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Změna v nahlašování
poruch a havárií

Organizační schéma řízení SBD Klášterec nad Ohří
Vážení čtenáři, z dotazů, které dnes a denně zodpovídám druž-

stevníkům, cítím potřebu vysvětlit Vám, jakým způsobem funguje 
chod našeho družstva.

Z níže uvedené struktury vidíte, jak je naše družstvo v současnos-
ti řízeno. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Jenom ono 
má v kompetenci schvalovat částky s majetkovou účastí vyšší než 
1 milion korun. (čl. 74, pís. l, platných stanov). Pro představu, 1 
milion korun jsou 3 byty 3+1 (naše družstvo má přes 2 tisíce bytů). 
Již na tomto příkladu je vidět, že zaprodání Městu, popřípadě spří-
zněné ME není v kompetenci nikoho jiného, než každého z VÁS a 
níže vysvětlím proč.

Shromáždění delegátů nahrazuje členskou schůzi družstva, ro-
zumějme tomu tak, že delegáti jednotlivých samospráv, to jsou ti, 
které si sami zvolíte ve vašich SAMO, Vás zastupují a jednají na 
základě Vašeho zmocnění a hlasují v zásadních věcech o chodu 
družstva tak, jak Vy je pověříte.

Shromáždění delegátů dále volí na základě kandidátek kontrolní 
komisi a představenstvo. Kontrolní komise stojí nad všemi ostat-
ními orgány a je na nich nezávislá. Ze své činnosti se zodpovídá 
pouze shromáždění delegátů. Již z názvu je zřejmé, že kontrolní 
komise dohlíží na chod družstva a provádí kontroly.

Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. 
Čili, představenstvo řídí vlastní chod družstva, mimo záležitostí, 
které patří do výlučné pravomoci shromáždění delegátů.

Z Obchodního zákoníku cituji: „Členové představenstva, kteří 
odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti spo-
lečně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu 
neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledáv-
ky z majetku společnosti pro její platební neschopnost, nebo z dů-
vodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen roz-
sahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení 
člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.“ 
Jinak řečeno, členové představenstva ručí za svá rozhodnutí celým 
svým majetkem.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu, který je pověřen 
řízením a organizováním chodu družstva. V případě že není uvol-
něn v rozsahu plného pracovního úvazku, zřizuje se dále funkce 
ředitele, rozsah jeho činnosti je dán organizačním řádem družstva.  

Správa SBD připravila pro nahlašování všech poruch a havárií 
našich objektů jedno centrální tel. číslo. Připomínáme, že veške-
ré poruchy se hlásí v pracovní době správy SBD. Mimo pracovní 
dobu se hlásí pouze havárie. Za havárie jsou považovány poruchy, 
kdy hrozí ohrožení zdraví či životů, popřípadě poškození majetku 
družstva či nájemníků.

Veškeré poruchy a havárie rozvodů vody, kanalizace, topení,
elektroinstalace, rozvodů plynu a výtahů se od 1.7.2006 hlásí na číslo:

774 723 721
v případě nedostupnosti výše uvedeného tel. čísla je možné volat

tel. číslo  602 477 763.
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Pronájem nebytového prostoru
Stavební bytové družstvo nabízí k pronajmutí

nebytové prostory:
- Příčná 559 – 22 m2 (dříve opravna elektroniky)
- Budovatelská 484 – 23 m2 (dříve levné oděvy)

Bližší informace podá na správě SBD
Tomáš Mozik, tel. 474 316 615.

Správa SBD upozorňuje uživatele a vlastníky bytů, že nedoplatek 
vyúčtování služeb za rok 2005 je splatný k 31. 7. 2006. K úhradě po 
tomto datu bude dopočítán poplatek (úrok) z prodlení.

Nedoplatek je možné uhradit složenkou, která Vám byla předána 
prostřednictvím České pošty, přímo do pokladny SBD (po, st: 7,30 
11,30 a 12,30 - 16,30) nebo příkazem z účtu. Pro úhradu z účtu je nut-
né použít VS uvedený na složence.          Jelínková Helena, správa SBD

Upozornění na splatnost
nedoplatku vyúčtování služeb

Již z uvedených přehledů je zřejmé, že v případě neobsazení funkce 
ředitele je i struktura řízení, vlastní komunikace a přenášení úkolů 
od nadřízených orgánů až na správu družstva jednodušší a rych-
lejší.

