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Žádost o spolupráci -
- evidence chovatelů psů

Dne 23. ledna 2004 se na naší organizaci obrátil odbor majetku a 
bytového fondu při Městském úřadu v našem městě s žádostí o 
spolupráci ve zmapování držitelů psa v našich domech. 
Vzhledem k tomu, že je povinností držitelů přihlásit psa, žádáme 
všechny naše nájemníky a vlastníky, kteří vlastní psa, aby se ne-
prodleně přihlásili na výše uvedeném odboru, pokud tak již 
neučinili a nebo splňují čl. 3 závazné vyhlášky.      

Výtah z Obecně závazné vyhláška č.: 6/2003, o chovu drobného 
a hospodářského zvířectva, psů a koček na území Klášterce nad 
Ohří:
Čl. 3 Povinnosti chovatelů psů
l) Chovatel je povinen přihlásit psa do 15 dnů po nabytí k evidenci a 
po dovršení 3 měsíců života psa je chovatel povinen podat přiznání 
k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti 
na ekonomický odbor MěÚ. (vyhláška o místních poplatcích města). 
Ztrátu psa nebo jakoukoliv změnu ve vlastnictví psa, ztrátu nebo 
odcizení evidenční známky je chovatel povinen ohlásit rovněž do 15 
dnů od zjištění na ekonomický odbor MěÚ. Se souhlasem vlastníka 
může být pes rovněž označen mikročipem na náklady města.

Jaroslav Krejsa, ředitel SBD

Otazníky kolem bydlení

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

Usn. č. 21/2/2004 - Rada 
města projednala a Vydává 
Nařízení obce č. 1/2004, které 
stanoví rozsah, způsob a lhůtu 
odstraňování závad ve schůd-
nosti chodníků.

Usn. č. 43/2/2004 - Rada města 
projednala a 
A) odkládá projednání bodu 
9.2.5 - přednostní pronájem 
bytu 541/7 v ul. Lesní mž. 
Porscheovým.
B) ukládá vedoucímu OSM 
vypracovat pravidla  pro pro-
nájem bytu v režimu svépo-
mocné opravy tohoto bytu. 

Usn. č. 53/2/2004
Rada města projednala a 
schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s ÚP Chomutov na 
nebytové prostory v objektu 
č.p. 697, ul. J.A. Komenského 

(pět místností, chodbu, 
čekárnu a WC o celkové ploše 
127 m2) na dobu neurčitou za 
cenu obvyklého nájemného 
546,-Kč/m2/rok a náklady spo-
jené s pronájmem za účelem 
zachování kontaktního místa 
zabezpečujícího výplatu dávek 
státní sociální podpory.

Usn. č. 78/2/2004 - Rada města 
projednala a
A) zřizuje komisi pro přípravu 
privatizace bytového fondu 
města 
B) stanovuje počet členů 
komise na 7
C) jmenuje Předsedu: Ing. 
Zdeněk Šroubek a členy: Ing. 
Otakar Saitz, PaedDr. Václav 
Homolka, p. Karel Pech
D) ukládá starostovi města 
jednat s dalšími členy zastupi-
telstva o účasti v této komisi.

Člen družstva nemůže úvěrovat převody v domě
„Matka je členkou bytového družstva a v zákonné lhůtě požádala 

o převod bytu do vlastnictví. Družstvo dlouhou dobu nereagovalo 
a až pod pohrůžkou, že celou záležitost předá advokátovi, jí poslali 
podmínky převodu. Kromě zaplacení anuity ale družstvo požaduje 
za převedení bytu do vlastnictví 72 000 korun, což pro matku, která 
je v důchodu, je neúnosné. Družstvo tvrdí, že je jediná v domě a oni 
musí tedy připravit podklady pro celý dům. Prý až se někdo další 
připojí, budou jí postupně peníze vracet!

