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Družstvo získalo v ubytovně Korea 8 lůžekKvalita teplé vody

Bytový podnik Klášterec nad Ohří
tepelné hospodářství
k rukám ředitele Ing Šroubka

21. listopadu 2003
Věc:  stížnost na kvalitu TUV

Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás se stížností jako na ředitele firmy, která 

nám dodává teplou užitkovou vodu, a jako na člena orgánů 
Severočeských vodovodů a kanalizací. a.s.

Máme delší dobu problémy s čistotou teplé užitkové vody, která se 
poslední dobou neustále zvětšuje. Občas se vyskytne problém s tep-
lotou vody, ale tento problém dokážeme zatím našim (spíše vašim) 
odběratelům úspěšně vysvětlit. 

Problém s teplou vodou se snažíme řešit skoro každý týden s p. 
Aufem. Dle vyjádření p.Aufa je problém špinavé vody  na straně 
„vodáren“ a to z důvodu, že všechny rozvody jsou již v plastu a tím 
je vyloučena možnost „ušpinit“ vodu v zařízení tepelného hospo-
dářství. 

Vzhledem k tomu, že známe tepelné hospodářství, tak souhla-
síme s názorem p. Aufa. Problém je v tom, že odběratele tyto 
výmluvy nezajímají a žádají za finanční prostředky kvalitní služby. 
Nespokojení odběratelé jdou tak daleko, že zvažují petici, kde mimo 
jiné hrozí neplacením záloh na špinavou vodu.

Domnívám se, že jedním z problémů je to, že „bytový podnik“ 
nedostatečně hájí zájmy odběratelů. Možná by stačilo mít ve 
smlouvě o dodávce studené vody pokutu za „špinavou vodu“, tak, 
jak to má ve smlouvě Tepelné hospodářství Kadaň. Pod tlakem této 
sankce by se  „vodárny“ více snažily dodávat čistější vodu svým 
odběratelům.  

Věřím, že využijete svých dlouholetých zkušeností a známostí 
v orgánech „vodáren“ a vyjednáte nám lepší podmínky pro odběra-
tele, než byly doposud. 

Jsem s pozdravem, Jaroslav Krejsa, ředitel SBD

Na vědomí: starosta města

Poslední dobou se nám hromadí stížnosti na kvalitu teplé vody. 
Největší problémy máme na ulici Polní, Žitná, Luční a Ječná. V Polní 
ulici šli družstevnici tak daleko, že připravují petici s tím, že odmítají 
hradit zálohy na teplou vodu.   

Problém je v tom, že voda je špinavá a naši družstevníci se nás 
ptají, co v této věci děláme či neděláme. Samozřejmě, že stížnosti 
řešíme s vedoucím tepelného hospodářství p. Aufem, který je zároveň 
i členem představenstva a dále jsme oslovili i ředitele Ing. Šroubka 
v této věci, který zastupuje město v orgánech „vodáren“.

Na ukázku Vám dnes předkládáme dopis zaslaný bytovému pod-
niku, který jsme rovněž zaslali na vědomí starostovi města. 

Ve čtvrtek 27. 11. 2003 se 
podařilo představenstvu 
družstva jmenovitě předse-
dovi představenstva a řediteli 
družstva projednat a získat 
na jednání Rady města osm 
lůžek v ubytovně „Korea“. 

Lůžka jsou rozdělena do 
čtyř dvoulůžkových poko-
jích. Náklady na jedno lůžko 
se budou cca pohybovat mezi 

54 - 65 Kč/noc/osobu. 
Stěhování vybraných 

neplatičů a nepřizpůsobi-
vých družstevníků by mělo 
proběhnout ještě do konce 
letošního roku.

Další bližší informace 
budou známy až po uzávěrce 
tohoto čísla a proto jej přine-
seme v dalším čísle bulletinu.

Jaroslav Krejsa, ředitel SBD   

Televize Nova přinesla ve 
svém nedělním večerním 
zpravodajství zprávu ohledně 
pozemků pod bytovými 
domy patřícím družstvům. 
Samozřejmě, že několik 
družstevníků nám zavolalo a 
zeptalo se nás, jak je na tom 
naše bytové družstvo.

Můžeme ubezpečit všechny 
naše družstevníky, ale i vlast-
níky, že všechny pozemky pod 

našimi bytovými domy, kde 
před tím byl zřízen institut 
trvalého užívání, byl změ-
něn na bezplatný převod do 
majetku našeho Stavebního 
bytového družstva Klášterec 
nad Ohří podle zákona č.219/
2000 Sb.

Všechny pozemky pod 
našimi domy byly převedeny 
do listopadu roku 2002.