V dalších číslech Vám osvětlím podrobně jednotlivé úrovně orga-
nizačního schématu.                                                                Petr Auf
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Koeficient dlužného nájemného Udržování čistoty a pořádku na patrech

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

Přímé volání na jednotlivé pracovníky správy družstva:
Představenstvo   474 316 608
Účetní   Krausová 474 316 609
Sekretariát   Kalců  474 316 611
Bytové zálež., nájem Jelínková 474 316 612
Technik, opravy Dočekal 474 316 613
Pokladna  Mračková 474 316 614
Technik, opravy, TS Mozik  474 316 615
Předseda představen. Auf   474 316 616
Ekonom  Veselá   474 316 617
Účetní   Chalupová  474 316 618
Účetní, mzdy    Wasserbauerová 474 316 619

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

 Jednotné číslo tísňového volání   112
 Ohlašovna požárů    150
 Rychlá záchranná zdravotnická služba  155
 Policie České republiky   158

Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
z pevné sítě : 840 111 118, z mobilní sítě : 726 826 177

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

Telefonní čísla pro hlášení oprav a havárií v objektech SBD

Jednotné číslo pro poruchy rozvodů vody, kanalizace, topení, 
elektroinstalace, rozvodů plynu a výtahů

774 723 721
případně 602 477 763

Udržování čistoty a pořádku na 
patrech, přilehlých schodištích a 

mezipatrech.
Na členských schůzích, kterých se 

pravidelně zúčastňuji se dost často 
setkávám se stížnostmi na některé 
naše družstevníky, kteří si neplní 
základní povinnosti dle platných 
stanov v čl. 13 – Člen družstva je 
povinen zejména. Domnívám se, 
že některým stížnostem by se dalo 
předejít například připomenutím 
povinností člena družstva, což tímto 
činím. 

Člen družstva je povinen 
zejména:

a) dodržovat stanovy, jakož i 
platné vnitrodružstevní směrnice 
schválené příslušnými orgány druž-
stva, které jsou přístupny obvyklým 
způsobem a plnit usnesení orgánů 
družstva,

b) uhradit zálohový členský podíl, 
popřípadě doplatek člen. podílu ve 
stanovené výši a lhůtě,

c) platit za užívání bytu a úhradu 
za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu anebo zálohy na ně,

d) hradit příspěvky na činnost 
družstva a hradit poplatky za 
úkony ve výši určené nejvyšším 
orgánem družstva,

e) chránit družstevní majetek, 
dodržovat domovní řád, provozní 
řád nebytových prostor, předpisy 
o požární ochraně a řádně užívat a 
udržovat byt, jakož i společné pro-
story a zařízení domu a řádně uží-
vat plnění poskytovaná s užíváním 
bytu (nebytového prostoru),

f) člen družstva majitel či cho-
vatel psů, koček a jiných domá-
cích zvířat, je povinen udržovat 
pořádek a čistotu v domě, zamezit 
volnému pohybu a pobíhání zvířat 
ve společných prostorách domu a 
zabezpečit je tak, aby nedocházelo 
k znečišťování společných prostor a 
veřejných prostranství náležejících 
k domu, škodám na majetku, ohro-
žování osob, klidného občanského 
soužití, jakož i zajistit, aby nedo-
cházelo k nadměrnému obtěžování 
ostatních členů družstva v domě 
hlukem, a to i mimo dobu nočního 
klidu,

g) znečistění způsobené psem, 
kočkou či jiným domácím zvířetem 
je člen družstva (majitel, chovatel) 
povinen bez prodlení uklidit ze 
společných prostor domu, jakož i 
z prostranství náležejících k domu. 
V případě neplnění této povinnosti 
uplatní vůči němu družstvo sankce,

h) podle rozdělovníku úklidu 
společných chodeb a prostorů pro-

vádět úklid řádně a včas. V případě 
neplnění této povinnosti uplatní 
vůči němu družstvo sankce,

