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Vážení obchodní přátelé,

letos se naposledy setkáváme

nad stránkami DACHrevue,

časopisu, který pro své zákazníky

vydávají DaCH, Dachdecker

a První chodská. Časopis bereme

jako součást vzájemné komu-

nikace mezi prodejcem a odbor-

nou firmou, která má jedno-

značný cíl: zlepšovat neustále

služby tak, abyste byli ma-

ximálně spokojeni. Reálné výsledky této komu-

nikace jsou jednoznačně vidět. Naše prodejny

se neustále vylepšují, případně stěhují do lep-

ších prostor. Během let postupně otevíráme

další sklady v místech, která Vám více vy-

hovují. Do našich skladů také pořizujeme

nové ohýbačky, odvíječky, profilovačky,

GEDY a další vybavení, což oceňujete jako

službu. Na základě ohlasů čtenářů časopisu

připravujeme pro rok 2006 opět společné

akce, které upevní na jednotlivých prodejnách

vztahy a jsou vždy nezapomenutelným zážit-

kem. Určitě budeme více vidět – nejenže

malinko měníme svá loga a reklamní přístupy,

ale vnímáme potřebu se v dnešním konkuren-

čním prostředí více prosadit. To vše činíme

proto, že chceme být i nadále rozhodujícími

subjekty v prodeji střešních krytin v oblasti,

která je zřetelná z mapky na poslední straně.

Denně se staráme o území mezi hranicemi

s Německem a pomyslnou čarou od Chomu-

tova přes Prahu, Kolín až na Vysočinu k Pel-

hřimovu a Jindřichovu Hradci. Naším cílem

je, abyste v tomto území necítili potřebu

shánět někoho jiného, protože jsme dosta-

tečně kompetentními partnery, kteří mají

velké skladové zásoby, proškolené zaměst-

nance a hlavně chuť s Vámi dokázat velké věci.

Proto se na nás obracejte s jakýmikoli poža-

davky a prosbami, vždy se jimi budeme vážně

zabývat a nenecháme ji bez odpovědi.

Vladimír Zábranský

jednatel společnosti První chodská

První chodská otevřela nové Klatovy
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Josef Vlasák, Dachdecker

Na počátku roku 2005 vedení firmy Dach-

decker rozhodlo o otevření nové pobočky. Zá-

kladem pro vytipování oblasti byl důkladný

průzkum trhu. Po shromáždění všech potřeb-

ných podkladů bylo rozhodnuto o regionu Li-

toměřice. Po náročném hledání a následném

vyhodnocení se podařilo vytipovat objekt

nacházející se na okraji a v obchodně-

průmyslové zóně města Litoměřice. Hala

o rozměrech cca 550 m2 a venkovní plochy cca

1500 m2 v příjemném kulturním prostředí jsou

jasným důkazem kvalitní práce zaměstnanců,

kteří byli pověřeni rekogniskací terénu.

V průběhu měsíce srpna 2005 začaly práce na

přípravě skladu. Byly zadány požadavky na per-

sonální obsazení pracovních pozic. Obsazeny

byly pozice: vedoucí skladu – David Zenkl,

skladník, řidič – Zdeněk Murdych. Jako garant

hladkého průběhu otevření skladu byl pověřen

Marek Veselý z řad stávajících zaměstnanců. Ter-

míny pro vybavení skladu, prodejny, nasklad-

nění zbožím a zahájení prodeje se podařilo díky

intenzivní práci všech zúčastněných dodržet.

V neposlední řadě k tomu přispěla i kvalitní

práce marketingového oddělení firmy Dach-

decker. Masivní reklama v rozhlase a v tisku

přispěla k větší povědomosti o nové pobočce

v Litoměřicích. Díky tomu můžeme s čistým

svědomím všechny budoucí zákazníky pozvat na

zahájení prodeje, které bylo stanoveno na

17. října 2005. Od 1. listopadu 2005 bude

probíhat v provozovně Týden otevřených dveří,

při kterém si mohou zákazníci jak z řad realizač-

ních firem, tak z řad maloodběratelů prohléd-

nout prostory skladu, občerstvit se a při nefor-

málních pohovorech se zaměstnanci projednat

případnou spolupráci. Tento nový sklad jistě

přispěje ke splnění jednoho z hlavních cílů firmy

Dachdecker – spokojený zákazník. Zejména

díky své velikosti, poloze a týmu kvalitních

vyškolených pracovníků, připravených splnit

všechna reálná přání zákazníků. 

Těšíme se na vaši návštěvu v nových pro-

storách v Litoměřicích, Litoměřická kotlina 383. 

Miloslav Šantora, První chodská

K dalšímu výraznému vylepšení prodejní

kultury u společnosti První chodská došlo na

skladu v Klatovech, kde se 13. října 2005 za

účasti pozvaných dodavatelských a odběratel-

ských firem slavnostně otvírala nová vzorková

prodejna.

