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Z usnesení městských orgánů
Vybráno z usnesení Rady města Klášterce n.O.

Usn.č. 5/13/2003 - Rada města 
bere na vědomí informaci o 
jednání mezi vedením města 
a jednateli Bytového podniku 
Klášterec nad Ohří, s.r.o.

Usn.č. 7/13/2003 - Rada města 
a) souhlasí se zasklíváním lod-
žií v panelových domech za 
podmínek daných stavebních 
úřadem

b) ukládá vypracovat Zásady 
pro zasklívání lodžií v panelo-
vých domech.
T: 18.9.2003

Usn.č. 40/13/2003 - Rada 
města a) schvaluje Zadávací 
podmínky výběrového řízení
b) ukládá vyhlásit výběrové 
řízení na provozovatele uby-
tovny pro neplatiče.

Zasklívání balkónů - podařilo se

Upozornění Města Klášterce n.O.

Na městský úřad docházelo 
od občanů už tolik žádostí, že 
se problematika zasklívání bal-
kónů v panelácích dostala až 
na stůl radních. Ti proti tomu 
nic nemají, ale uložili odboru 
rozvoje zpracovat podmínky 
pro povolování. „Nechceme, 
aby docházelo k neestetickým, 
případně nebezpečným ama-
térským stavbám, které by 
kazily architektonický ráz pro-

Nejlevnější byty na severu?!
Zdá se, a není to jen můj názor, že se sever republiky stává oblíbenou 

a levnou lokalitou k bydlení. Jako možné místo svého dalšího pobytu si 
jej totiž v poslední době vybírají dřívější obyvatelé velkých měst, Prahu 
nevyjímaje. Na správě našeho družstva pak nejde tuto skutečnost 
nezaznamenat, jen si nejsem zcela jist, zda je tato migrace obyvatel na 
sever zapříčiněna pouze a jedině motivem levného bydlení. Pravdou 
ovšem je, že o byty na severu má v této době největší zájem skupina 
našich spoluobčanů, která ve statistikách obyčejně figuruje v kolonce 
národnostních menšin a tato menšina, jak známo, skutečně povětšinou 
levné bydlení vyhledává.

Začíná to zpravidla vždy telefonem, nebo osobním jednáním, které 
mě většinou vždy překvapí, protože jen ztěží se chce uvěřit tomu, že 
do kraje s největší mírou nezaměstnanosti, byť doslova prošpikovaném 
průmyslovými zónami, se chce někdo přistěhovat z Prahy, kde o práci 
nouze není. Ani vysvětlení, že jde třeba o blízkost přírody Krušných hor, 
či o Aquapark, neobstojí, protože zájemcům jde ve všech případech jen 
a výhradně o levné družstevní byty.

Průběh to má pak většinou stejný. Přijede slušně oblečený pán v dob-
rém autě, obhlídne situaci a za několik málo dní se objeví jiní lidé, 
většinou patřící k již zmíněné menšině, a vybaveni patřičnými finanč-
ními prostředky zakoupí družstevní byt. Pak se ovšem ve valné většině 
případů jdou ihned přihlásit na Úřad práce a v naší evidenci jim do 
kolonky „zaměstnání“ zapíšeme – nezaměstnaný.

A tak to celé na mě dělá dojem, že někde v Praze, Kladně, či v Kar-
lových Varech se jakýsi pan domácí jednoho dne rozhodne zbavit se 
„nepohodlných“ nájemníků a prostě se mu vyplatí zafinancovat koupi 
nějakého bytu třeba v Klášterci a své nájemníky tam přestěhovat. Má 
tím pádem relativně levně po problému a to, že může vzniknout pro-
blém někde jinde, ho zkrátka nemusí nijak zajímat 

Občas se nově příchozích ptám, co je k nám do Klášterce přitahuje 
a z odpovědí, že slušní lidé a vstřícné úřady, bych asi měl mít radost. 
A protože na všem lze najít i pozitiva, mám alespoň radost z faktu, že 
se nám tito lidé nestěhují do jednoho domu tak, jako se to „povedlo“ 
v ulici Mírová čp. 480.                                                         J.Krejsa 

Při rekonstrukci silnice I/13 
bude provedena oprava 2.polo-
viny mostu přes Podmileský 
potok. Provádění těchto prací 
si vyžádá uzavírku vjezdu z 
1/13 do ulice Pod Skalkou vč. 
výjezdu opačným směrem, 
zároveň bude omezen průchod 
chodníkem od světelné křižo-
vatky k Stavebnímu bytovému 
družstvu v ul.Chomutovská.

