

pokoj s balkonem. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 1.400.000,- Kè

Zn.: 12K362RD

Kyjov
RD 4+1 s možností rozšíøení podkrovního 
bydlení. Vhodný k podnikání i k bydlení.  

2003 byla vymìnìna nová støecha, v r. 
2005 probìhla výmìna oken za plastová a 

poøídila se nová fasáda. Nádherná 
prostorná pùda s možností o vybudování 

dalšího bydlení. Dùm je celý 
podsklepený. Zahrada 91 m2. 

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 2.100.000,- Kè

Zn.: 13K115BO

Kyjov

Zn.: 13K062DB

Kyjov

Nabízíme k prodeji byt 2+1 
v osobním vlastnictví, který 

se nachází ve 3. patøe ze 3 pater 
bytového domu. Byt je krásný, 

prostorný, po celkové rekonstrukci. 
K bytu náleží  na patøe komora  

a velký sklep.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 1.250.000,- Kè

Krásný byt 3+1, je vybaven nábytkem 
vyrobeným pøímo na míru. Souèástí 

bytu jsou i vstupní a interiérové dveøe, 
které jsou z masivního døeva. Byt 

o výmìøe 65 m2 se nachází ve 2NP 
bytového domu se dvìma výtahy, 

s velmi dobrou dostupností do centra 
mìsta, v klidné lokalitì ulice Zahradní.  

Kontakt: 605 248 207
Cena: 1.380.000,- Kè

Zn.: 13K107RD

Kyjov
RD v klidné èásti Kyjova-Boršov 

v dostupnosti centra. Vytápìní na tuhá 
paliva s možností napojení na plyn. 
Dùm je po rekonstrukci s možností 
dotvoøení dle vlastních požadavkù. 

Ideální pro mladou rodinu nebo starší 
manžele s nevelkým požadavkem 

na pozemek.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 680.000,- Kè

Zn.: 13K088BO

Kyjov

Nabízíme k prodeji byt 1+1 
o výmìøe 34 m2 ve 3. patøe 

ze 4. Byt je velmi pìkný s novými 
plastovými okny a kuchyní. 
Dispozice: vstupní chodba, 

doprava šatna, koupelna a WC, 
dále kuchynì a pokoj.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 699.000,- Kè

Zn.: 11K181RD

Kyjov

Hledáte nové bydlení, které si mùžete 
dokonèit dle vlastních pøedstav? 

Souèasný stav domu je v hrubé stavbì, 
s veškerými rozvody a pøípojkami. 

Na domì je hotová nová sedlová støecha. 
Za domem je prostorný dvùr s ven-

kovním sklepem, studnou a zahradou, 
s možností samostatného vjezdu.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 1.400.000,- Kè

Zn.: 13K050BO

Kyjov

Byt 3+1 nacházející se ve 3. patøe s 
balkonem. Byt se skládá z pokoje o 

výmìøe 17 m2, pokoje 8,5 m2, pokoje 
13,8 m2, kuchynì 6 m2, chodby 6 m2, 
koupelny, WC a dvou sklepù. Celková 

plocha bytu i s pøíslušenstvím je 
61m2. Probìhla zde rekonstrukce 

podlah. Vlastní vytápìní.

Kontakt: 605 207 205
Cena: 830.000,- Kè

Zn.: 13K123RD

Kyjov

K prodeji nabízíme rodinný dùm 
5+1 k okamžitému bydlení v Kyjovì, 
ul. Kvìtná. Dùm je plnì podsklepen, 
s garáží a posezením. Dùm je øešen 
na patro. Napojen na všechny IS. 