i) převzít byt na základě smlouvy 
o nájmu bytu, který je způsobilý k 
užívání ve lhůtě stanovené druž-
stvem, nebo uhradit újmu, která 
mu vznikne opožděným převzetím 
bytu,

j) oznamovat družstvu včas změny 
týkající se člena a příslušníků jeho 
domácnosti, které jsou podstatné 
pro vedení členské a bytové evidence 
a rozúčtování záloh úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním  bytu,

k) umožnit pověřeným zástup-
cům družstva po předchozím ozná-
mení zjištění technického stavu 
bytu (nebytového prostoru),

l) podílet se na úhradě ztráty stře-
diska bytového hospodářství,

m) podílet se na úhradě ztráty z 
ostatního hospodaření a při likvi-
dačním schodku podle rozhodnutí 
shromáždění delegátů,

n) přispívat podle svých možností 
k plnění úkolů družstva.

Věřím, že po přečtení těchto řádků 
se sníží procento těch, kteří se 
domnívají, že starost o dům končí 
prahem jejich bytu. Je potřeba si 
uvědomit, že k bytu patří i alikvotní 
část společných prostor. V případě 
neplnění povinností člena družstva 
lze vymáhat právo jiným způsobem. 
Dále bych chtěl upozornit rodiče 
dospívajících dětí, aby vysvětlili 
svým potomkům, že vestibuly a 
společné chodby nejsou čekárnou 
či hernou jejich kamarádů, kteří 
při čekání na ně si dlouhou chvíli 
krátí drobným vandalismem, jako je 
čmárání srdíček, psaní vzkazů apod. 
Věřím, že pochopíte, že to není útok 
na Vás je to jen připomenutí našich 
povinností.              Jaroslav Krejsa,

člen představenstva

Poměrový koeficient dlužného nájemného je dán poměrem cel-
kových nedoplatků na nájemném k předpisu měsíčního nájemné-
ho (toho, co bychom měli za měsíc vybrat). Například v roce 1993 
(viz graf) byla každá jedna koruna za nájemné zatížena dluhem 
1,59 Kč.

Graf ukazuje vývoj poměrového koeficientu k 31.12. dle jednot-
livých roků až k měsíci květnu tohoto roku.         Helena Jelínková
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Došlo na naši adresu
Číslo
bloku Adresa objektu Rok