Tato prodejna odpovídá současnému trendu

moderního prodeje. Najdete zde nové kanceláře,

kuchyňku, sociální zařízení, šatnu a hlavně pro-

storově velkou vzorkovou prodejnu, kde jsou

umístěny veškeré katalogy a vzorky dodavatel-

ských firem. Vzorková prodejna byla vybu-

dována jako vestavba do garáží, stavbu jsme

zahájili 5. července 2005 a dokončení bylo dle

plánu 30. srpna 2005. Všichni, kdo znali pro-

dejní prostory a kanceláře skladu v Klatovech

v dobách dřívějších, kde sklady neodpovídaly

našim představám o určitém rozvoji firmy

a vzorková prodejna byla v těsných prostorech,

jsou dnes srdečně zváni na prodejnu, která bude

určitě odpovídat i Vašim představám, budete

srdečně přivítáni našimi pracovníky, kteří se Vás

rádi ujmou a budou se Vám věnovat natolik,

abyste byli po odchodu naprosto spokojeni.

Nový sklad najdete v průmyslové zóně na

okraji Klatov ve směru na Staňkov vedle

masokombinátu a Jitony. 

Veškerá telefonní a faxová čísla zůstavají beze

změny. Nezbývá tedy než přijít a přesvědčit se na

vlastní oči.

Těšíme se na Vás!

Litoměřice – nový sklad firmy DEG



Martin Jirovský, DaCH cz

V tomto čísle tak trochu odbočím od

střechařského řemesla a odlehčenou formou se

vám, kdo jste v našem kraji snad ještě nebyli,

pokusím představit jedno z nejkrásnějších

a památkově nejzajímavějších měst v naší

zemi – Kutnou Horu.

Vznik Kutné Hory je tradičně spojován

s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. sto-

letí, nicméně prvopočátky dolování jsou pod-

statně dávnějšího data. Povědomí o existenci

stříbrného bohatství v regionu bývá někdy spo-

jováno se založením cisterciáckého kláštera

v Sedlci roku 1142. Hornické osady, vznikající

neplánovitě a překotně, neměly v první letech

žádná práva a veškeré právní záležitosti řešila

sousední města Čáslav a Kolín. Přelom v ději-

nách Kutné Hory znamenal rok 1300, kdy král

Václav II. (1278–1305) udělil osadám horní

zákoník, právní dokument mimořádné hodnoty,

který stanovil veškeré organizační a technické

podmínky nutné pro pravidelný chod dolů.

Právní postavení, v nějž se osady začaly pře-

tvářet, podepřela řada privilegií a výsad králů

z rodu Lucemburků, která vynesla Kutnou

Horu na druhé místo po Praze.

Na popis všech významných informací, které

se ke Kutné Hoře vážou, by nám nestačily ani

všechny stránky tohoto časopisu. A tak výše uve-

dený úvod budiž návdavkem, či chcete–li

pozvánkou na krátkou návštěvu nebo vícedenní

výlet. Je jisté, že koukat je zde opravdu na co

a milovníci historie si určitě přijdou na své. 

Zbývá pár konkrétních tipů na vybrané

památky. Kromě nejvyhlášenějšího chrámu Sv.

Barbory můžete obdivovat kouzlo Sedleckého

kláštera, Vlašského dvora, hřbitovní kaple

s kostnicí, kostela sv. Jana Nepomuckého,

kláštera řádu sv. Voršilky, kostela sv. Jakuba,

sankturinovského domu, kamenné kašny,

kamenného domu, morového sloupu, domu

U rytířů atd. Koho láká poznání mincovnictví

nenechá si určitě ujít exkurzi v podzemních

štolách města či návštěvu muzea stříbra. No

a těm, kdo by snad stále neměli dost, mohu ještě

doporučit návštěvu mnoha galerií a muzeí. Za

zmínku stojí určitě muzeum alchymie, muzeum

tabáku, galerie u Vlašského dvora nebo centrum

umění Kutná Hora. 

Ačkoliv se zdaleka nepovažuji za znalce

Kutné Hory a ještě méně za člověka s literárním

nadáním, dál by se mi psalo velmi lehce. Tento

článek je jedním z mála, kdy mám opačný prob-

lém – napsat tak málo řádků na tak velké téma. 

Každému, kdo se rozhodne Kutnou Horu

někdy navštívit, přeji spoustu nevšedních zá-

žitků, mnoho pohody a krásné vzpomínky.

Pozvánka do jedné z hrdých perel UNESCO

TO JE PICARD!
PR, PICARD

Nářadí PICARD se vyrábí již od roku

1857, tedy skoro 150 let specializace na

výrobu kladiv. Ale nikdy jsme nespoléhali na

tradice a zkušenosti. Nikdy jsme nepropásli

příležitost držet krok s nejnovějším tech-

nickým vývojem a šli jsme vždy příkladem,

pokud šlo o inovace: používání kvalitnější

oceli, ergonomicky lepší tvary pro bezpeč-

nější a méně namáhavou práci, dokonalejší

způsoby výroby, přesnější kontrolní mecha-

nismy a stále vyšší požadavky na výkonnost

kladiv.

PICARD dodává více, než požaduje norma.

Vedle moderních strojů je při výrobě našich

kladiv, která se vyznačuje rozmanitostí tvaro-

vání, středem pozornosti řemeslnická doved-

nost zaměstnanců. A to jak při vlastní výrobě

nástrojů, tak i při kování v zápustkách, při

tepelném opracování nebo při broušení

a leštění. Tímto způsobem vznikají výrobky,

jejichž špičkovou kvalitu stále znovu potvrzuje

velký počet našich stálých zákazníků, kteří nám

zůstávají věrni. 