Pro zajištění obslužnosti 
uzavřené části bude řešena 
doprava s omezením do 3,5 t 
úpravou na obousměrný pro-
voz v ulici Pod Pivovarem, kde 
bude možný vjezd i výjezd.

Žádáme občany a motoristy, 

aby respektovali upravené 
dopravní značení a ztížené 
podmínky průjezdu, a ome-
zili stání zejména v ulici Pod 
Pivovarem.

Termín uzavírky: 1. 9. 2003 
až 30.10. 2003. Investor stavby: 
Ředitelství sinic a dálnic ČR 
Zhotovitel stavby: Stavby silnic 
a železnic a.s . 

Za dopravní značení a ter-
míny uzavírky odpovídá - pan 
Karel Voráček - stavbyvedoucí,  
telefon 724 056 817.

Za Městský úřad Klášterec 
nad Ohří, koordinaci stavby - 
pan Petr Knap, odbor rozvoje a 
investic - telefon 606 625 668.

středí nebo dokonce ohrožovaly 
ostatní,“ uvedl k tomu starosta 
Miroslav Řebíček. 

Jak vzápětí starosta upo-
zornil, do výběru firmy na 
zasklení balkónu město obča-
nům nijak mluvit nebude. „To 
bychom si nedovolili,“ nechal se 
slyšet Řebíček. „Lidé si budou 
moci vybrat sami, nabídka je už 
poměrně široká.“ 

DCh 30. 8. 2003 (jd)



Telefonní čísla na správu SBD
  Spojovatelka  474 316 611
  Fax  474 316 610

Přímé volání na jednotlivé pracovníky správy družstva:
Sekretariát   Kalců  474 316 611
Bytové záležitosti Jelínková 474 316 612
Technik, opravy Dočekal 474 316 613
Pokladna  Mračková 474 316 614
Technik, opravy, TS Mozik  474 316 615
Ředitel  Krejsa   474 316 616
Ekonom  Veselá  474 316 617
Účetní   Chalupová  474 316 618
Účetní, mzdy Wasserbauerová 474 316 619
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Otazníky kolem bydleníNěkolik čísel ze Shromáždění 
vlastníků jednotek
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Telefonní čísla firem držících hotovost
pro bytové objekty SBD

Voda, kanalizace, topení, zámečnické práce
Stanislav Hlavsa, tel.: 474 319 156, 777 319 156

Elektroinstalace
Petr Jelínek, tel.: 474 376 027, 602 952 754

Plynoinstalace
Josef Bartoň, tel.: 474 332 588, 732 257 515

Výtahy
Petr Panuška, tel.: 737 152 752

Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

v pracovní i po pracovní době tel.: 840 111 118

Severočeská energetika, a.s. 
v pracovní i po pracovní době tel.: 800 900 666

Severočeská plynárenská, a.s.
v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

Zahájení topné sezóny

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:
Pod Stadionem 401-403 výměna oken - severní a jižní strana
Pod Stadionem 404-405 výměna oken - vých. a záp. strana
Pod Stadionem 406-408 regulace a měření ÚT
Budovatelská 484 oprava venk. omítek - západní strana
Na Vyhlídce 468-479 regulace a měření ÚT
Žitná 646  regulace a měření ÚT
Žitná 647  regulace a měření ÚT
Polní 653-654  regulace a měření ÚT
Polní 651-652  regulace a měření ÚT

Společné prostory mají sloužit všem
Žijeme v družstevním činžovním domě se 12 byty, kde máme v 
suterénu sklepy všech nájemníků, plynovou kotelnu, prádelnu, 
sušárnu a kočárkárnu. I přes nesouhlas ostatních nájemníků začal 
jeden z obyvatelů domu používat  kočárkárnu jako garáž pro moto-
cykl. Tím tuto místnost i celý suterén zaplňuje výpary z benzinu. 
Existuje nějaká vyhláška, která by to zakazovala? Z domovního 
řádu to není úplně jasné.                                       E.M., Litomyšl