Za domem dvorek 
s bazénem a menší zahrádkou.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 3.490.000,- Kè

Zn.: 13K119BO

Kyjov

Pìkný slunný byt 2+1 a podlahové ploše 
53 m2. Nachází se v klidné ulici Mezi 
Mlaty a je umístìn ve 2. NP bytového 

domu. Dispozice: vstupní chodba 
s koupelnou a WC, ze které se vstupuje 

do kuchynì a obývacího pokoje 
s balkonem. Vedle kuchynì je druhý 
pokoj. Byt má nová plastová okna.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 890.000,- Kè

Zn.: 12H202RD

Svatoboøice - Mistøín

Luxusní, nízkoenergetický dùm o velikosti 6+1 za humny 
Kyjova. RD není podsklepený, má dvougaráž, 2NP, nadèasovì 

øešený interiér. Nízkoteplotní podlahové úsporné vytápìní 
kondenzaèním kotlem, nadstandardní materiály a vybavení 

koupelen, zateplená garážová vrata. Zahrada situovaná na jih.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 4.760.000,- Kè

Zn.: 13K117BO

Kyjov
Nabízíme k pronájmu byt 2+1 

po celkové rekonstrukci, v klidné 
lokalitì, kousek od centra Kyjova 

s vlastním vytápìním. Byt má novou 
koupelnu a novou kuchyòskou linku. 

Dispozice: vstupní chodba s ves-
tavìnými skøínìmi, koupelna s WC, 
Kuchynì, obývací pokoj a ložnice.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 8.800,- Kè/mìs.

Zn.: 12K210RD

Ostrovánky

Zn.: 13K136RD

Žeravice

RD 6+1, samostatnì stojící se 
zahrádkou o výmìøe 175 m2. V roce 

2009 prošel rekonstrukcí: nová 
elektrika, nové odpady, plastová okna, 
nová koupelna s WC a kuchynì. Dùm 
má velkou pùdu s možností rozšíøení 
o další pokoje. Dùm je podsklepený.

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 2.100.000,- Kè

RD 4+1, èásteènì podsklepený. 
Dispozice: vstupní chodba, 2 obytné 

pokoje, kuchynì, komora, místnost pro 
vybudování koupelny, v patøe 2 obytné 

pokoje. Ve dvoøe jsou hospodáøské 
budovy. Dùm napojen na elektøinu, voda 
z vlastní studny i obecní vodovod, topení 

na tuhá paliva nebo el. pøímotopy.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 500.000,- Kè

Zn.: 13K014BO

Kyjov

Zn.: 13K144BO Zn.: 13K126PZ

Bukovany Kyjov

Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 
3+kk, podlahové ploše 86 m2, 

s vlastním topením, ve 3 NP bytového 
domu v Kyjovì. Byt se nachází v klidné 

lokalitì s velmi dobrou dostupností 
do centra mìsta. Je po rekonstrukci, 
kompletnì vybaven a k okamžitému 
nastìhování. V blízkosti MŠ i vlak.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 7.000,- Kè/mìs. + inkaso

Nabízíme k prodeji v Kyjovì 
pozemek situovaný 

v prùmyslové zónì smìr 
Bukovany. Jedná se o pozemek 
èásteènì zasí�ovaný o celkové 

výmìøe cca 2800 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 600.000,- Kè

Zn.: 13K146BO

Stavìšice

Zn.: 12K388RD

Želetice
Nízkoenergetický dùm 7+1 - bazén, 

zahrada  Prostorný dùm v klidné èásti, 
cca 40 km od Brna. Plnì podsklepen, 
v pøízemí zádveøí, chodba, kuchynì 

propojena s jídelnou a obýv. pokojem,  
koupelna, WC, šatna. V patøe 4 pokoje, 

koupelna, WC, v podkroví 2 pokoje. 
Veškeré IS. Za domem garáž  

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 2.500.000,- Kè

Hledáme pro klienty 
byt 3+1 na ul. Lidická 
v Kyjovì. Podmínka 

zrekonstr. a 
v pøízemí. Platba 

v hotovosti. Volejte 
605 248 200

Hledáme pro 
starší manžele 

bezbariérový dùm 
2+1 v okolí Kyjova, 
kolem 500.000,- Kè. 

Volejte 
605 248 204

Mladá rodina 
s dìtmi hledá byt 
3+1 po rekonst. 

v Bzenci 
do 1.200.000,- Kè. 