Jaroslav Krejsa, ředitel SBD

Pozemky pod budovami

Správa družstva

a představenstvo družstva 

přeje všem družstevníkům 

a vlastníkům příjemné 

prožití vánočních svátků, 

bohatou nadílku a mnoho 

úspěchů v novém roce.

Jaroslav Krejsa

ředitel družstva
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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

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

Vyplňování odečtových listů osob

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:

17. listopadu 472-475 oprava venk. omítek - záp. strana

Již poněkolikáté se budou vyúčtovávat náklady za výtah, úklid 
a světlo podle počtu osob užívající jednotlivé byty. 

Opět využíváme vydávání našeho bulletinu k tomu, abychom 
všem nájemníkům a vlastníkům bytů připomněli způsob vypl-
ňování. 

Na odečtových listech se vyplní počet osob užívající daný byt 
(nikoliv počet nahlášený na městském úřadě pro trvalý nebo 
přechodný pobyt) po jednotlivých měsících. V kolonce CEL se 
vyplní počet osoboměsíců, tj. součet všech 12 číslic v měsících 
1-12. Například:

01   02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
 2    2      2      3     3      3     3      3     3      3     4      4

V kolonce celkem se vyplní součet tj. 35

Pokud se v bytě změní počet nájemníků v měsíci před 15 dnem 
v měsíci, bude do kolonky příslušného měsíce zapsán nový stav. 
V případě, že se počet osob změní po polovině měsíce tj. po 15 
dni v měsíci, bude daný měsíc počítán ještě podle starého stavu. 

Stejně jako správný stav vodoměrů tak i správný počet osob 
potvrdí nájemník nebo majitel bytu svým podpisem !!! 

Vzhledem k tomu, že se podle odečtových listů osob bude počí-
tat vyúčtování záloh za zúčtovací období, je nutné odevzdávat 
listy kompletně vyplněné a se skutečnými stavy. Proto žádáme 
všechny nájemníky a majitele bytů, kteří se chystají strávit 
vánoční svátky mimo domov, aby počet osob, ale i stavy vodo-
měrů, nahlásili domovníkům za účelem dodání těchto údajů do 
odečtových listů.                                       Tomáš Mozik, technik

ČLENEM  DRUŽSTVA  ZŮSTÁVÁ  POZŮSTALÝ 
Před dvěma lety vzniklo v domě, kde bydlíme, bytové družstvo. 

Společně s manželkou jsme uhradili základní členský vklad i 
členský podíl a ze zákona jsme oba členy BD. Oba máme již 
dospělé děti z předchozích manželství, společné dítě nemáme.

Zajímalo by nás, jaká bude situace po úmrtí jednoho z nás. Je 
pochopitelné, že pozůstalý manžel zůstane nadále členem BD, 
ale budou děti po zemřelém zahrnuty do vypořádání dědictví? 
Připadá nám nelogické, že aby děti pozůstalého manžela měly po 
jeho smrti dědit nejen členství v BD, ale i byt vysoké hodnoty, 
který jsme společnými prostředky vybudovali.

Tím by bylo dětem manžela, který zemřel jako první, odepřeno 
právo na část majetku, na jehož pořízení a údržbě se jeho rodič 
podílel.                                                       manželé T., Trutnov 

Odpověď na vaši otázku lze opřít o ust. § 707 občanského zákoníku, 
které hovoří o této situaci pro případ úmrtí jednoho z manželů, kteří 
byli společnými nájemci bytu. Jde - li o byt družstevní, zanikne smrtí 
jednoho z manželů především společný nájem bytu manžely. Bylo-Ii 
právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává čle-
nem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. K tomu 
přihlédne soud řízení o dědictví. Jestliže zemřel manžel, který nabyl 
právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho 
smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, 
jemuž připadl členský podíl. Pokud jde o ostatní majetek, budou v 
tzv. první dědické skupině dědit společně všechny vlastní děti zemře-
lého a manžel, a to všichni stejným dílem. O vypořádání dědictví se 
mohou především dohodnout. Jestliže dohoda neodporuje zákonu, 
soud ji schválí. Nedojde - li k dohodě, soud potvrdí nabytí .dědictví 
těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno.

JUDr. Daniel Šplíchal

DRUŽSTEVNÍ BYT PO ROZVODU
Manželé z Chomutova žijí v bytě, který patří bytovému druž-

stvu a oba jsou jeho členy. Poněvadž se u nich schyluje k rozvodu, 
čtenářku zajímá, zda i potom zůstanou členy a jaký vliv na právo 
k bytu by měla skutečnost, kdyby se po rozvodu odstěhovala.