Prádelna, sušárna, kočárkárna a podobné prostory jsou spo-
lečnými prostory domu a všichni nájemníci mají právo užívat 
je. Jestliže si některý z těchto prostorů svévolně zabere jeden 
nájemce ke svému osobnímu využití či prospěchu, jedná v roz-
poru s právními předpisy. Občanský zákoník stanoví v § 688, že 
nájemce bytu a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, 
mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a 
zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s 
užíváním bytu spojeno. Podrobněji to může být rozvedeno v 
domovním řádu na konkrétní podmínky domu. I kdyby však 
domovní řád neexistoval, musí každý nájemce respektovat 
práva ostatních. Tyto společné prostory mají kromě toho svůj 
účel, k němuž byly zřízeny, a tento účel je třeba také respekto-
vat. Kočárkárny mají být proto užívány jen k ukládání kočárků 
(event.prostředků podobného druhu, jako např. dětských tříko-
lek, jízdních kol, apod.), ale v žádném případě jako garáž pro 
motorová vozidla. Ochrany se můžete domáhat buď u orgánů 
družstva, nebo u příslušného úřadu města. 

JUDr. Daniel Šplíchal

Projektování: Objekty pozemních staveb,
kanalizace, vodovody a plynofi kace

Ing. Iva Pechoušová
autorizovaný technik pro obor:

  -pozemní stavby
  -technika prostředí staveb

431 51 Klášterec nad Ohří, Žitná 646,
mobil: 737 884 215

den konání
byty středisko počet vlastníků zúčastnění účast v %

25.6.03 101 2 2 100

25.6.03 104 17 12 71

25.6.03 105 17 6 35

30.6.03 111 3 2 66

30.6.03 115 33 10 30

01.7.03 314 7 2 28

01.7.03 316 3 0 0

garáže

01.7.03 392 3 0 0

01.7.03 393 3 0 0

01.7.03 394 10 0 0

01.7.03 396 5 1 20

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ukládá správci, nebo 
z podnětu vlastníků jednotek v § 11 svolat alespoň jednou 
ročně shromáždění vlastníků jednotek, na kterém je správce 
povinen předložit vlastníkům jednotky zprávu o své činnosti, 
o finančním hospodaření, o stavu společných částí domu atd. 
Shromáždění vlastníků z tohoto pohledu je velmi důležité a 
proto nás někteří vlastníci překvapují jakým způsobem se sta-
rají o svůj majetek. Proto Vám předkládáme tabulku, ze které je 
vidět jaký mají zájem o majetek.  Do 3. 7. 2003 proběhlo 11 SVJ 
(shromáždění vlastníků jednotek). 

Na přelomu září a října dochází k zahájení topné sezóny. 
Dodávka tepla se zahájí tehdy, když průměrná denní teplota ven-
kovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13 stupňů 
Celsia ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje 
počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 stupňů Celsia 
pro následující den.

Pro tepelnou pohodu v domě je třeba celý systém ÚT odvzduš-
nit. Proto žádám nájemníky v posledních patrech o odvzdušnění 
topení.                                          Děkuji. Tomáš Mozik, technik

Uzavření sklepních oken
S ohledem na začátek zimního období žádám (z důvodu 
úspory tepla a zamezení vnikání zvířat do sklepních prostor 
objektů) všechny domovníky a nájemníky o uzavření všech 
sklepních oken. Děkuji.                          Tomáš Mozik, technik

http://w w w.sbdk lasterec.czhttp://w w w.sbdk lasterec.cz
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Termíny preventivních a provozních 
prohlídek výtahů

Družstevní výstavba dnes?