Skoro 150 let nejlepší německé kovářské kvality. 
Zkušenosti mnoha desetiletí spojené s technickým pokrokem.
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Vypečená akce „sele” 
v Karlových Varech

Na začátku října uspořádal karlovarský sklad

Dachdecker pro své významné zákazníky

společensko-kulturní akci „opékání selátka“.

Opeklo se 40 kg živé váhy a vypily dva soudky

piva. Akce se konala v Dubině u Karlových Varů

v příjemném prostředí hospody U Jezu. Kytárky

a bubínek nám zlepšovaly atmosféru a asi kolem

3. hodiny ranní jsme akci ukončili. Příjemné

posezení se všem zúčastněným líbilo. Těšíme se

na další podobná neformální setkání.

Dachdecker představuje
nové logo

Váš dodavatel střešních materiálů, společnost

Dachdecker, se rozhodl lehce pozměnit své logo.

Mezi hlavní důvody patřila nová moderní vizáž

rozrůstající se firmy, lépe zpracovatelné logo pro

grafické účely a také výročí, které se blíží –

Dachdecker bude v roce 2006 působit na

českém trhu již 15 let. Naši zákazníci si budou

moci v následujících měsících všímat postup-

ných změn vizáže firmy a její prezentace.

Nový polykarbonát Marlon
Nový produkt – polykarbonátové desky

Marlon CSE Onduline. Desky jsou opatřeny

vnitřní povrchovou strukturou – krupičkou

(ochrana před oslněním, vytváří zastínění).

Záruka na nerozbitnost krupobitím je 10 let

(jsou prakticky nerozbitné). Standardní formáty

desek: 0,95x2 m, ale i v délkách 4 m a 6 m, skla-

dem ve 2 barvách – čirá a bronz. 

POZOR! Polykarbonát má problém s che-

mickou reakcí s materiálem střešní krytiny

Onduline – mezi deskami musí být nalepeno

přechodové těsnění (např. spodní mikropryž

bílá z nabídky Lanitu, kluba po 20 m).

Paintball pro zákazníky 
v Chomutově

Dachdecker, spol. s r. o., uspořádala pro

zákazníky chomutovského skladu na začátku

září paintballovou akci. Termín byl vybrán

úmyslně hned první víkend po prázdninách a na

začátku hlavní střechařské sezony. Místem

konání akce byla horská chalupa a její okolí

v Krušných horách, kousek pod nejvyšší horou

Klínovcem. Začali jsme v sobotu ve tři hodiny

odpoledne, oblékli se do profesionální výstroje,

natrénovali střelby a posilnili se na náročnou

sportovní hru. 

Dobývání pevnosti, kterou symbolizovalo

označení, nebylo nikterak jednoduché. Hned od

začátku se spustila nepřetržitá střelba, která

nedala nikomu ze zúčastněných odpočinout.

Střídali jsme týmy, aby si každý vyzkoušel dobý-

vat i bránit pevnost. Celá hra se odehrávala v lese

ve svahu, pobrat dech tedy nebylo vždy úplně

snadné.

Kolem šesté hodiny odpolední jsme hru

z důvodu úplného vyčerpání všech hráčů

ukončili a rozhodli se věnovat další příjemné

činnosti. Tou mám na mysli konzumaci selátka,

dalších různých pochutin a pořádné doplnění

tekutých vitaminů.

Celá akce proběhla ve spolupráci s výrobci

Tondach, Ruukki, KM Beta a Rockwool –

děkujeme jim i zákazníkům, kteří se této adre-

nalinové akce zúčastnili. 

Těšíme se na další příjemné shledání.

Novinka – Satjam Grande
SATJAM GRANDE je moderní lehká

střešní krytina s univerzálním použitím. Svým

nezaměnitelným tvarem, který charakterizuje

mohutný oblouk, má tato velkoformátová kry-

tina velké množství svých příznivců. Její charak-

teristický tvar a celkový dojem připomínající

klasickou „románskou tašku“ ji určují jako

velmi vhodnou střešní krytinu nejen na

novostavby, ale i pro rekonstrukce jak běžných

rodinných domů a jiných občanských staveb,

tak i historických objektů, kde je nutno dodržet

tradici tvaru.

K této střešní krytině neodmyslitelně patří

i kompletní systém doplňků, dotvářející detaily

střech. Pomáhá tak architektům a projektantům

řešit jejich požadavky na kvalitní a funkční

střešní systém v návaznosti na přání a potřeby

investorů a koncových uživatelů.

Nová povrchová úprava
alpských tašek Bramac

Alpská taška bude od 1. ledna 2006

dodávána s jiným nástřikem (větší množství pig-

mentu). Takto budou upravovány i doplňky –

cílem je dosáhnout větší barevné jednotnosti

základních tašek i doplňků. Zboží s novým

nástřikem je nutné oddělit od stávajícího zboží

– nelze kombinovat se starou úpravou. Spodní

strana tašek bude také ošetřena speciálním

lakem zamezujícím odření tašek při transportu.

Novinky 
& 

aktuality

Společná fotografie z paintballu, který pro své zákazníky pořádala firma Dachdecker
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Unikátní řešení osvětlení
pro tmavé prostory – Velux

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o.,

dodavatel střešních oken a zastiňovacích a deko-

rativních doplňků, uvedla na trh novou produk-

tovou kategorii – světlovod, kterým lze přivést

denní světlo do tmavých prostor uvnitř budov.

Světlovod VELUX poskytuje orientační

osvětlení a stává se tak ideálním řešením pro

místnosti bez oken.