Celé mi to přijde více než nesmyslné. Přesto však matka převedla 
na družstvo 10000 korun. Tato suma podmiňuje vyřízení všech for-
malit... Má družstvo právo požadovat zaplacení úkonů potřebných 
k převodu pro celý dům od jednoho, vlastně prvního družstevníka, 
který o převod požádal? Prosím o radu, jak dále postupovat, neboť 
i kdyby matka zaplatila dle požadavků družstva, nemá možnost 
si ověřit, zda je opravdu jediná žadatelka v domě, popř. že další 
zájemci zaplatili,“ píše čtenář V. Š. z Prahy.

Optimální řešením pro určení nákladů na převod by bylo 
přijetí usnesení členské schůze, které by stanovilo podmínky, za 
kterých se budou jednotky převádět.

Usnesení by mělo určit termíny, ve kterých se budou byty pře-
vádět a jaké náklady budou muset jednotliví družstevní nájemci 
hradit.

Lze souhlasit s tím, že náklady na vypracování všech podkladů 
a listin nezbytných pro převod bytu do vlastnictví (náklady na 
zpracování prohlášení vlastníka budovy, včetně všech příloh, 
příprava textu smlouvy) mohou být poměrně vysoké. Ale ať už 
je výše nákladů jakkoli vysoká, je zřejmé, že tyto náklady musí 
být poměrně rozděleny mezi všechny členy družstva resp. mezi 
všechny nájemce jednotek v domě.

To plyne z toho, že zpracování prohlášení vlastníka budovy, 
jakož i příprava vzorového textu smlouvy, umožní posléze pře-
vody bytů všem členům družstva, kteří o to projeví zájem.

Družstvo by v takovém případě mělo vytvořit pro provedení 
převodů do vlastnictví dostatečné finanční rezervy, a to přiměře-
ným zvýšením nájemného (složka - náklady na správu družstva 
a domu). Zcela nelogické je, aby vaše matka úvěrovala převod 
bytů do vlastnictví, když převádějícím je ve všech případech 
bytové družstvo.                                     Ing. Mgr. Tomáš Horák

Správa SBD Klášterec nad Ohří nabízí nejvyšší nabídce k 
odprodeji v Klášterci nad Ohří tyto byty:

2 + 1 - ulice 17. listopadu 473, byt č. 12
3 + 1 - ulice Topolová 578, byt č. 3

4 + 1 - ulice Luční 657, byt č. 1

Bližší informace poskytne správa SBD na tel. 474 316 612 - pí. 
Jelínková. Nabídky v zalepené obálce označené „ neotvírat 
- nabídka - prodej bytu „ včetně adresy zájemce a typu bytu 
doručte na sekretariát správy SBD do 29. 3. 2004 do 15 hodin.

SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
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Ing. Iva Pechoušová
projektová činnost 

rodinné domy, stavební úpravy, rekonstrukce, 
přestavba bytových jader, kanalizace, vodovod, plynofi kace

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

SECOND HAND  T I N A
rozšiřuje sortiment o použitý nábytek 

a bytové doplňky v ulici 17. listopadu 475 

Provádíme výškové práce
Nátěry, spárování, montáž - demontáž, rizikové kácení, opravy střech ...

Sádrokartonářské práce
Příčky, kazetové podhledy, bytová jádra ...

Instalatérské a obkladačské práce
Tel.: 607 144 944

V hlavičce vyúčtování je kromě jména a adresy uživatele či ma-
jitele bytu také kód bytu, podlahová a započitatelná podlahová 
plocha bytu a koefi cient použitý pro přepočet podlahové nebo 
započitatelné podlahové plochy bytu.