Výtahy

Prac. denPrac. den
v měsíciv měsíci

DruhDruh
prohlídkyprohlídky

AdresyAdresy
objektůobjektů

1 preventivní Na vyhlídce 468-475, Žitná 663-664

2 provozní Družstevní 541-544, Dlouhá 530-533

3 preventivní Na vyhlídce 476-479, Budovat. 482, 484

4 provozní Dlouhá 534-539, Dlouhá 666-667

5 preventivní Budovatelská 485, Topolová 578-581

6 provozní Dlouhá 668-669, Žitná 646-650

7 preventivní Lipová 563-569, 17. listop. 530-531

8 provozní  Polní 651-654, Luční 655-658

9 preventivní Příčná 559-562, Okružní 552-554

10 provozní Ječná 659-662, Krátká 641-643

11 preventivní Družstevní 541-544, Dlouhá 530-533

12 provozní Na vyhlídce 468-475, Žitná 663-664

13 preventivní Dlouhá 534-539, Dlouhá 666-667

14 provozní Na vyhlídce 476-479, Budovat. 482, 484

15 preventivní Dlouhá 668-669, Žitná 646-650

16 provozní Budovatelská 485, Topolová 578-581

17 preventivní Polní 651-654, Luční 655-658

18 provozní Lipová 563-569, 17. listop. 530-531

19 preventivní Ječná 659-662, Krátká 641-643

20 provozní Příčná 559-562, Okružní 552-554
Preventivní prohlídka: kontrola kompletnosti a funkčnosti, se-
řízení, údržba a drobné oprav všech částí, čištění výtahové šachty 
a kabiny, mazání, doplnění a výměna olejů
Provozní prohlídka: kontrola kompletnosti a funkčnosti, seříze-
ní, údržba a drobné oprav všech částí 

Výtahy provozované v 
obytných domech a elek-
trické a plynové rozvody 
sice nevyhovují přísným 
normám Evropské unie, 
lze je ale modernizovat jen 
postupně. Řekl to v úterý v 
Praze předseda Svazu českých 
a moravských bytových druž-
stev (SČMBD) Ivan Přikryl. 
„Různé lobbystické skupiny se 
již nyní snaží prosadit, aby 
vlastníci domů měli povinnost 
opravy a rekonstrukce uskuteč-
nit v co nejkratší době. To ale 
možné není,“ uvedl Přikryl. 

Podle jeho slov se nové 
normy o výtazích dotýkají 
asi 1,7 miliónu bytů. Uvedení 
všech výtahů do souladu s 
evropskými normami by si 
mohlo vyžádat až 60 miliard 
korun. Modernizace elektric-
kých a plynových rozvodů v 
domech a zajištění přísnějších 
hygienických a teplotních 
norem by stálo asi 150 000 
korun na jeden byt. Svaz 
bytových družstev proto 
doporučuje rozložit přizpůso-

Někteří naši družstevníci se nás ptají jak je to s družstevní 
výstavbou v dnešní době. Družstevní výstavba zatím stagnuje, 
protože chybí dostupná a transparentní bytová politika. Od roku 
1989 bylo na trhu několik nečitelných titulů k získání dotace, ale 
až od roku 1998 se začala připravovat nová koncepce, která by 
měla hlavně oslovit i mladou začínající generaci. V dnešní době 
zatím převládá a to ve větších městech nástavby na rovné stře-
chy, kde se postaví ještě jedno patro. V našich podmínkách jsou 
zatím tyto nástavby neprodejné. Protože „prodej“ družstevního 
bytu je cca do 300 000 Kč (dle velikosti a lokality) a tato částka 
je minimálně čtyřikrát menší než výstavba nástaveb.     

Nejčastěji se takto staví v Praze a v Brně, kde „koupě“ druž-
stevního bytu je stejná jako výstavba nástavby. V současné době 
si vláda začíná uvědomovat stávající situaci a začíná připravovat 
nové podmínky pro výstavbu družstevních bytů. Podle připra-
vovaného zákona, který nyní projednává vláda, budou moci 
družstva získat nevratnou dotaci 100 000 korun na byt a mož-
nost čerpat od státu nízko úročený úvěr, který by měl krýt až 60 
procent pořizovacích nákladů s úrokem zhruba okolo tři procent 
na 15 až 20 let. Garantem nových připravovaných podmínek 
bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Družstva budou mít i své 
výhody. V případě vysokých úroků jim může stát poskytnout 
úrokovou dotaci k hypotékám.

Dále Vám předkládáme přehled bytových družstev a bytů

Počet bytových družstev do roku 1990:                800
Počet bytových družstev po privatizaci:       10 000
Počet bytových družstev, která se dostala do konkurzu:      4
Počet družstevních bytů:     750 000
Z toho nájemních:     552 000
Převedeno do vlastnictví:     168 000

J. Krejsa, podklady http://www.reality.cz

bování technickým normám 
EU například na deset let a 
současně poskytnout vlast-
níkům domů státní pomoc, 
a to formou speciálních pro-
gramů. Třeba ve Francii, kde 
byla nová norma před časem 
prosazována velice razantně, 
stát pokryl téměř 100 pro-
cent nákladů na rekonstrukce 
výtahů. 