Světlovod VELUX se skládá ze čtvercového

osazovacího rámu o rozměru 47x47 cm, který je

umístěn na střeše a je zasklen plochým,

tvrzeným sklem o tloušťce 4 mm. Rám a ople-

chování slouží k integraci do střešního pláště.

Tím je zaručena vodotěsná instalace. Na rám

navazuje ohebný tubus, vyrobený z vysoce

reflexního materiálu, o průměru 35 cm a délce

2 m, jenž přivádí světlo do interiéru. Tubus je

možno dle potřeby nastavit prodlužovacím

kusem o dalších 90 cm. V místnosti na stropě je

tubus zakončen kruhovým difuzérem s akrylá-

tovým dvojsklem. Světlovodem VELUX lze tedy

přivést denní světlo i do takových místností,

jako jsou chodby, haly, komory, koupelny, tedy

všude tam, kde není možné umístit okna a kde

není nutný výhled do okolí. Světelný tubus je

vhodný pro instalaci do střech se sklonem

15°– 60°. Záruční doba na světlovod VELUX je

5 roků.

Nový ceník Onduline
• změna balení: paleta hřebenáčů bude balena

po 15 ks (původně 25 ks)

• lze objednávat hřebíky kromě balení 400 ks

také balení po 100 

• nový typ komínku, adaptéru a flexi hadice

HV 110

• vypadl Romaline a Onduline Tile

Nová služba Lindab – dělení
svitků a rychlá výroba tabulí

Vzhledem k nákupu nových strojů poskytuje

Lindab nově službu dělení svitků a rychlou

výrobu tabulí. Nabízí tedy:

• výrobu tabulí 1230x2000 (3000) mm poly-

ester 25mikr.

• svitky š. 1230 mm do 30 m na míru bez pří-

platků

• ochranná fólie Lindab na všech těchto

prvcích bez příplatku

• podélné dělení zakoupených svitků a tabulí

na pásky potřebné šíře

Změny v cenách OSB desek
Zatím došlo pouze ke zdražení desek Egger

o 7 %, čeká se, že i ostatní dodavatelé Kronoply

a Agepan půjdou s cenou nahoru – zatím se tak

ovšem nestalo.

První chodská CUP 2006
První chodská přichází zhruba po roce

s druhým ročníkem halového fotbalového tur-

naje První chodská CUP. Turnaj se bude konat

4. 3. 2006 opět v hale Lokomotivy Plzeň. Pevně

věříme, že se bude opakovat loňská hojná účast

týmů, složených ze zákazníků společnosti První

chodská a že to bude opět příjemně strávený

den. Právě naše společnost bude obhajovat

loňské vítězství, a tak doufáme, že nám při

druhém ročníku nedáte nic zadarmo. Více o tur-

naji se dozvíte na prodejnách. 

Změny Dörken
Dochází k úpravě ceníkových

cen následujících výrobků:

• DELTA VENT S 46 Kč/m2

(dříve 51 Kč/m2)

• DELTA PVG 49 Kč/m2 (dříve 

51 Kč/m2)

Změna sběrné služby – nově

přepravu zboží zajišťuje firma Top

Trans. 

Nově inovovaná páska Delta-

-Flexx band (podrobnější informace

již proběhly e–mailem), současně se

mění prodejní cena na 499 Kč/10

bm.
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Šikmé výtahy GEDA – LIFT 150/200 
– nejlepší stavební výtahy pro pokrývače
Tomáš Teissing, ASTA

I v naší republice se v posledních letech

prokázalo, že nejvhodnějšími stavebními vý-

tahy pro pokrývačské práce na všechny druhy

střech včetně rekonstrukcí jsou bezesporu

šikmé výtahy GEDA LIFT 150/200.

Tyto výtahy se mohou používat až do 19 m

výšky k okapu, přičemž samozřejmě nejčastější

použití bývá okolo 13 m. Výtahy úspěšně šetří

námahu, čas i peníze a dobrým řemeslníkům

nabízí tento osvědčený výtah pomoc prakticky

v každé situaci na stavbě.

GEDA – LIFT 150/200 má nosnost max.

200 kg a vyrábí se ve dvou provedeních. GEDA

– LIFT STANDARD a GEDA – LIFT COM-

FORT. Původně historicky se vyráběl pouze

GEDA – LIFT COMFORT, ale vzhledem

k ostré cenové konkurenci se zhruba před

12 lety začala vyrábět a dodávat úsporná

varianta v provedení STANDARD. Rozdíl je

především ve výkonu elektromotoru, rychlosti

zdvihu a zejména při zatěžování na maximální

zatížení 200 kg v celkové trvanlivosti vlastního

výtahu.

Provedení GEDA – LIFT COMFORT je

v podstatě nezničitelné zdvihací zařízení, které

již bylo projektováno jako minimálně dvouge-

nerační a také je tak vyráběno. Nejenom, že

vlastní elektromotor je silnější, ale současně

všechny žebříkové pojezdové díly jsou zesíleny

speciální výztuhou, včetně ohebného dílu.

Výtah se tak dá používat i ve svislém provedení,

a to až do výšky 60 m.

Oba výtahy v šikmém provedení mohou mít

různé přepravní plošiny, které zákazník zvolí

vždy podle převažujícího charakteru prováděné

práce.