1. V prvním odstavci jsou uvedeny základní údaje potřebné k 
vyúčtování a to pro byt i celý dům : 
- spotřeba SV v bytě, spotřeba SV za dům a jednotková cena SV 
za poměrný dílek   
- spotřeba vody v TUV v bytě, spotřeba vody v TUV za dům a 
jednotková cena vody v TUV za poměrný dílek   
- spotřeba tepelné energie pro ohřev TUV a jednotková cena 
tepelné energie spotřebované na ohřev TUV
- plocha bytu pro výpočet ÚT, celková plocha za všechny byty v 
domě pro výpočet ÚT, spotřeba tepelné energie na vytápění za 
dům, cena tepellnou energie spotřebované na vytápění
- počet osoboměsíců v bytě, celkový počet osoboměsíců za 
všechny byty v domě

2. Další odstavec ukazuje stavy vodoměrů pouze na začátku a 
konci zúčtovacího období. Pokud v průběhu zúčtovacího obdo-
bí došlo k výměně vodoměru, stavy vodoměrů v době výměny 
zde nejsou uvedeny. V tomto případě tedy spotřeba vody v bytě 
neodpovídá rozdílu konečného a počátečního stavu. Pokud byla 
spotřeba vody 0 m3, stavy vodoměrů zde nejsou uvedeny.

3. Třetí odstavec vysvětluje výpočet TUV. Náklady na TUV se 
dle platné vyhlášky 372/2001 rozdělí na náklady za vodu a na 
náklady na ohřev vody. Náklady na vodu se rozdělí na základní 
(0%) a spotřební (100%) složku. Náklady na ohřev se rozdělí na 
základní (30%) a spotřební (70%) složku. Základní složka se roz-
počítá mezi byty poměrem plochy, spotřební složka poměrem 
vodoměrů.

4. V tomto odstavci uvádíme spotřebu tepelné energie na vytá-
pění na m2 v domě v GJ/m2. Dále základní a spotřební složku. 
V případě, že na domě jsou instalovány rozdělovače topných 
nákladů, činí základní složka 50% nákladů a spotřební složka 
50% nákladů. Základní složka se rozpočítá mezi byty poměrem 
plochy, spotřební složka poměrem rozdělovačů topných nákladů 
- viz. výpočet v příloze. V případě, že na domě nejsou instalovány 
rozdělovače topných nákladů, je výpočet proveden podle plochy, 
tzn., že základní složka činí 100% a spotřební složka 0%. 

5. Vyúčtování po jednotlivých položkách. 
Ve sloupci „Náklady dům“ jsou celkové roční náklady na jednot-
livé položky pro daný dům. 
Ve sloupci „Náklady byt“ jsou celkové roční náklady na jednotli-
vé položky pro daný byt počítány takto : 

- SV - náklady na odběr SV pro byt jsou počítány součinem jeho 
odběru naměřeného vodoměrem v bytě s přičtením případného 
odběru v prádelně a ceny za poměrný dílek (m3) v příslušném 
domě. Ta je stanovena podílem fakturované částky (náklady 
dům) k součtu spotřeby poměrných dílků všech bytů.
- TUV - viz. bod 3. 
- ÚT - náklady na odběr tepla v ÚT pro byt jsou v případě, že v 
domě nejsou instalovány rozdělovače topných nákladů, počítány 
součinem plochy bytu a ceny za poměrný dílek (m2) v přísluš-
ném domě. Ta je stanovena podílem fakturované částky (nákla-
dy dům) k součtu ploch všech bytů. V případě, že v domě jsou 
instalovány rozdělovače topných nákladů, je výpočet spotřeby 
tepla v ÚT proveden podle rozdělovačů topných nákladů, tzn. 
50% dle plochy a 50% dle spotřeby tepla, naměřené na rozdě-
lovačích (vyhl. 372/2001). Podrobný výpočet je uveden na rubu 
vyúčtovací faktury. Pokud nebyly rozdělovače topných nákladů 
instalovány v domě po celou dobu zúčtovacího období, je první 
část zúčtovacího období počítána podle plochy a druhá část pod-
le rozdělovačů topných nákladů.  
- Světlo a úklid - počítáno podle osoboměsíců (podíl nákladů 
bytu k nákladům za dům odpovídá podílu osoboměsíců bytu k 
počtu osoboměsíců v domě). 
- Výtah - počítáno podle osoboměsíců (podíl nákladů bytu k 
nákladům za dům odpovídá podílu osoboměsíců bytu k počtu 
osoboměsíců v domě mimo byty v I. a II. nadzemním podlaží).
Ve sloupci „Záloha“ jsou celkové roční zálohy na jednotlivé po-
ložky pro daný byt. 
Ve sloupci „K zúčtování“ je výsledek zúčtovacího období pro 
danou položku (rozdíl záloh a nákladů na byt).
Výsledek zúčtovacího období je dán rozdílem součtů záloh a 
součtů nákladů pro byt. 