Miloš Hejda z technického 
úseku SČMBD doplnil, že nové 
normy u nás platí od 1. dubna 
a vycházejí z evropských 
požadavků. „Všechny normy 
jsou ale doporučené. Závazné 
jsou normy platné v době 
kolaudace stavby. Postupně je 
ale třeba nové předpisy apli-
kovat, protože při případném 
úrazu by vlastník domu mohl 
být soudem odsouzen,“ vysvět-
lil Hejda. Podle jeho slov ser-
visní služby a výrobci výtahů 
„trochu straší“ vlastníky. „Jde 
o to najít rozumnou cestu mezi 
tlakem EU a ekonomickými 
možnostmi,“ dodal Hejda.       

Právo 9.4. 2003, autor:(vč) 

Stavební bytové družstvo nabízí k prodeji
OSOBNÍ POČÍTAČ AMD 100

(procesor AMD 100, op. pamět 32 MB, pev. disk 0,6 GB), barevný 
monitor, klávesnice, myš, tiskárna EPSON FX - 1170

pouze dohromady a to nejvyšší nabídce. 
Nabídky v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT - NABÍDKA 
- PRODEJ VÝPOČETNÍ TECHNIKY“ doručte na sekretariát správy 
SBD do 29.9.2003 do 15:00 hodin. SBD si vyhrazuje právo nevybrat 
žádnou nabídku. Bližší informace podá:

pan Tomáš Mozik, telefon 474 316 615.

Správa SBD Klášterec nad Ohří nabízí nejvyšší nabídce
k odprodeji  byt č. 2, Na Vyhlídce 472 v Klášterci n. O.

Byt je o velikosti 2+1.
Bližší informace poskytne správa SBD na tel. 474 316 612 - pí. 
Jelínková. Nabídky v zalepené obálce označené „ neotvírat 

- nabídka - prodej bytu“ doručte na sekretariát správy SBD do 
13. 10. 2003 do 15 hodin.

SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny nájemníky, že kancelář číslo 8 v pří-
zemí správní budovy našeho SBD slouží pro družstevníky, 
kteří ze zdravotních důvodů nemohou navštívit kanceláře 
v 1.patře nebo podkroví.  Tyto osoby mohou v úřední den 
zazvonit na zvonek příslušného referenta od vchodových 
dveří a požádat jej o vyřízení své záležitosti v této místnosti s 
bezbariérovým vstupem.                           Tomáš Mozik, technik
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Montáž žaluzií a silikonového těsnění do oken a dveří
Petr KAŠPER

Družstevní 541, Klášterec nad Ohří
Tel.: 474 374 593 (zázn.), 607 753 237
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AUTOŠKOLA PECHOUŠ

zahajuje v úterý 14. 10. 2003 od 18:00 hodin
další kurs uchazečů o ŘP

v učebně Panorama
Tel.: 474 376 759, 474 372 090, 604 912 204

Petr Jelínek, Lipová 567/6
Tel.: 474 376 027, 602 952 754

Montáže a revize elektro včetně hromosvodů, například:
• vystavování přihlášek k odběru el. energie •

• opravy a montáže el. instalací v bytech •
• výměny zvonkových tabel a domácích telefonů •

PRODÁM

VÝMĚNA

VAŠE INZERCE

� Prodám dr. 4+1. 

Kontakt: 606 912 290

� Prodám dr. 3+1 - Dlouhá ul. 

Kontakt: 732 450 022

� Prodám dr. 3+1 - na novém 

sídlišti. Cena dohodou. 

Kontakt: 605 586 071,
605 617 608

� Prodám garáž u hřbitova.

Kontakt: 604 791 781

� Prodám dr. 1+1.  

Kontakt: 603 114 812

KOUPÍM
� Koupím dr. 2+1. 
Kontakt: 606 912 290

� Koupím rychlostní skříň 

na Škoda 120, může být i 5-ti 

rychlostní. Tel: 474 376 985.

� Koupím levně 1 pokojové 

dveře, šířka 80 cm - levé. Kontakt: 

607 918 630

� Prodám klec pro středního 

papouška. Týden používaná. Pů-

vodní cena 800,- nyní 490,-. 

Kontakt: 474 376 985 

� Prodám vibrač. masáž suchou 

nebo s vodou. Kontaktních bodů 

508, vzduchových trysek 64. Cena 

590,-. Kontakt: 474 376 985.