Odpověď nabízí občanský zákoník ve znění § 705, odstavce 2, 
který stanoví, že nabyl-li práva na uzavření smlouvy o nájmu 
družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením 
manželství, právo společného nájmu bytu zanikne rozvodem. Právo 
užívat byt zůstane tomu z manželů, jenž nabyl práva na nájem 
bytu před uzavřením manželství.

V ostatních případech společného nájmu družstevního bytu, 
zvláště tehdy, jestliže právo společného nájmu vzniklo za trvání 
manželství, platí, že nedohodnou-li se rozvedení manželé sami, roz-
hodne soud na návrh jednoho z nich, že se právo společného nájmu 
družstevního bytu ruší.  Současně soud určí, který z rozvedených 
manželů bude jako člen družstva i nadále nájemcem bytu. Tímto 
rozhodnutím soudu zanikne také společné členství rozvedených 
manželů v družstvu.

Odstěhuje-li se jeden z manželů z bytu dříve, než je rozhodnuto 
o dalším výlučném nájemci, soud může tuto okolnost posuzovat 
jako náznak, že o byt nemá zájem a rozhodne ve prospěch druhého 
manžela.                                                            (DCh 19.11.03)

Úřední doba správy družstva přes vánoční svátky
pondělí 22.12.2003 pracovní den otevřeno
středa 24.12.2003 svátek  zavřeno
pondělí 29.12.2003 pracovní den otevřeno
středa 31.12.2003 pracovní den zavřeno

Odečtové listy
Správa SBD Klášterec nad Ohří žádá všechny domovníky, 
předsedy nebo správce samospráv, kteří mají na starosti pro-
vádění odečtů, aby si na správě SBD vyzvedli odečtové listy 
vody a osob. Děkujeme.                             Tomáš Mozik, technik
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Přehled hospodaření bytových středisek a jejich fi nančních zdrojů k 30. 9. 2003
Hosp. 
stř. 
blok

Fond oprav I. 
k 30.9.2003

Fond oprav II. 
k 30.9.2003

Zálohy 
vlastníci k 
30.9.2003

Hosp.výsl. 
předch.let k 
30.9.2003

Hospodářský 
výsledek k 
30.9.2003

Finanční 
prostředky 
CELKEM:

Rekofond 
Wüstenrot k 

30.9.2003

Finanční 
prostředky 
CELKEM:

101 762647,06 29542,56 33483,33 -37092,43 7786,91 796367,43 386100,00 410267,43
104 286624,89 14603,80 499824,51 41702,23 5649,07 848404,50 174800,00 673604,50
105 505479,41 14852,73 422467,64 67563,40 8242,95 1018606,13 1018606,13
110 56341,92 92318,88 73546,08 287784,69 74967,11 584958,68 584958,68
111 785042,56 115117,08 42868,26 373414,83 38098,39 1354541,12 25055,00 1329486,12
112 -193219,41 49055,77 61325,10 284928,33 60476,09 262565,88 262565,88
115 1304219,94 29149,06 126827,91 -15655,90 25149,68 1469690,69 410365,00 1059325,69
207 832939,49 153089,44 196084,16 102978,84 12981,45 1298073,38 809202,00 488871,38
208 -546400,76 -44086,48 651765,44 71117,25 132395,45 132395,45
314 518922,32 103466,11 201925,98 525475,00 34937,67 1384727,08 218832,00 1165895,08
316 -342579,64 77624,89 25947,61 613525,24 71016,00 445534,10 23861,00 421673,10
342 394003,96 -60264,58 293714,99 41809,40 669263,77 669263,77
343 279993,76 -39288,81 112230,75 15745,39 368681,09 368681,09
347 -137274,27 -39307,54 113116,20 10613,02 -52852,59 -316357,90 263505,31