Nedoplatek uhraďte do 31.7. 2004 složenkou. Ta Vám bude za-
slána prostřednictvím České pošty. Nedoplatek lze uhradit i pře-
vodem z Vašeho účtu. Číslo účtu SBD a variabilní symbol platby 
jsou uvedeny na složence. 

Přeplatek bude zaslán poukázkou (popř. na Váš účet) do 31. 7. 
2004 po kompenzaci případných dluhů příslušného nájemníka 
nebo vlastníka bytu vůči SBD (RO, fa, TS, nájem, apod.). Přeplat-
ky do výše 100,- Kč budou převedeny na nájem. 

Nájemník nebo vlastník bytu má právo nahlédnout do všech 
podkladů týkajících se vyúčtování zúčtovacího období na správě 
SBD (faktury, odečtové listy vody a osob, projekty nebo pasporty 
bytů).
Nájemník nebo vlastník bytu má právo do 25. 4. 2004 podat pí-
semnou reklamaci vůči vyúčtování. Po této lhůtě bude reklamace 
bezpředmětná a nebude na ni brán zřetel.                        J. Krejsa

Komentář k vyúčtování zúčtovacího období

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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Náklady na úkl id jednotl ivých vchodů

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Poskytujeme množstevní slevy, možnost platby ze 
stavebního spoření !!!
Standardně dodáváme zámky k uzamčení systé-
mu ZDARMA!!!     Montáž zasklení 5-6 hodin !!!

Montujeme pouze schválené

a certifi kované systémy.

Rámový posuvný systém GLASA®

Bezrámový posuvný systém OPTIMI®

I BEZ SLEV VÁM ZARUČÍME
NEJNIŽŠÍ CENU ZASKLENÍ !!!
CENY Z ROKU 2003 ZŮSTÁVAJÍ ! 

(PŘESVĚDČETE SE)

Provozovna:
Areál letiště Pesvice
Tel/Fax    474 684 630
mobil            602 249 912
                         602 249 930
www.glasspapr.cz

Přenechám zavedenou 
restauraci na výhodném 

místě v Klášterci.
Kontakt: 603 242 408

blok adresa mzda vč. odvodů čístící pr. celkem
101 Pod stadionem 401 6466,33 0,00 6466,33

Pod stadionem 402 6466,33 0,00 6466,33
Pod stadionem 403 6466,33 0,00 6466,33

110 Budovatelská 485 17239,00 0,00 17239,00
111 Budovatelská 484 27170,00 149,00 27319,00
112 Budovatelská 482 29965,00 425,80 30390,80
208 Chomutovská 1203 24444,50 0,00 24444,50

Chomutovská 1204 24444,50 0,00 24444,50
Chomutovská 1205 24444,50 0,00 24444,50
Chomutovská 1206 24444,50 0,00 24444,50

314 17.listopadu 478 7911,00 297,50 8208,50
17.listopadu 479 0,00 0,00 0,00
17.listopadu 480 0,00 0,00 0,00
17.listopadu 481 8929,00 413,00 9342,00

316 17.listopadu 472 9465,00 386,65 9851,65
17.listopadu 473 9465,00 386,65 9851,65
17.listopadu 474 0,00 0,00 0,00
17.listopadu 475 11195,00 764,00 11959,00

342 17.listopadu 520 11988,00 0,00 11988,00
17.listopadu 521 11988,00 0,00 11988,00

343 17.listopadu 522 11988,00 0,00 11988,00
17.listopadu 523 11988,00 0,00 11988,00

347 17.listopadu 530 22380,00 28,00 22408,00
17.listopadu 531 22380,00 0,00 22380,00