Volejte 
605 248 204

Pro konkrétní 
klientku hledáme 

1+1 pouze 
Za Stadionem 

v Kyjovì. 
Nabídnìte na tel.: 

605 248 207

Pro klienty 
hledáme byt 

o velikosti 3+1 
pouze ve Vracovì 

nebo Bzenci. 
Volejte 

605 248 205

Pro klienta 
hledáme prostory 

na pronájem v 
Kyjovì za úèelem 

kavárny. 
Nabídnìte na tel.: 

605 248 207

Starší manželé 
hledají RD 

o velikosti 4+1, 
nejlépe pøízemní 

s garáží nebo 
park. stání, 

menší 
zahrádkou. 
Bez velkých 
úprav, do 

1.500.000,- Kè. 
Volejte 

605 248 205
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Nabízíme k prodeji byt 3+1, 65 m2. 
Byt je po rekonstrukci mimo koupelny. 

V bytì jsou nové podlahy, nová 
ekektøina, nová kuchyòská linka vèetnì 

spotøebièù, které jsou ještì v záruce. 
Výhodou bytu je vlastní plynové 

topení. Dùm stojí v klidné lokalitì, 
za domem je venkovní posezení.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 850.000,- Kè

Nabízíme k prodeji velký 
prostorný byt o velikosti 3+1, 

který se nachází v 1. patøe 
cihlového bytového domu. Byt má 

vlastní vytápìní. K bytu náleží 
velký sklep. Dùm se nachází ve 

velmi klidné ulici s hodnì zelení.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 700.000,- Kè



HO 4 Vydává RAKO reality s.r.o., Palackého 89, Trutnov; tel./fax: 499 811 210, 499 812 150; e-mail: redakce@rako-reality.cz; Registraèní znaèka MK ÈR E  12839

Poboèka Hodonín, 
Národní tøída 16,

Mùžete nás kontaktovat 
také v Kyjovì, 

Jungmannova 24/32, 
tel. 518 614 205

Tel.: 518 345 345

VESELSKO
BZENECKO

Irena Pavlíková
605 248 204

J m e n u j i  s e  I r e n a   
Pavlíková, pracuji v  
realitách 8 let a podle 
s l o v  k l i e n t ù  mám 
výrazný obchodní talent. 
Specializuji se na oblast 
Bzenecka, Veselska, 

Kyjovska, Horòácka, ale prodám i 
nemovitost všech typù a cen na 
Hodonínsku. Mám také pøístup k 
movité klientele a jako  jedna z mála 
n a  o k r e s e  p r o d á v á m  t z v.  
nadstandardní nemovitosti. Prodej 
dražších vil vyžaduje specifické 
jednání a urèitou úroveò. Vyzkoušejte 
si mì!

9  let v oboru

Zn.: 12H099RD

Bzenec
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VŠECHNY POPTÁVKY NALEZNETE PODROBNÌ POPSANÉ NA http://www.realitygaia.cz/poptavky-nemovitosti.html

Zn.: 10H303RD

Nadstandardní, nový, prakticky 
a zajímavì øešený RD 6+1
v mírném svahu s pìkným 

výhledem do krajiny. Dùm je 
samostatnì stojící, s dvojgaráží 

a zahradou. Velmi pìknì 
a prakticky øešen. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 5.190.000,- Kè

Bzenec

Zn.: 12K293RD

Jestøabice

RD 3+1 v centru obce s velkým 
pozemkem a možností rekonstrukce 

na farmu. Disp: vst. chodba, 3 pokoje, 
kuchynì, komora, koupelna s WC. Pøes 

oboustrannì uzavøený prùjezd vstup 
do dvora s hospodáøskými budovami a 

zahrady s  kvelb. sklepem. Jednopodlažní, 
nepodsklepený, s vlastní studnou.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 700.000,- Kè

Zn.: 13H063RD

Vnorovy - Lideøovice
Nabízíme k prodeji nenápadný, 
luxusnì zrekonstr. dùm v obci 

Lideøovice. Dùm ve tvaru L, v pøední 
èásti vjezd, vst. chodba, jídelna, nová 

kuchynì a velmi originálnì øešený 
obýv. pokoj s pracovnou, luxusní 

koupelna. Po døevìných schodech je 
pøístupná galerie vhodná ke spaní. 