G 392 3695,40 12616,87 12928,93 -89,09 29152,11 29152,11
G 393 3200,10 10313,99 10639,06 -41,09 24112,06 24112,06
G 394 900,00 49525,60 -0,02 373,05 50798,63 50798,63
G 396 8582,05 19557,30 21683,14 87,54 49910,03 49910,03
401 60497,26 80508,41 38082,09 -3771,74 175316,02 11880,00 163436,02
402 528296,09 -26908,89 294932,34 7421,05 803740,59 6975,00 796765,59
405 -179240,26 42981,29 38514,26 221883,32 6138,05 130276,66 78828,00 51448,66
406 43030,40 -56736,74 54984,70 -160,58 41117,78 41117,78
407 -234108,53 -59699,61 82456,48 780933,55 58494,51 628076,40 20350,00 607726,40
408 -487949,62 100117,92 661734,85 46603,69 320506,84 17020,00 303486,84
409 -418663,03 45636,82 50167,24 465752,46 8240,43 151133,92 151133,92
410 79701,07 61034,74 6310,90 378803,36 -345,56 525504,51 525504,51
411 -248732,73 73352,90 321377,28 26520,25 172517,70 4875,00 167642,70
412 591038,49 41102,62 115330,50 11079,44 758551,05 11660,00 746891,05
413 184110,87 32267,03 106251,11 5936,20 328565,21 328565,21
414 -188940,17 114980,60 319439,28 3415,44 248895,15 66705,00 182190,15
415 -84266,68 63415,58 176017,06 2447,74 157613,70 51186,00 106427,70
416 165447,17 64144,63 512289,14 52703,44 794584,38 76720,00 717864,38
418 -346616,86 -8186,00 450592,43 51330,36 147119,93 147119,93
419 1462465,24 -57575,04 518920,58 22571,57 1946382,35 441032,00 1505350,35
420 260165,00 -28288,61 157968,91 4691,06 394536,36 174480,30 220056,06
521 -61297,81 -15909,74 178490,66 1455,33 102738,44 13464,00 89274,44
522 -167404,70 48121,85 148623,36 478,86 29819,37 29819,37
523 114071,98 58613,30 223984,76 9330,62 406000,66 137809,00 268191,66
524 1236271,56 -50801,01 224159,02 976,62 1410606,19 354653,00 1055953,19
525 120685,60 -23070,95 507519,63 7350,62 612484,90 96131,00 516353,90
526 508777,54 -35593,46 125828,22 7349,96 606362,26 28485,00 577877,26
527 31701,84 -39381,57 110076,83 6792,75 109189,85 53209,00 55980,85
528 410054,63 49987,61 358711,54 38117,43 856871,21 307772,00 549099,21
529 -28252,08 48493,18 243807,17 25134,83 289183,10 162668,00 126515,10
530 -30749,27 34033,84 310886,97 33701,58 347873,12 61642,00 286231,12
535 516930,95 60920,79 123194,08 8575,10 709620,92 136476,00 573144,92
536 145433,59 -37470,85 436848,86 7172,36 551983,96 218519,00 333464,96
540 1422425,61 125009,43 82597,48 68859,23 1698891,75 12040,00 1686851,75
541 155834,87 36265,91 78975,34 15877,03 286953,15 -24464,40 311417,55
542 636890,51 31444,03 119708,73 25610,64 813653,91 91254,00 722399,91
543 418243,97 75520,34 186923,25 10076,47 690764,03 224599,00 466165,03
544 88239,25 37353,38 128441,74 741,26 254775,63 87380,00 167395,63
545 251532,15 33148,80 181371,08 -1195,74 464856,29 81457,00 383399,29
546 33543,95 94968,08 268854,66 20257,47 417624,16 138772,00 278852,16
547 174206,74 66755,06 123069,59 -1310,74 362720,65 138925,00 223795,65
553 -385704,75 111294,40 342931,11 9465,14 77985,90 41465,00 36520,90
554 -354307,70 403318,26 236426,99 39568,94 325006,49 279278,00 45728,49

Celkem 10946480,92 2091041,24 1953763,22 13777426,75 1116621,90 29885334,03 5335102,00 24550232,03

VÝMĚNA

VAŠE
INZERCE

KOUPÍM
� Koupím 2+1 - pouze v Kadani, 
balkon podmínkou.
Kontakt: 732 505 528

� Koupím dr. 1+1.
Kontakt: 603 719 778

� Koupím dr. byt 1+1 nebo 2+1 v 
Klášterci. Kontakt: 732 376 019

� Koupím dr. 4+1 na novém 
sídlišti.
Tel.: 728 834 961 - po 18 hodině.

� Koupím garáž v Zahradní ulici 
- nebo jinde ve starém městě. 
Kontakt: 602 623 353

� Prodám prosklené dveře - 1 x 
levé (80), 1 x pravé (80), 1 x pravé 
(70). Cena za kus 500 Kč.
Kontakt: 603 774 706

RŮZNÉ

� Vyměním dr. 3+1(Luční ul.) za 
1+1 a doplatek. 
Tel.: 728 725 515, 604 127 561

� Vyměnín dr. 3+1 (92 m) za dr. 
2+1. Kontakt: 604 930 357

� Vyměním dr. 4+1 za dr. 2+1 a 
doplatek. Kontakt: 721 211 398

Správa SBD Klášterec nad Ohří
nabízí nejvyšší nabídce

k odprodeji byt č. 2,
Dlouhá 537 v Klášterci n.O. 