401 Krátká 641 23976,00 200,40 24176,40
402 Krátká 642 23905,50 717,15 24622,65

Krátká 643 23905,50 717,15 24622,65
405 Žitná 646 23079,00 396,20 23475,20
406 Žitná 647 30970,00 999,80 31969,80
407 Polní 653 12268,50 991,85 13260,35

Polní 654 12268,50 991,85 13260,35
408 Polní 651 23392,00 339,50 23731,50

Polní 652 23392,00 339,50 23731,50
409 Luční 657 28326,00 377,00 28703,00

Luční 658 28326,00 377,00 28703,00
410 Luční 655 22604,50 247,70 22852,20

Luční 656 22604,50 247,70 22852,20
411 Ječná 662 17816,00 972,10 18788,10
412 Ječná 660 20502,00 809,30 21311,30

Ječná 661 20502,00 809,30 21311,30
413 Ječná 659 20977,00 259,10 21236,10
414 Žitná 648 23287,00 651,30 23938,30

Žitná 649 23287,00 100,00 23387,00
415 Žitná 650 23624,00 216,00 23840,00
416 Žitná 663 23976,50 78,75 24055,25

Žitná 664 23976,50 78,75 24055,25
418 Dlouhá 666 23777,00 0,00 23777,00
419 Dlouhá 667 16488,50 272,10 16760,60

Dlouhá 668 16488,50 272,10 16760,60
420 Dlouhá 669 23976,00 490,00 24466,00
521 Dlouhá 530 27700,00 72,00 27772,00
522 Dlouhá 531 32724,00 480,00 33204,00
523 Dlouhá 532 11844,00 453,00 12297,00

Dlouhá 533 10790,00 0,00 10790,00
524 Dlouhá 534 23976,00 901,90 24877,90

Dlouhá 535 23976,00 378,70 24354,70
525 Dlouhá 536 14986,00 1141,00 16127,00

Dlouhá 537 25176,00 0,00 25176,00

blok adresa mzda vč. odvodů čístící pr. celkem
526 Dlouhá 538 23976,00 365,50 24341,50
527 Dlouhá 539 29793,00 1412,80 31205,80
528 Družstevní 541 21978,00 0,00 21978,00

Družstevní 542 21757,00 0,00 21757,00
529 Družstevní 543 18681,00 0,00 18681,00
530 Družstevní 544 29965,00 781,90 30746,90
535 Okružní 552 32773,00 316,10 33089,10
536 Okružní 553 23976,50 769,15 24745,65

Okružní 554 23976,50 769,15 24745,65
540 Příčná 559 30964,00 592,70 31556,70

Příčná 560 11988,00 983,50 12971,50
541 Příčná 561 21978,00 46,40 22024,40
542 Příčná 562 25859,00 30,00 25889,00
543 Lipová 563 * 20088,00 0,00 20088,00

Lipová 564 0,00 0,00 0,00
544 Lipová 565 29965,00 779,00 30744,00
545 Lipová 566 29965,00 0,00 29965,00
546 Lipová 567 23976,00 0,00 23976,00

Lipová 568 25974,00 247,00 26221,00
547 Lipová 569 29767,00 479,80 30246,80
553 Topolová 578 23976,50 0,00 23976,50

Topolová 579 23976,50 0,00 23976,50
554 Topolová 580 14850,00 0,00 14850,00

Topolová 581 13555,00 56,20 13611,20
C E L K E M: 1633853,99 25858,00 1659711,99

- * vchod Lipová 563 uklízí dodavatelská fi rma
- náklady na mzdu jsou vyčíslené včetně odvodů zaměstnavatele
- neuvedené domy mají náklady 0,- Kč
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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. 
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SAZBA - K@DYO, 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