� Prodám lednici Calex 270 l, cena 

1.500,-. Po dohodě možná sleva. 

Tel.: 723 317 104, 474 333 183

� Prodám postel „letiště“ za 

2.000,-. Velmi pěkná. 

Kontakt: 603 598 474.

RŮZNÉ

� Vyměnín dr. 2+1 za dr. 3+1. 

Kontakt: 728 927 230

� Vyměním dr. 4+1 za 2+1 na 

novém sídlišti.

Kontakt: 606 912 290

Všechny platné předpisy
SBD najdete také na

www.sbdklasterec.cz
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výroba, montáž

Hliníkové od 190,- Kč/m²                    Látkové od 290,- Kč/m²
• shrnovací plastové dveře plné i prosklené
• čalounění dveří na počkání u zákazníka
• sprchové boxy, vanové zástěny
• venkovní termoizolační rolety od 1 090,- Kč/m²

Telefonicky:  474 682 888, 603 719 231
  474 342 305, 603 364 749

SLEVA
z montáže30%Po předložení

tohoto inzerátu

Firma

Stanislav Hlavsa
instalatéři - topenáři

Firma

Stanislav Hlavsa
instalatéři - topenáři

tel./fax 474 319 156       mob.tel. 777 319 156
e-mail: hlavsa.s@seznam.cz 

Věnujeme se rekonstrukcím vodovodních a kanalizačních rozvodů, včetně rekonstrukcí 
bytů, interiérů a bytové údržby. Montáž bezdotykových vodovodních baterií dle vyhlášek 
Ministerstva zdravotnictví a ostatních zařizovacích předmětů. Rozvíjíme svou činnost 
v oblasti služeb.

Prima travels s.r.o. tel.: 474 376 149, 607 882 640
Komerční centrum nad OP Prostějov a Kovomatem

CESTOVKA NA VAŠÍ STRANĚ
ROMEO a JULIE NA LEDĚ – TEPLICE

21.-23.11.   vstupenky v prodeji
ELÁN  koncert Praha  20.9.  v prodeji

Vstupenky online – ND, muzikály, atd.
TUZEMSKÁ  DOVOLENÁ + SLOVENSKO

za 1990,- Kč  týden se snídaní , pokoje WC+Spr.
děti do 15 let za  50%  děti do 5 let zdarma

Nabídka last minute – děti ZDARMA
Informujte se

Itálie, Chorvatsko  od 1590,- včetně busu
Španělsko busem  2 děti  zcela zdarma včetně PP

Bulharsko letecky 15 dní 7990,-  
PRODEJ AUTOBUSOVÝCH JÍZDENEK

EUROLINES  - ONLINE – CELÁ  EVROPA
Letenky  online – najdeme Vám nejlepší cenu

TRANSFERY  NA  LETIŠTĚ   ZDARMA  

LEVNÉ CESTOVÁNÍ
                    www.cacilindr.com
Tuzemsko: chaty za 900,-

Hotel se sn. 1 990,-

Aerobik:
1 290,- / víkkend s PP

Poznávací  last:
Paříž- 4 380,- Bavor. 
zámky - 2 590,- Víno  

Francie - 3 290,-

Autobusem:
Řecko: 5 990,-

Chorvatsko: stany, 10 dní 2 490,-

Itálie Bibione: 3 390,-

Śpanělsko: hotel s PP 4 990,-

(dítě zdarma) 5 990,- 11 dní

Vlastní doprava:
Itálie: od 1 590,-

Lido di Jesolo: 2 500,-

Chorvatsko: apartmá 

od 1 500,- 

hotel s PP 3 990,-

Letecky:  září TUNIS: 7 990,- (8 dní) 9 990,- (12 dní)       

TURECKO: 8 990,- (12 dní)  9 990,- (15 dní vždy s PP)    

ŘECKO: apart. 7 590,- (12 dní), 10 490 s PP 

BULHARSKO: 10 990 (15 dní) 8 390,- (8 dní) s taxami 

CILINDR: Jednota -Petlerská tel.: 474 376 315

S lítostí oznamujeme, že dne 23. srpna 2003 náhle 
zemřel náš dlouholetý člen družstva, bývalý člen 

představenstva SBD a předseda samosprávy 411 - 413
pan Jindřich Stružinský.