2001
Rok

2002
Rok

2003
Rok

2004
Rok

2005
101 Pod stadionem 401 - 403 210,36 196,58 197,32 207,39 196,17
104 Pod stadionem 404 - 405 220,32 190,71 193,26 206,21 197,36
105 Pod stadionem 406 - 408 233,91 245,62 229,26 209,85 204,45
110 Budovatelská 485 241,83 205,49 183,27 187,48 173,86
111 Budovatelská 484 * 233,36 242,01 250,72 251,81 227,49
112 Budovatelská 482 230,17 237,22 218,00 181,15 175,18
115 Na vyhlídce 468 - 479 210,65 210,89 197,31 158,86 155,60
207 Golovinova 1326-1330 166,81 159,29 167,23 169,10 162,93
208 Chomutovská 1203-1206 175,93 166,65 167,54 162,04 151,97
314 17.listopadu 478 - 481 234,40 237,31 200,46 207,13 205,77
316 17.listopadu 472 - 475 * 230,23 237,27 247,51 247,43 225,97
342 17.listopadu 520 - 521 173,55 168,03 176,06 182,33 183,21
343 17.listopadu 522 - 523 181,78 177,95 181,35 190,30 179,70
347 17.listopadu 530 - 531 174,11 168,70 164,15 175,66 173,42
401 Krátká 641 124,14 128,61 135,50 141,34 136,61
402 Krátká 642 - 643 120,35 124,23 132,38 140,14 138,31
405 Žitná 646 170,28 180,51 167,40 140,65 135,09
406 Žitná 647 170,28 180,51 168,54 149,46 145,48
407 Polní 653 - 654 160,15 165,33 145,00 124,30 124,96
408 Polní 651 - 652 160,15 165,33 146,88 127,20 125,55
409 Luční 657 - 658 126,44 122,29 124,81 132,28 134,59
410 Luční 655 - 656 131,24 128,78 128,75 134,28 129,48
411 Ječná 662 126,34 122,64 125,26 132,67 128,34
412 Ječná 660 - 661 125,17 121,87 119,90 126,63 129,93
413 Ječná 659 131,29 127,02 129,77 133,59 135,94
414 Žitná 648 - 649 163,76 169,45 173,96 171,62 141,63
415 Žitná 650 163,76 169,45 173,96 174,26 138,46
416 Žitná 663 - 664 117,17 120,66 127,10 131,06 130,44
418 Dlouhá 666 * 163,87 154,93 165,54 181,22 178,53
419 Dlouhá 667 - 668 * 163,87 154,93 165,54 181,56 178,53
420 Dlouhá 669 * 163,87 154,93 165,54 181,22 178,53
521 Dlouhá 530 119,00 116,03 125,69 137,29 132,11
522 Dlouhá 531 102,79 107,19 113,84 129,87 123,92
523 Dlouhá 532 - 533 113,31 117,33 126,80 138,89 138,41
524 Dlouhá 534 - 535 127,42 124,09 123,56 139,65 136,00
525 Dlouhá 536 - 537 125,70 117,19 119,52 135,82 131,77
526 Dlouhá 538 119,27 118,64 118,36 131,97 130,20
527 Dlouhá 539 122,20 121,02 122,81 136,09 136,18
528 Družstevní 541 - 542 125,25 128,09 133,69 148,61 145,23
529 Družstevní 543 129,37 130,51 141,33 149,36 149,58
530 Družstevní 544 124,98 127,52 131,23 144,98 143,30
535 Okružní 552 110,41 113,80 113,14 122,22 120,32
536 Okružní 553 - 554 117,65 118,13 121,67 125,41 126,48
540 Příčná 559 - 560 120,02 117,30 121,08 123,94 122,85
541 Příčná 561 115,19 109,82 113,40 117,97 117,53
542 Příčná 562 111,55 122,37 115,82 128,96 130,02
543 Lipová 563-564 124,04 121,49 125,05 132,10 134,37
544 Lipová 565 134,01 133,23 135,95 146,88 145,65
545 Lipová 566 123,36 130,23 129,21 132,81 129,65
546 Lipová 567 - 568 132,02 124,10 125,78 131,60 129,40
547 Lipová 569 131,01 131,26 131,24 132,09 131,25
553 Topolová 578 - 579 117,79 118,12 118,76 125,13 125,52
554 Topolová 580 - 581 118,67 113,71 116,94 120,49 121,54

* měření na radiátorech není

Náklady na topení v Kč/m2

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:

Pod Stadionem 406-408 výměna vodoinstalace 
Budovatelská 485  výměna vchodových dveří
Budovatelská 485  výměna kanalizace
Budovatelská 484  výměna oken
Na Vyhlídce 476-479 oprava schodů u předních vchodů
Chomutovská 1203-1206 zateplení západní strany
17.listopadu 478-481 oprava lodžií 
17.listopadu 478-481 zateplení objektu
17.listopadu 520-521 zateplení severní a západní strany
17.listopadu 522-523 zateplení severní a východní strany
Žitná 646  oprava střechy
Žitná 646  výměna vchodových dveří
Polní 653-654  výměna vchodových dveří
Polní 653-654  zateplení severní a západní strany
Polní 651-652  zateplení objektu
Žitná 663-664  zasklení lodžií
Dlouhá 531  zateplení severní strany
Dlouhá 536-537  zateplení severní strany
Dlouhá 539  výměna vchodových dveří
Dlouhá 539  oprava a zateplení střechy
Družstevní 543  zateplení severní strany
Družstevní 544  výměna vchodových dveří
Okružní 552  výměna vchodových dveří
Okružní 552  výměna lodžiových oken
Okružní 553-554  výměna vchodových dveří
Okružní 553-554  zateplení západní strany
Příčná 561  zateplení severní strany
Příčná 562  zateplení severní a východní strany
Lipová 566  montáž ventilačních turbín
Lipová 566  zasklení lodžií
Topolová 578-579 zateplení severní strany
Topolová 580-581 zateplení severní a východní strany

Salome tančíš?!
V polovině měsíce června jsem se s chutí i nechutí začetl do měsíčníku 

Bulletin bytového družstva a čtrnáctideníku Klášterecké noviny a musím 
přiznat, že takový tiskový rozruch, týkající se shromáždění delegátů SBD 
Klášterec nad Ohří zdaleka nepamatuji.