4

AUTOŠKOLA PECHOUŠ

zahajuje v úterý 23. 3. 2004 od 18:00 hodin
další kurs uchazečů o ŘP

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

PRONÁJEM

PRODÁM

VÝMĚNA

VAŠE INZERCE

� Prodám dr. 3+1 v ulici Na 
Vyhlídce. Kontakt: 602 415 218

� Prodám dr. 3+1 (částečná 
úprava). Cena dohodou. 
Kontakt: 776 678 198

� Prodám pěknou válendovou 
ložnici za 3.000,- (stěhování). 
Kontakt: 474 375 604

� Prodám kuchyňskou linku 
světlé dřevo (klasická z panel. 
domu). Cena dohodou.
Kontakt: 777 281 197

KOUPÍM
� Koupím byt 1+2 (1+1) 
bezbariérový s výtahem. 
Tel.: 474 373 404 po 18. hod.

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

h t t p : / / w w w . s b d k l a s t e r e c . c zh t t p : / / w w w . s b d k l a s t e r e c . c z

� Vysokoškolák doučí angličtinu 
pro začátečníky i pokročilé, che-
mii a nabízí kurs hry na kytaru.
Kontakt: 602 955 547

RŮZNÉ

� Vyměnín dr. 3+1  za dr. 1+1 
nebo garsonku. Byt vhodný pro 
invalidu. Kontakt: 728 058 205

� Vyměním dr. 3+1 za 1+1. 
Kontakt: 776 678 198
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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
Prodej zájezdů na léto 2004!

Slevy až 10% do 31.3.! Dárek, výlet a transfer na letiště zdarma! 
Tuzemsko: Zakupte si včas svou 
chatu, či chalupu za super cenu!
Zájezdy poznávací, pobytové i 
sportovní s výraznými slevami.

Velikonoční lyžování ve francii 
- 5290/7dní. 
Lyžování v zahraničí vlastní 
dopravou i autobusem od 3900 Kč

Letecky za teplíčkem: EGYPT:7790 PP/8d, 8990/12d, 9590/15d. 
Kanárské o.: 9990/8dní, Djerba 4990/8d7990/15d, Thajsko 24 990,-

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

Roman
JAMEČNÝ

Komplexní bytová údržba

Roman
JAMEČNÝ

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

Roman Jamečný:
hotovost:

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

www.prima-travels.cz

� Pronajmu dr. 2+1 s lodžii  
(slušným lidem) v Kadani. 
Nájem včetně energii 5 tisíc 
měsíčně, vždy na měsíc dopředu, 
maximálně 3 osoby. 
Kontakt: 606 235 019 

ÚČETNICTVÍ
účetní agenda včetně zpracování mezd, lesingu, 

DPH, odpisů majetku, daňové přiznání.
Libuše Janáčková

Dlouhá 533, Klášterec n.O.
tel.: 732 484 052

Prima travels s.r.o. tel.: 474 376 149, 777 728 280

Komerční centrum nad OP Prostějov a Kovomatem

CESTOVKA NA VAŠÍ STRANĚ
Vstupenky na LORD OF THE DANCE  15., 16. 3. 

Do 31.3. využijte slevy na zájezdy až  9 %
dítě až do 15 let ZDARMA  neplatí ani letenku

junioři do 21 let jen 3.990,- Kč
ZÁJEZDY na  EURO 2004  

15.,19., 23.6. 2-denní letecky za 9.990,-  Kč
busem i letecky  2 nebo 3 zápasy zákl. skupiny 

BULHARSKO 16.5. a 23.5.  15 dní  letecky 
dospělý 6.990,-   dítě do 12 let 4.990,-  , polopenze 2000,- Kč

V zimě za teplem EGYPT -  děti ZDARMA  do 15 let         
výborné ceny ve velice kvalitních hotelech  

KANÁRY  - jarní prázdniny u moře od  8990,- Kč
děti zdarma nebo za 1.990,- Kč

Aquapark BABYLON – vstupenky s 10 % slevou
Vstupenky online – ND, muzikály, atd.

LYŽOVÁNÍ – skvělé ceny 
AUSSOIS  týden ubytování, bus, skipas od 3.990,- Kč

Itálie Ponte di Legno sleva až 2000,- Kč

Nabídka  last minute – informujte se!