Kontakt: 605 248 203
Cena: 2.200.000,- Kè

Pøízemní dùm 3+1 s garáží a zahradou 
situovanou na jih ve Bzenci. RD je v 
dobrém technickém stavu, je èásteènì 

podsklepený. Zahrada je prostorná 
s altánem pro posezení  a grilem 

a na zahradì je i bazén. Rekonstrukce 
domu probìhla v roce 2000. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 990.000,- Kè

Zn.: 11H188RD

Bzenec
Exkluzivní nabídka - nadèasový nový 

dùm s bazénem, velkou zahradou 
situovanou na jih. Dùm není podsklepený, 

je zateplen, má  tepelnì úsporná okna 
a celkovì je z nadstandardních materiálù, 

v pøízemí je trojgaráž. Dùm se nachází 
ve velmi pìkné klidné lokalitì. 

Pøi rychlém jednání výrazná sleva !

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 4.770.000,- Kè

Zn.: 12K285RD

Želetice

RD5+1, po kompletní rekonstrukci. 
nepodsklepený, situovaný do tvaru 

"L".Na dùm navazuje bývalá kotelna, 
chlévy, skladový prostor, zahradní 

domek s posezením a zahrada. Obecní 
vodovod, 2 studny, ústøedním plynové 

topení. Pøíprava pro horkovzdušné 
rozvody od krbu do okolních místností 

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.400.000,- Kè

Zn.: 13H105RD

Tasov

Nabízíme Vám vinný sklep s vinohradem a možností 
celoroèního užívání s krásným výhledem. 

Po døevìném schodišti vstoupíte do 1. patra, kde je 
obytná místnost s kachlovými kamny, kuchyòským 
koutem a se vstupem na obytnou terasu. V patøe je 
WC se sprchovým koutem a ještì jedna ložnice.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 800.000,- Kè

JEDINEÈNÁ NABÍDKAJEDINEÈNÁ NABÍDKAJEDINEÈNÁ NABÍDKA

Zn.: 13K064RD

Vacenovice

Pøízemní rodinný dùm 2+kk se nachází 
kousek od lesa, v klidné èásti obce. 

Dùm po rekonstrukci, nová kuchynì, 
koupelna i podlahy. Vytápìní øešeno 

dvojím zpùsobem- kotel na tuhá paliva 
nebo plyn. vafky. Za domem je 

pùvodní starší dùm s dílnou, menší 
zahradou o výmìøe 541 m2.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 1.200.000,- Kè

Rodinný dùm 4+1, po rekonstrukci. 
Dispozice: vstupní chodba, 2 obytné 
pokoje, obývací pokoj s jídelnou a 

kuchyní. V zadní èásti domu ložnice, 
koupelna, WC. Pøes kuchyni 

vstupujete do dvora na terasu. Menší 
uzavøený dvùr s dílnou je souèástí. 

Parkování øešeno v prùjezdu.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.150.000,- Kè

Hledáme pro klienta 

RD v Blatnici pod Sv. 

Ant. se zahrádkou, 

do 900.000,-Kè. 
Nabídnìte 

605 207 131

Zn.: 12H355RD

Bzenec
Èásteènì podsklepený dùm o velikosti 

4+1 se zahradou.  Je tvoøen vstupní 
chodbou s posezením, obývacím 

pokojem, ložnicí, koupelnou + WC, 
kuchyní a jídelnou, v patøe pak velkým 

pokojem s balkonem. Na zahradì 
situované na jih je kùlna a garáž, 

pøed domem zastøešený prostor a plot.  

