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aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 27. 2. 2022. | 1 ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

cena od

479,-
regál plastový
regál PLUS
4 police =  60 x 30 x 135 cm
5 polic   =  80 x 40 x 187 cm 

120 x 40 x 187 cm
Cena od: 479,-
regál TrIbac
5 polic = 90 x 45 x 182 cm
Cena: 1 390,-

Cena bez dekorace. Ilustrační foto.

cena od

8990,-
Materiál rámu: rozšířené
hliníkové profily
Barva rámu: stříbrná
Materiál desek (stěny):
komůrkový 
polykarbonát 4 mm 
se 100% UV ochranou
Materiál desek (střecha):
komůrkový 
polykarbonát 4 mm 
se 100% UV ochranou
Různé rozměry 

499,-

15 kg

bella malířský
nátěr

Bílá interiérová barva odolná vůči
otěru, velmi dobře paropropustná.
Interiérový nátěr s vynikající kryvostí
a velmi vysokou bělostí 
min. 89% BaSO4
Vydatnost 1 kg: 8–12m2

Cena za 1 kg: 33,27

cena od

1290,-
24 W / 1 920 lm
Teplota světla: 3 000–6 000 K
∅ 36 cm | Cena: 1 290,-
36 W / 2 880 lm
Teplota světla: 3 000–6 000 K
∅ 50 cm | Cena: 1 990,-

Přisazené
svítidlo
stmívatelné

vyMěNITELNé ráMEčky 
vE 2 barvách – SoUčáST baLENí

Skleník polykarbonátový Palram
MULTILINE1

3
roky záruka kov/plast
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ČSÚ – šetření v domácnostech
	 Český	statistický	úřad	organizuje	v	roce	2022	
v	souladu	se	zákonem	č.89/1995	Sb.	o	státní	sta-
tistické	službě,	ve	znění	pozdějších	předpisu,	ka-
ždoroční	výběrové	 šetření	o	životních	podmín-
kách	domácností	v	České	republice	pod	názvem	
„Životní	 podmínky	 2022“,	 které	 navazují	 na	
předchozí	ročníky	tohoto	šetření.	Smyslem	toho-
to	zjišování	je	získávat	dlouhodobě	srovnatelné	
údaje	 o	 sociální	 a	 ekonomické	 situaci	 obyvatel		
v	celkem	34	evropských	zemích.	Dalším	cílem		
je	 získat	 data	 pro	 výpočet	 ukazatelů	 peněžní		
a	materiální	chudoby.
	 Šetření	 se	 uskuteční	 na	 území	 celé	 ČR		
v	11	473	domácnostech,	z	nichž	se	6	723	zú-
častnilo	 šetření	 již	 v	 předchozích	 letech.	
Všechny	 domácnosti	 byly	 do	 šetření	 zahrnu-	

ty	na	základě	náhodného	výběru	provedeného	
počítačem.
	 Vlastní	šetření	proběhne	v	době	od	29.	ledna	
do	 12.	 června	 2022	 prostřednictvím	 speciálně	
vyškolených	tazatelů.	Do	šetření	budou	zahrnuty	
všechny	osoby,	které	mají	ve	vybraném	bytě	ob-
vyklé	 bydliště.	 Aktivní	 účast	 občanů	 na	 tomto	
významném	statistickém	šetření	a	 jejich	ochota	
spolupracovat	s	ČSÚ	je	pro	nás	nesmírně	důleži-
tá	a	umožní	nám	získat	řadu	důležitých	informa-
cí	o	sociální	situaci	domácností	v	ČR,	které	ne-
lze	zjistit	žádným	jiným	způsobem.
	 Terénní	pracovníci	zapojeni	do	šetření	se	bu-
dou	 prokazovat	 průkazem	 tazatele	 a	 zároveň	
průkazem	zaměstnance	ČSÚ	nebo	dokladem	to-
tožnosti.	Ve	všech	fázích	zpracování	je	zaručena	

Rozhovor s Lubomírem Smolkou 

anonymita	zjištěných	údajů	a	získaná	data	 jsou	
důsledně	chráněna.	Český	statistický	úřad	plně	
respektuje	nový	evropský	právní	rámec	ochrany	
osobních	údajů	(GDPR)	a	jedná	v	souladu	s	ním.	
Všichni	 pracovníci	 ČSÚ	 jsou	 navíc	 podle	 zá-	
kona	č.89/1995	Sb.,	o	státní	statistické	službě,	
vázáni	mlčenlivostí	o	veškerých	šetřených	sku-
tečnostech.
	 Případné	dotazy	občanů,	kteří	budou	osloveni	
zaměstnanci	 ČSÚ,	 odkazujeme	 na	 pracovníka	
Krajské	správy	ČSÚ	pověřeného	řízením	šetření	
Životní	podmínky	2022	v	Jihomoravském	kraji	
–	 Mgr.	 Michaelu	 Kolářovou,	 tel.	 542	 528	 233,	
mob.	731	439	303.	 Text: ČSÚ

Pokračování ze str. 8
JEDNOTKU	+	kašel	 pacientů,	 bublání	 zvlhčo-
vače	kyslíku	u	lůžek,	občasné	pípání	alarmu	pa-
cienta	a	pípání	přístrojů…	Je	to	spolu	s	všudypří-
tomnými	ochrannými	pomůckami	v	BIOhazard	
režimu	 neosobní,	 méně	 lidské,	 ale	 nutné.	 Přes	
mokrá	ramena,	záda	 i	vlhké	úplety	ochranných	
overalů	 vidíte	 pacienty	 a	 oni	 vás	 často	 poznají	
jen	podle	kresby	na	overalu,	chůze	či	vykonáva-
né	práce,	ale	třeba	i	jen	podle	barvy	bot…	Zapů-

sobilo	 na	 mě,	 když	 starší	 pacientka	 mně	 pořád	
nabízela	výbornou	buchtu	či	krásné	jablíčko	a	já	
jí	musel	říkat:	„Děkuji,	paní,	ne,	nemohu,	je	tady	
kontaminováno.	Jsme	ve	stavu	BIOhazard,	i	vše	
nedojezené	se	musí	vyhodit	a	spálit.“
	 Máte	ještě	jednoho	koníčka,	že?	
	 Sám	 mám	 horší	 páteř	 a	 znám	 z	 mládí	 obtíže	
kvůli	svému	už	zaléčenému	astmatu.	Věnuji	se	prá-
ci	na	různých	elektropohonech	jízdních	kol,	inva-
lidních	vozíků	apod.	Starším	lidem	nebo	lidem	po	

úrazech	to	pomůže,	kdy	se	pomocí	e-mobility	do-
stanou	pro	nákupy,	do	přírody…	Znám	více	fandů	
elektropohonu,	proto	předělávací	ceny	jsou	výraz-
ně	nižší,	než	když	si	to	člověk	nechá	dělat	u	firem.	
Já	užívám	předělaný	MTB	na	E-bike,	e-koloběžku	
a	od	jara	testuji	E-schopera.
Pane Smolko, děkuji za zajímavý rozhovor a přeji 
Vám hlavně zdraví!

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Lubomíra Smolky