Nejvíce je používaný univerzální přepravník

nebo též univerzální koš, kterým se dá prakticky

dopravit na každou střechu veškerý potřebný

materiál, samozřejmě včetně tašek. Při dopravě

velkého množství tašek je možné použít

speciální koš jenom na tašky, ale také na kbelíky

s maltou nebo na cihly apod.

S úspěchem se též používá speciální klec na

sádrokarton nebo na hranoly a latě, přičemž

výměna těchto dopravních košů nebo plošin

a rámů trvá vždy jen několik minut a je velmi

pohodlná. Je samozřejmé, že tento v dnešní

době nepostradatelný pomocník pro každou

pokrývačskou či malou stavební firmu vyžaduje

bedlivý dozor na vlastní provoz výtahu tak, aby

se zabránilo co nejvíce jeho poškození.

Každý majitel by měl proto zřídit buď ofi-

ciální formulář, který se

dá koupit od firmy

„SEVT“ a jmenuje se

Deník zdvihacího zaří-

zení, anebo zřídit jed-

noduchý „Provozní se-

šit“. Do sešitu uvede na

čelní stranu samozřejmě

mimo základních údajů

o majiteli též datum uve-

dení do provozu. V dal-

ších průběžných kolon-

kách pak majitel uvádí

seznam osob používa-

jících výtah včetně dat,

kdy byl výtah použit.

Osoby se tak stávají po

poučení osobami opráv-

něnými a je zajištěn jed-

noduchý a účinný pře-

hled o provozu výtahu

včetně dat a četnosti

použití. Po podpisu se tak

osoba oprávněná stává

i osobou odpovědnou.

Vždy jedenkrát ročně

je vhodné, nejlépe v zim-

ních měsících, provést revizní mechanickou

prohlídku výtahu. Znova tak je nutné ve smyslu

bezpečnostních předpisů a norem provést elek-

trickou revizi zařízení.

Obě tyto revize se vždy jednoduše zanesou

buď do „Deníku zdvihacího zařízení“, nebo do

„Provozního sešitu“, a tak vznikne jednoduchá

a naprosto dostačující dokumentace stavebního

zařízení, přičemž současně je zajištěna prevence

v rámci bezpečnosti práce.

Mnozí majitelé těchto výtahů také s úspěchem

do této evidence zaznamenávají všechna pří-

padná poškození a opravy, takže je možné

současně získat přehled o nákladech spojených

s provozem výtahu. Z mnohaleté zkušenosti

provozu těchto šikmých stavebních výtahů

GEDA – LIFT 150/200, zejména pak v prove-

dení „COMFORT“, je známo, že pokud se maji-

tel řádně stará o provoz, opravy nejsou buď

vůbec žádné, nebo jen opravdu zanedbatelné.

Servis a opravy zajišťuje na území České repub-

liky odborná firma (ASTA spol. s r.o.). První

chodská má v plánu pro všechny své zákazníky

v zimních měsících nebo ve vhodné době zorga-

nizovat nejenom revize, ale i drobné opravy spo-

jené s revizemi tak, aby zákazníci ztratili co

nejméně času a finančních prostředků při součas-

ném maximálním vytížení vlastního výtahu.



Rannila střechy
jsou nyní

součástí Ruukki

Žlabové čelo (levé)
SG - L 125V, 150V

Žlabový roh
SV - Y 125, 150

Žlabový kotlík
SO 125/87,
150/100

Koleno
SV 87, 100

Objímka roury
STT 87, 100

Odtoková roura
SS 87, 100
1; 2,5; 4 m

Výtokové koleno
SU 87, 100

Podokapní žlab SH
125, 150
2, 4, 6m

Žlabová spojka
SR 125, 150

Žlabové čelo pravé
SG-P 125, 150

Žlabový kout
SV-I 125, 150

Hnědá - RR32

Červená - RR29

Cihlová - RR750 

Černá - RR33 

Bílá - RR20

Tmavě šedá - RR23

Okapový systém Ruukki je nejkompletnějším řešením pro odvodnění Vaší střechy. Díky velmi vysoké kvalitě, odolnosti

a trvanlivosti jsou okapové systémy Ruukki oblíbené doslova po celém světě, zejména však ve Skandinávii, kde je jejich kvalita

testována každodenně. Oblibu si však nezískaly pouze pro svou vysokou kvalitu, ale také pro velice snadnou a rychlou instalaci.

Kvalita na prvním místě. Okapy Ruukki jsou vyrobeny z kvalitní finské žárově pozinkované oceli opatřené povrchovou úpravou na bázi

polyuretanů, s mírně strukturovanou povrchovou úpravou - PURAL. Nátěrový systém PURAL zaručuje materiálu extrémně vysokou životnost,

stálobarevnost, bezúdržbovost, vysokou pevnost v mraze i teple a zanedbatelnou tepelnou roztažnost.

Vyznačuje se dobrou tvarovatelností, odolností vůči korozi, povětrnostním vlivům a znečistěnému ovzduší. Vedle vysoké kvality je samozřejmostí

i atraktivní a moderní vzhled, který je příjemným a přitažlivým doplňkem každé střechy.

Montáž, To je hračka!

Okapové systémy Ruukki se velmi lehce instalují, jak se můžete přesvědčit v podrobném montážním návodu.

Pro instalaci není třeba žádných speciálních nástrojů. V zásadě postačí: pilka na železo nebo nůžky na plech, metr, kladívko, provázek a šikovné ruce. 