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 775.000,- Kè

Chata k celoroènímu užívání s vlastní 
vodou, pøípojkou elektøiny a možností 

parkování na vlastním pozemku. 
Nachází se na samém bøehu pøehradní 

nádrže s výhledem na okolní lesy 
v oblasti Mlýnky. Za chatou je vinohrad 

a na pozemcích okolo  chaty jsou 
vysazeny ovocné stromy.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 890.000,- Kè

Zn.: 12K198CH

Strážnice

Zn.: 13K134CH

Moravany

Zn.: 13K131BO

Veselí nad Moravou
Prostorný, udržovaný byt 3+1 

v pùvodním stavu , 75 m2. Nachází 
se ve velmi klidné a oblíbené lokalitì 
sídlišti Hutník ve 4. NP domu, který 
prošel kompletní revitalizací. Byt má 
umakartové udržované jádro, které je 
možné rekonstruovat, ale zároveò je 

byt ihned obyvatelný. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 980.000,- Kè

Zn.: 11H363RD

Bzenec

Zn.: 10H312CH

Radìjov

Zn.: 11H088RD

Hrubá Vrbka

Zn.: 13K143RD

Vracov

NOVÉ KRÁSNÉ BYDLENÍ V 
CENTRU MÌSTA. Kompletnì a velmi 

zajímavì zrekonstruovaný,  nadstandardní 
RD. V pøízemí je velká garáž, dvì 

zahrady s venkovní krbem a posezením., 
technická a obytná èást. .Z obývacího 
pokoje s krbem je døevìné schodištì 

do patra jsou dva velké pokoje a terasa. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì:  2.750.000 Kè

Prodej HEZKÉ HISTORICKÉ chaty. Nabízíme 
k prodeji chatu stojící v klidné lokalitì 

rekreaèního støediska Luèina (podhùøí Bílých 
Karpat) na místì zvaném „Nad kioskem“. Jedná 

se o ORIGINÁLNÍ velmi ZACHOVALOU 
DØEVOSTAVBU s øadou PÙVODNÍCH 
PRVKÙ, osazenou na zdìném, kamenném 

suterénu. K chatì patøí POZEMEK o výmìøe 
1.810 m2 se STUDNOU. Pro více informací 
èi prohlídku volejte 605 207 131  p. Vávra.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 590.000 Kè

Nabízíme velmi zajímavý dùm 6+1, 
krásná vysázená zahrada, krytý bazén, 

klimatizace v celém domì, který 
se nachází v pìkné a klidné lokalitì 

u lesa. Dùm je èásteènì podsklepený, 
garáž, na zahradì zahradní domek 

a velký, krytý bazén, dále altán 
s krbem a posezením. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 4.350.000,- Kè

Zn.: 13K086CH

Tvarožná Lhota - Luèina
Nabízíme moc pìknou rekreaèní chatu 
s velkým pozemkem. Nachází se pøímo 
u nádrže Luèina. Je postavena v mírném 

svahu. V suterénu dvì garáže, nad 
kterými je obytná èást. Chata má vlastní 

funkèní studnu, prošla èásteènou 
rekonstrukcí. Výhodou velká zahrada, 

soukromí a bezproblémový pøístup. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.140.000,- Kè

Zn.: 13H096CH

Radìjov

ZAJÍMAVÁ NABÍDKAZAJÍMAVÁ NABÍDKAZAJÍMAVÁ NABÍDKA

Zn.: 13K095RD

Dubòany

Nabízíme Vám dùm s menším 
pozemkem, vhodný k rekonstrukci nebo 

také jako pìkné stavební místo. Pøes 
prostorný uzavøený prùjezd vstoupíte 
na dvùr, ze kterého vcházíte do domu. 

Dùm se  nachází v obci Dubòany, blízko 
kostela a je èásteènì podsklepen, 

bez zahrady, jen s menším dvorkem.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 650.000,- Kè

Zn.: 12K256CH

Radìjov
Chata v klidném prostøedí s 

výhledem na pøírodu, v bezprostøední 
blízkosti lesa, v rovinatém terénu, 
øešena jako dvojchata s terasami a 

podkrovím. IS: vl. studna, el, 
vytápìní-kamna na TP. Okolo 

okrasné stromy, - soukromí, stín. 
V zimì pøíjezd pøímo k chatì.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 450.000,- Kè