Již po přečtení úvodního odstavce si leckdo řekne: „Zase píše ten Cekota. 
Tak to bude nějaká obhajoba bývalého ředitele SBD Jaroslava Krejsy.“

Ano, bude! Protože jsem přímo zděšen, jak dokonale se v našem městě 
dá odstranit nepohodlná veřejně známá osoba. Ano, jsem příznivec pana 
Krejsy a věřím, že ještě dlouhá leta tomu tak bude.

Odsuzuji proto touto cestou rafinovaný postup odpůrců ekonomického 
růstu SBD do nedávna vedeného odstupujícím ředitelem. Nevím také zda 
„pučisty“, které se mi nechce ani jmenovat, hnala k tomuto postupu závist 
nad úspěchem SBD pod vedením pana Krejsy, či jim je trnem v patě Jaro-
slavova zdravá upřímnost, dravost a nekompromisní veřejné poukazování 
na nešvary v Klášterci nad Ohří.

Doporučil bych každému, koho zajímá jaká že to popularita bývalého 
ředitele momentálně panuje v SBD, ať začne od podlahy. Od řadových čle-
nů. Spolupracovníci, přátelé a rodinní příslušníci například pana Karla 
Háši jsou pouhý zlomek členské základny SBD. Za sebe mluví také téměř 
polovina zdrživších se kandidátů při hlasování na shromáždění v kultur-
ním domě.

Osobně celou situaci vidím asi takto: Vše mi připomíná starý biblický 
příběh o rozmarné Salome. „Salome, sťali už Křtitele. Salome, tančíš?“

Vladimír Cekota 

Reakce předsedy na článek „Salome tančíš ?!“
Aby družstevníci nenabyli dojmu, že družstvo je jen pan Krejsa, a že čle-
nům představenstva nejde o dobré jméno družstva, jeho ekonomickou 
prosperitu a stabilitu, předložím před Vás pár argumentů.
- Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí čin-
nost družstva a rozhoduje o všech záležitostech. Tedy nikoliv ředitel, ale 
předseda a představenstvo řídilo ředitele a řídí chod SBD.
- Ekonomická prosperita není dána jen zásluhou bývalého ředitele, ale 
hlavně nezměrnou pílí a pracovitostí všech zaměstnanců správy SBD i 
činností představenstva podpořenou dobrou prací kontrolní komise.
- Z mnoha akcí, které nyní správa SBD zajišťuje je zřejmé, že správa SBD 
a její zaměstnanci fungují stejně dobře, ne-li lépe, ať již zde pan Jaroslav 
je či není.
- Jako jeden z úspěchů stávajícího vedení, bych zde uvedl obnovení 
smluvního vztahu  na Sociální ubytovnu mezi Městem a SBD.

Petr Auf, předseda představenstva



Montáž žaluzií a silikonového těsnění do oken a dveří
Petr KAŠPER

Tel.: 607 753 237
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BYT - INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY SBD KLÁŠTEREC, Vydává SBD 
Klášterec n.O., řídí redakční rada - Petr Auf, 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 mate-
riály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých 
příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Podepsané 
články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory vydavatele.      

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

Komplexní bytová údržba

Roman
JAMEČNÝ

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

Roman Jamečný:
hotovost:

Polní 1701, KADAŇ
474 345 482
jamecny@jamecny.cz
www.jamecny.cz
777 165 527
777 165 525

Petr Jelínek, Polní 654
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 •

� Koupím dr. byt (2+1, 3+1). 
Kontakt: 603 830 246.