Okapový systém Ruukki disponuje řadou výhod, mezi které patří zejména nízká rozpínavost a vysoká odolnost vůči mrazu a povětrnostním vlivům,

bezúdržbovost a dlouhá životnost.

Rozměry: Okapový systém Ruukki je k dispozici ve dvou velikostech v půlkruhovém provedení. Půlkruhové velikosti vycházejí ze standardních šířek:

330 mm - velikost 150 žlab a průměr 100 roura

250 mm - velikost 125 žlab a průměr 87 roura

Ruukki okapový systém

Ruukki CZ, s.r.o.  U Na Popelce 1236/14a, 150 00 Praha 5; S X 00420 257 311 040-1  w  www.ruukki.com/cz



Marcel Hrabě, Pematex

Tuto značku na náš trh přináší společnost

PEMATEX, s.r.o., ve spolupráci s firmou První

chodská, kde můžete tento sortiment také

zakoupit. Společnost BRALO je již 20 let spo-

lehlivým evropským výrobcem trhacích nýtů,

nýtovacích matic a nýtovacího nářadí, který

si klade za cíl především nabídnout trhu kva-

litní řešení spojů za příznivé ceny.

Činnost firmy začala v roce 1979 prodejem

a výrobou nýtovacího nářadí. V roce 1985 začala

s vlastní výrobou trhacích nýtů na ploše 800 m2

s 15 zaměstnanci. Dnes se BRALO rozkládá na

ploše 15 000 m2 v jedné z průmyslových zón

u španělské metropole Madridu. Na této ploše

se nachází veškerá výroba, zinkovna, sklady

s kapacitou přes 4000 europalet a administra-

tivní budova.

Pracovní síla vzrostla na počet přesahující

200 osob s pobočkami v České republice,

Francii, Portugalsku, Velké Británii, Německu,

Itálii, Turecku a Mexiku. Při výrobě jsou použity

nejmodernější technologie a celý výrobní proces

je řízen a kontrolován počítačem, což zajišťuje

absolutní kontrolu kvality v každé fázi výroby,

a to i zpětnou, neboť veškerá data jsou archivo-

vána. Kontrola kvality začíná již vstupem mate-

riálu do skladu, kdy dochází k ověření jeho

vlastností v našich laboratořích. Teprve potom je

materiál odeslán dále do výroby.

Díky automatizaci a novým technologiím je

potenciál vyrábět ročně přes 2,8 miliardy kusů

trhacích nýtů. Pobočka BRALA v České repub-

lice zahájila svoji činnost v roce 1997 jako dis-

tribuční jednotka pro ČR a země střední

a východní Evropy. Dodávky k zákazníkům jak

v tuzemsku, tak v zahraničí jsou velmi rychlé

díky velkým skladovým zásobám a jejich

pravidelnému doplňování z výroby. Pro oblast

západních Čech byla navázána spolupráce s fir-

mou Pematex s.r.o.

Produkty značky BRALO nacházejí uplat-

nění v mnoha průmyslových odvětvích, jako je

stavebnictví, strojírenství, automobilový prů-

mysl, ale i v drobných výrobách, jako je napří-

klad výroba hraček, nábytku, městského mo-

biliáře atd.

BRALO je zároveň držitelem certifikátů ISO

9001 : 2000 a ISO TS 16949 : 2000, které jsou

vyžadovány výrobci a subdodavateli automo-

bilového průmyslu.

Trhací nýty se vyrábějí v mnoha mate-

riálových a velikostních provedeních tak, aby

byla možnost reagovat na potřeby všech

zákazníků. Rozdíly jsou i v samotných tělech

nýtů, které ovlivňují způsob a konečný vzhled

spoje. Výběr správného typu nýtu je podmínkou

pro dosažení plnohodnotného spoje a je potřeba

jej provést na základě znalosti vlastností spojo-

vaných materiálů a požadavků na samotný spoj.

Naší snahou je nejen uspokojit požadavky

zákazníků na pevnost spoje, ale i na estetičnost.

K tomuto účelu nabízíme širokou škálu barevných

trhacích nýtů dle odstínů vzorníků RAL

a barevných nylonových krytek trhacích nýtů.

Neodmyslitelnou součástí našeho sortimentu

je kompletní řada profesionálního nýtovacího

nářadí, u kterého je samozřejmostí jistý záruční

i pozáruční servis a dostupnost náhradních dílů.

BRALO a První chodská jsou těmi pravými

partnery pro pevné, kvalitní a dlouhodobé

spojení.
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BRALO – značka, která znamená kvalitu
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Je investor opravdu takový „chudák“?
Martin Jirovský, DaCH cz

Sezona nám běží v plném proudu, akce

stíhá akci a každý šikovný řemeslník má

zakázek, že mu z toho jde hlava kolem.

V něčem je letošní sezona přece jen trochu

jiná – investoři se v záplavě akcí a nabídek

výrobců, obchodníků či realizačních firem

začínají přece jen orientovat a jak se patří je

i využívat. Neřku-li i zneužívat.