Byt je o velikosti
4+1 (88,70 m2)

Bližší informace poskytne 
správa SBD na tel. 474 316 612 
- pí. Jelínková. Nabídky v zale-
pené obálce označené „neot-
vírat - nabídka - prodej bytu“ 
včetně adresy zájemce doručte 
na sekretariát správy SBD do 
12. 1. 2004 do 15 hodin.
SBD si vyhrazuje právo nevy-
brat žádnou nabídku.

Posypová sůl
Blížící se zima mne nutí připo-
menout všem domovníkům, že 
posypovou sůl lze fasovat na 
žádanku v kovomatu pana 
Dolanského, Chomutovská 65 
(vedle správy).

Tomáš Mozik, technik
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BYT - INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY SBD KLÁŠTEREC, Vydává 
SBD Klášterec n.O., řídí redakční rada - Bc. Jaroslav Kohout, Ing. Theodora 
Varadyová, Karel Háša. Adresa redakce:  Chomutovská 61, 431 51 Klášterec 
nad Ohří, tel. 474 316 611, fax 474 316 610, E-mail: podatelna@sbdklasterec.cz. 
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správ-
nost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřej-
ňují. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory vydavatele.      

SAZBA - K@DYO Vejprty, TISK Akord s.r.o., Chomutov.

TOTO ČÍSLO VYŠLO V NÁKLADU 2 100 ks.

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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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 •
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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.

LEVNÉ CESTOVÁNÍ S CILINDREM
Zahájen prodej zájezdů na léto 2004!

Slevy za včasné objednání do 30.12.03 až 11%!!
Slevy pro seniory nad 60 let,
slevy pro novomanžele, učitele.
Každý objednavatel obdrží
navíc dárek

Tuzemsko: Silvestr: stále ještě
volné termíny, ceny od 1000 Kč
Lyžování v zahraničí vlastní
doparavou i autobusem od 3900,- Kč

Letecky za teplíčkem: TUNIS+Djerba:4990/8dní 6990/15dní 
Egypt: 5990 s PP (Silvestr 11290 /8d). Kanárské o.: 9990 /8d.

CILINDR: Jednota -ul. Petlerská tel.: 474 376 315

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

Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří na základě spolupráce 
s pojišťovací makléřskou společností Česká asistenční spol. s.r.o. 
uzavřelo pojištění pro rok 2004 u Pojišťovny České spořitelny ,a.s., 
která na základě této skutečnosti poskytne členům našeho družstva 
prodejní slevu ve výši 20 % pro občanské pojištění:  
  - domácnosti 
  - budov - rekreační nemovitosti, zahradní domky.
Bližší informace k této prodejní slevě Vám poskytne  pojišťovací mak-
léř pan Lejsek na tel. číslech:

602 345 567, 474 651 496, 474 651 497 nebo 476 101 137

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

CESTOVKA NA VAŠÍ STRANĚ
KATALOGY  LÉTO  2004  - slevy  až 13 %  

(rezervace do 18.12.2003 včetně)
děti do 15 let ZCELA ZDARMA

 junioři do 21 let  jen 3990,-
Lety  z  letiště  KARLOVY  VARY a  PRAHA

transfery na letiště z Klášterce  ZDARMA

Silvestr v Egyptě  na 10 nocí s PP  za 8990,- 
Egypt 9.12. na 10 nocí s PP jen za 5990,-

děti až do 15 let  ZDARMA
Silvestr  - Maďarsko  busem termální koupele
27.12. – 3.1.   3150,- Kč  + 890,- Kč autobus               

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY  - přímo  online  prodej  
jarní prázdniny  od 5890,- s 6-denní permicí  

Nevíte, jaký dárek koupit k vánocům ?  
Vstupenky do divadla nebo na koncert, 

ale i dárkový poukaz na zájezd  či jeho část
jsou tím pravým řešením!  Informujte se  u nás!

Přejeme Vám všem spokojené a šťastné vánoce
a především úspěšný  rok 2004!

Roman
JAMEČNÝ

Komplexní bytová údržba

Roman
JAMEČNÝ

Provozovna:
tel./fax:
E-mail:
http//:

Roman Jamečný:
hotovost:

Jungmanova 621, KADAŇ
474 345 482
jamecny@jamecny.cz
www.jamecny.cz
777 165 527
777 165 525

Děkujeme našim zákazníkům za projevenou 
přízeň v roce 2003 a případnou shovívavost. 

Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních 
svátků a úspěšný celý nový rok.

kolektiv firmy 
Jan Lazarčík - JaKL