Zn.: 12K171CH

Javorník

Rekr. chata Filipovo Údolí 5 min chùze 
od lyž. sjezdovky. Pøíjezd v zimì pøímo 
k chatì. Samostatnì stojící, z malé èásti 
podsklepena. V patøe pokoj s terasou a 
krásným výhledem. Vytápìní krbovými 
kamny. Voda vlastní, ohøev vody - el. 
bojler, el. 220/380 V, odpady -  jímka, 

pozemek 216 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì 750.000,- Kè

VÝRAZNÁ SLEVAVÝRAZNÁ SLEVAVÝRAZNÁ SLEVA

Zn.: 12K354PZ

Kelèany

Zn.: 13K058PO

Vlkoš

Postavte si dùm v klidné ulici kousek 
od Kyjova.  Nabízíme Vám pozemek 
vhodný k výstavbì, který se nachází 
v klidné ulici s novou výstavbou RD 

v obci Kelèany. Šíøka pozemku je 34 m, 
délka cca 362 m. Sítì jsou dovedeny 

k sousednímu pozemku, kde 
je postaven nový dùm.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 700.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu zdìnou budovu 
o výmìøe 440 m2. Vhodná pro výrobu 

i skladování, má sociální zaøízení, 
kanceláøské prostory, napojena na IS. 

Umístìní v areálu se spoleènými 
komunikacemi, které zajiš�ují dobrý 
pøíjezd. Velký manipulaèní prostor 

a možnost i venkovního 
uskladnìní materiálu.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 13.000,- Kè

Zn.: 13K118RD

Ždánice
RD o velikosti 3+1. Dùm se nachází 

ve velmi klidné ulici, prošel 
rekonstrukcí, nové bezpeènostní 

vstupní dveøe, nová  okna, podlahy, 
kuchyòka, 2x koupelna, voda v plastu 

a opravená støecha, pokoj s krbem. 
Dùm je možno po dohodì s majitelem, 

zakoupit i s vybavením.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 913.000,- Kè

Zn.: 13K124RD

Následovice

Zn.: 13K141BO

Koryèany

Zn.: 13K110RD

Dražùvky

Pøízemní rodinný dùm 2+1 
s prùjezdem, ve velmi klidné ulici, 

urèený k bydlení i rekreaci. Na domì 
jsou v pøední èásti nová plast. okna, 
nový masážní sprchový kout a nová 

fasáda. Vytápìní plynem, ale možnost 
i na tuhá paliva. Dvorek se dvìma 
kvelbenými sklepy a zahrádkou. 

Kontakt: 605 248 200
Cena: 600.000,- Kè

Nabízíme k prodeji velmi pìkný 
prostorný byt v osobním vlastnictví o 
velikosti 1+1 o výmìøe 42 m2 s garáží 

a vlastním vytápìním. Dispozice: 
vstupní chodba, doprava WC, koupelna 

s vanou, dále kuchynì s novou 
kuchyòskou linkou a velký pokoj. 

K bytu náleží sklep o výmìøe 1x2m.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 470.000,- Kè

Zn.: 13K045SK

Vracov
Vinný sklípek ve velmi klidné èásti, 
pøízemní objekt s podkrovím. Byl 
postaven v roce 1969, o rozmìrech 

6 x 3,5 m x 2,30 m. V pøízemí 
odpoèinková èást, chodba, pracovní èást a 
schodištì. V podkroví samostatný pokoj 
o velikosti 2,5x2,5m. Je zde elektøina, 
vlastní studna a kamna na tuhá paliva.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 300.000,- Kè

Zn.: 12K208SK

Kostelec

Zn.: 13K125SK

Milotice
Nabízíme sklep k prodeji, stojící 

samostatnì asi 1,5 km jihozápadnì 
od obce Milotice. Vinný sklep je patrový 

s obytným podkrovím. Vstupní èást 
je tvoøena centrální místností s krbem 
a posezením. Je zde nìkolik sociálních 

zaøízení a pokojù. Ze zadní strany 
objektu je terasa k posezení.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 990.000,- Kè