Je zajímavé, že zatímco

komerční média jsou plná

srdceryvných příbě-

hů, ve kterých

reportéři bijí

na poplach a varují

před nepoctivými, či

dokonce podvodnými ře-

meslníky, druhou stranou se

nikdo příliš nezabývá. Částečně to

bude tím, že opravdový řemesl-

ník nemá čas běhat po

redakcích a nabízet svůj

příběh k prodeji –

kdo ví, zda by uspěl

přece jen, média jsou

pro masy a těm se to víc líbí

naopak. Pravda je, že vykutále-

ných řemeslníků, kteří mají v kapse

čerstvé osvědčení z dvoudenního školení ne-

jmenovaného výrobce, opravňující k pokládce

střešní krytiny, je opravdu pořád dost. A protože

jsou levní, jsou i patřičně žádaní mezi investory

a vzápětí zatracovaní v novinách a na televizních

obrazovkách, kde už se většinou nikdo neobtě-

žuje poukázat na pravý důvod té lapálie

a jednoduše hodí všechny ty „mizery“ do jed-

noho pytle. Jak to má takový protřelý investor

jednoduché se můžeme přesvědčit na následu-

jícím případu: Investor – vzhledem k jeho

povaze ho pojmenujme kupříkladu pan Šku-

bánek, se rozhodl použít takzvané „penalizační

pasti“. Objednal si u realizační firmy, kterou

pojmenujme dejme tomu ABCstav, stavbu hned

tří rodinných domů. Pan Škubánek je seriózní

a vlivný podnikatel, není tedy důvod pochybo-

vat o jeho solventnosti a čistých úmyslech.

Firma ABCstav podepsala s panem Škubánkem

„vybroušenou“ smlouvu a pustila se do díla.

Když došlo na střechu, nabídla celou zakázku

firmě, nazvěme ji třeba Střechy Úžas, se kterou

již delší čas spolupracovala. Firma Střechy Úžas

postupuje podle hesla „pokryjeme vše, co nám

přijde do cesty…a bez zbytečných okolků“.

A tak se i ona, s vidinou snadno ukořistěné

zakázky, s elánem pustila do práce. Zadání bylo

na pokrývačské a klempířské práce s mate-

riálem. První vazbu už kdosi zhotovil, a jelikož

provedení některých detailů neumožňovalo

zhotovení pokrývačských prací dle zadání, byl

investor přizván ke konzultaci dalšího postupu.

Nu, i mistr tesař se někdy utne. Pan Škubánek si

však potrpí na prvotřídní kvalitu, a tak bez

jakéhokoliv vyjednávání přikázal milému mistru

tesaři, nechť si sbalí své nádobíčko včetně celého

krovu a vrátí se zpět do školy, popřípadě okusí

život ztroskotance – snad si ve stoce společnosti

uvědomí, že chybovat je nelidské. Střechy Úžas

místo toho, aby si uvědomily, s kým mají tu

čest, bez váhání skočily i po všech zakázkách na

krovy a v duchu oslavovaly navýšení svého

očekávaného profitu. A skutečně, na rozdíl od

svého předchůdce si daly záležet a s uspoko-

jením pokračovaly s dalšími pracemi. Tak čas

plynul a přišlo na předání první střechy. Jenže

stavařina je věc složitá, nikdy nebyla a nebude

stoprocentní, a kdo chce psa bít, hůl si najde

velice snadno a vypráská ho s pěkným rámusem.

Našemu panu Škubánkovi stačila prakticky

jedna věta – to se mi nelíbí, to nepřevezmu,

opravte to dle mých představ a sejdeme se za

týden. „Dobře postavená smlouva“, ve které

bylo penále z prodlení ve vražedné výši, pak

zpečetila osud této, na první pohled atraktivní,

zakázky (výrazně penalizováno bylo i odstou-

pení od smlouvy). Čas plynul, přišla zima, dělat

se mohlo jen něco a pak jaro a opravovaly se

následky zimy a dodělávalo to, co nešlo dodělat

přes zimu…a čas stále plynul.

Dnes, kdy píšu tyto řádky, má pan Škubánek

již jeden dům gratis, firma ABCstav zápolí

možná s existenčními potížemi a Střechy Úžas

se svých několika set tisíc patrně nikdy

nedočkají. A nejen to, ještě nedávno předělávaly

detaily, které se panu Škubán-

kovi zdály nedokonalé

a nevhodně provedené,

neboť penále se

zastavuje až

v momentu

ú p l n é h o

převzetí díla. 

To, že realizač-

ní firmu – takzvanou

„subku“, dokážou pořádně

podusit developeři na státních

zakázkách, či na jakýchkoliv zakázkách velkého

rozsahu, na to si zdá se už každý zvykl. Inu,

dokud se najdou firmy, které jim to za těchto

podmínek budou ochotny dělat, jiné to asi ne-

bude. Je však nutné mít se na pozoru u jakéko-

liv zakázky a každou smlouvu raději konzultovat

s právníkem, nejlépe specialistou na smluvní

vztahy ve stavebnictví. Jako nanejvýš vhodné se

zdá též sjednání odpovídajícího pojištění pro

případ neúmyslného způsobení škody. Každý

člověk, řemeslníky nevyjímaje, udělá chybu

a odříznutí toku peněz od strategického

investora, či dokonce úhrada vzniklé škody

může mít zdrcující následky pro chod firmy –

fixní náklady poběží dál a své peníze budou

chtít určitě i dodavatelé.