� Koupím garáž – lokalita Pet-
lérská nebo Pod Stadionem. Cena 
dohodou. Kontakt: 732 841 454

� Koupím byt dr. 1+1 nebo v 
osobním vlastnictví. 
Kontakt 732 841 454

� Koupím dr. byt 2+1 s balkonem. 
Kontakt: 737 960 809 

RŮZNÉ

� Vyměním dr. 3+1 (Topolová) 
za dr. 1+1. Kontakt: 732 168 294

� Vyměním dr. 1+1 za dr. 2+1 (s 
balkonem ). Kontakt: pí. Vaňková, 
Dlouhá 532/10, Klášterec n.O.

� Vyměním dr. 3+1 za dr. 2+1. 
Tel.: 775 175 792

� Vyměním elekt. byt 1+1 v klid-
ném prostředí v Kadani, za elekt. 
3+1 nebo 4+1 (doplatek) také v 
Kadani. Kontakt: 775 367 808 

� Vyměním dr. 3+1 za dr. 2+1 a 
doplatek. Kontakt: 731 913 216

VÝMĚNA

Alena Kotlanová - Realitní kancelář
- prodej a pronájem domů a bytů

- úvěry na bydlení s vkladem 0,- Kč
Nádražní 176 (AN - bud. cukrárny), Klášterec n.O.

Tel.: 774 944 344

Ing. Iva Pechoušová
projektová činnost 

rodinné domy, stavební úpravy, rekonstrukce, 
přestavba bytových jader, kanalizace, vodovod, plynofikace

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

� Doučím matematiku. 
Kontakt: 603 830 246

� Prodám zařízení bytu. Levně. 
Spěchá. Kontakt: 602 114 911

PRONÁJEM
� Pronajmu dr. 3+1. 
Kontakt: 603 170 996

� Prodám dr. 4+1 (Dlouhá ulice), 
4. patro. Cena dohodou. 
Kontakt: 724 251 457

� Prodám dr. 3+1 (Dlouhá ulice), 
pěkný. Kontakt: 731 220 291  

� Prodám dr. 4+1 (Dlouhá ulice), 
pěkný. 
Kontakt: 607 217 319, 731 709 730  

� Prodám dr. 3+1 (Pod Stadio-
nem). Kontakt: 606 333 758

� Prodám (pronajmu) dr. 3+1 
(2 chodby) v Ječné ulici. Cena k 
jednání 350 tisíc. 
Kontakt: 737 968 967

� Prodám nebo vyměním 4+1 ( za 
1+2, 1+1 a doplatek) v ulici Příčná. 
Pěkný, nová koupelna. 
Kontakt: 728 060 096, 605 133 767 

� Prodám dr. 3+1 (Žitná). 
Kontakt: 603 377 165  

� Prodám dr. 1+1 (Žitná). 
Kontakt: 353 222 286  

� Prodám dr. 1+1 (Dlouhá). 
Kontakt: 777 294 990  

� Prodám dr. 2+1 (17. listopadu 
– 52 m2). Cena 250.000,-. 
Kontakt: 737 234 110  

Nově otevřená provozovna v Klášterci nad Ohří,
Chomutovská 64 (budova vedle SBD, 1. patro nad tiskárnou). 

Bližší informace na tel.: 603 147 558 nebo na www.kuchyne-eden.cz

nabízíme:  

-kuchyně na míru podle přání

-jídelní lavice, stoly, židle

-bytový nábytek

-kancelářský nábytek a židleAKCE na DVD-MÉDIA:

DVD-R Verbatim 16x (25ks) 240,-Kč 
DVD+R Verbatim 16x (25ks) 240,-Kč
DVD-R Verbatim 16x (10ks) 110,-Kč
DVD+R Verbatim 16x (10Ks) 110,-Kč

DVD-R TDK      16x (10ks) 110,-Kč

CD-R  Veratim  52x (50Ks) 250,-Kč

Jedná se o média ve spindlu, tj. bez obalu, ceny s DPH.

Kabel 1
Sportovní 674, 431 51 Klášterec nad Ohří

Tel.: 777 174 194        e-mail:obchod@kabel1.cz
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