Nabízíme k prodeji malebnou rekreaèní 
chatu, celoroènì obyvatelnou. Nachází 

se na jižním svahu Chøibù. Vstup. 
zádveøí, kuchynì s jídelnou,menší 

pokoj, ložnice, podkrovní pokoj, dílna, 
veranda. Napojena na el., vytápìní 

kamna, na tuhá paliva, voda donáškou 
ze studny  kvalitní lesní pramen.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 350.000,- Kè

Pro klienta hledáme 
pozemek ke stavbì RD 

v lokalitì Velké 
Bílovice, Pohoøelice a 
dál ve smìru na Brno. 
Platba hotovì. Volejte 

605 207 131

Hledáme pro klientku 
pronájem malého 

bytu, nejlépe 
garsonky ve Veselí 

nad Moravou a okolí. 
Nabídnìte na tel.: 

731 558 161

Koupím RD 3 až 5+1 
v Hodonínì, do 3 mil. Kè. 
Zahrada alespoò 100 - 
200 m2. Mùže být i k 

rek. za odpovídající cenu. 
Garáž není podmínkou. 
Informujte se na tel.: 

605 248 203

Hledáme pro našeho 
solventního a hotovostnì 

platícího klienta 
zahrádku v obcích 

Hodonín nebo Lužice 
o výmìøe max. 1.000 m2. 

Nabídnìte, prosím na 
tel.: 605 248 202

Hledáme pro klienta 
bezbariérový byt 

o velikosti 1+1 nebo 
1+kk v Hodonínì. 

Nabídnìte, prosím. 
Dìkujeme. Volejte: 

605 248 202

Mladí manželé 

hledají pøízemní 

dùm i k rekonstrukci 

na Horòácku 

do 1.000.000,- Kè. 

Volejte: 605 248 204

STOJANY NA MINIMAX

Nabízíme k prodeji RD 4+1 k bydlení èi 
chalupaøení. Dùm stojí v klidné zástavbì mezi 

obcemi Hrubá Vrbka a Velká nad Velièkou. 
Technický stav domu vyžaduje rek. (zejména støešní 

krytina, omítky a podlahy). DØ.: vstup chodbou 
z ulice do obývacích prostor, 2 pokoje s okny do 

ulice, 2 pokoje s okny do dvora, kuchynì, koupelna, 
komora. Dùm není podsklepen, má hosp. zázemí a 
zahradu. IS: el. 220/380V, veø. vodovod, plynová 
pøípojka bez rozvodù po RD, odkanalizovány jsou 
kuchynì i koupelna, vytápìní lok. na tuhá paliva.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 380.000,-Kè

VÝBÌR Z NABÍDKY V OSTATNÍCH OBCÍCH:

Prodej zdìné chaty v rekreaèní oblasti 
Radìjov s krásným výhledem a  
pozemkem o velikosti 1.100 m2 

osázeným ovocnými stromy. Dispozièní 
øešení: suterén-garáž a kotelna, I.NP - 

vstupní chodba, kuchyòka, WC, 
obývací pokoj a ložnice, II. NP - vstup 

po døevìných schodech do ložnice. 

Kontakt: 605 248 203
Cena: 990.000,- Kè

Nabízíme Vám exklusivnì rodinný 
dùm 3+1 s prùjezdem k parkování 

a zahradou. Dùm se nachází 
v malebném prostøedí obce Tasov 
s výbornou dostupností na Veselí 

nad Moravou. Plná obèanská 
vybavenost, velmi dobrá 

dopravní dostupnost. 

Kontakt: 605 248 203
Cena: 680.000,- Kè

 

 OD Marina, Hobby Elektro, COOP - 

Mìš�anská

 nám. Svobody - MG Centrum, 

papírnictví Pája

KYJOV -

HODONÍN -

BZENEC -

COOP - 

kultur. dùm, naše kanceláø, Mas. Nám. - 

v prùjezdu u Zlatnictví Lazurit, Pošta, Autobus. 
nádraží, Benzina Šebesta, Benzina Euro oil

Vacenovice, Blatnice, Hroz. Lhota, Mor. 

Písek, Dubòany, Veselí n. M., Vracov
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