Ani já však nechci tvrdit, že všichni investoři

mají za lubem oškubat každého řemeslníka,

který jim vstoupí na stavbu, to v žádném pří-

padě. Jen jsem chtěl poukázat na vynalézavost

některých jedinců a vzbudit tím trochu větší

ostražitost zejména u těch, kteří snad věří tomu,

že u drobných investorů žádné nebezpečí při

složení první zálohy nehrozí…

Rozhodně však přeji všem čtenářům,

zejména řemeslným firmám, aby o podobných

zkušenostech v budoucnu mohli jen číst a nikdy

je nemuseli řešit.

? ? ?
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Střešní materiály firmy Prefa Aluminiumprodukte
Ing. Jakub Nepraš, Prefa

Prefa Aluminiumprodukte s.r.o., První

chodská a Dachdecker společně zahájily

rozšířený servis pro pokrývače a klempíře

v oblasti profilování a dělení svitkových

plechů. Proč se začínají prosazovat produkty

Prefa, které u nás i v celé Evropě vůbec nepatří

do kategorie levných výrobků? Zkusme ve

stručnosti uvést některé skutečnosti.

1. Výhody spojené s hliníkem

• váha 1,9 kg/m2 při síle 0,7 mm je nejnižší ze

všech používaných střešních krytin. (Váha

mědi při stejné síle je na 1m2 6,27 kg.),

• úbytky plechu zvětráním jsou minimální.

Úbytek hliníkového plechu je za 20 let

pouhých 18  m (pramen – Protokol

o zkoušce č. 59/11/2005 vypracovaný pro

Prefu Aluminiumprodukte s.r.o. Státním

výzkumným ústavem ochrany materiálů

v květnu 2005), 

• hliník je ekologický materiál. Voda stékající

po krytině není kontaminována. O hliníku

se bez nadsázky dá tvrdit, že je potra-

vinářským materiálem, 

• hliník vlivem nízkých teplot, obvyklých

v horách, nepraská. Krytiny Prefa lze zpra-

covávat i v zimních podmínkách,

• s výjimkou mědi netvoří krytina Prefa žádné

elektrické články s ostatními kovy běžně

používanými na stavbách (ocel, zinek, nerez).

2. Výhody spojené s použitím na náročných

stavbách

• opticky zajímavý vzhled krytiny. Možnost

dodávky v 15 standardních barvách,

• okapový systém zahrnující široký sortiment.

Podokapní žlaby, hranaté žlaby, nástřešní

žlaby. Rozměry žlabů 250–400 mm, roz-

měry svodů 80–120 mm. Systém pro horské

podmínky,

• již realizované střechy a okapové systémy

v ČR na památkových objektech i v hor-

ských podmínkách.

3. Výhody spojené s technologiemi Prefa

Aluminiumprodukte

• veškeré prvky na střeše jsou vyrobeny z jed-

noho materiálu (krytina, oplechování, oka-

pový systém). Na střeše nejsou použity žád-

né plastové doplňky,

• nejlepší falcovací kvalita H 41 (dle EN 485),

• kvalitní lak PP 99,

• protihlukové úpravy. Výrazně lepší než jiné

plechové krytiny. Rozdíl proti skládané

betonové krytině cca 3 dB.

4. Výhody spojené s prodejní filozofií firmy

Prefa Aluminiumprodukte

• prodej pouze prostřednictvím autorizo-

vaných firem,

• převzetí role technického poradenství

a technického dozoru na stavbě.

Všechny tyto výhody znamenají, že:

• firma Prefa Aluminiumprodukte poskytuje

záruku 40 let na své veškeré výrobky,

• firma Prefa Aluminiumprodukte od zahá-

jení své činnosti v lednu 2004 neměla ani

jednu reklamaci,

• firma Prefa Aluminiumprodukte po roce

působení na českém trhu získala ocenění za

nejlepší plechovou střechu Metalstar (stře-

cha hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou).

Perfektní práce Václava Kubáta z Chotěšova na střeše chalupy v Kašperských Horách

Výborný okapový systém s vnějším rohem

větším než 90°. Práce provedla firma 

Kratochvíl střechy z Prahy

Střecha Hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou.

Tento objekt vyhrál soutěž Metalstar

Budova firmy DSK v Jesenici. Použitý

materiál Prefalz – barva světle šedá. 

Zajímavostí stavby jsou velmi dobře

vyřešené průchody střechou. 



Ing. Lucie Vecková, Ruukki

Lehká krytina Classic od společnosti

Ruukki (dříve známá jako Rannila) je

vyrobena ze žárově-pozinkované oceli

a opatřená konečnou barevnou plastovou

úpravou. Již samotný název „Classic“ vyjad-

řuje snahu výrobce co nejvíce se přiblížit vari-

antě tradičního vzhledu v naší zemi v minu-

losti tak velmi rozšířené falcované krytiny.

Podobně jako další typy krytin společnosti

Ruukki CZ, s. r. o., je dodáván v délkách na

míru individuálním projektům.

Popis výrobku

Variace délek mohou být od 8 do 10 m, ale

výrobce doporučuje délky do 6 či 8 metrů kvůli

snazší montáži. Šíře je 475 mm a je dodávána ve

dvou tloušťkách (0,5 mm v PE, 0,6 mm v PU-

RALu). Plastový povrch PE, lesklý polyester, má

tloušťku nátěrového systému 25  m. PURAL –

nátěrový systém na bázi polyurethanu s mírně

strukturovanou povrchovou úpravou má

tloušťku 50  m a patří k nejkvalitnějším ochran-

ným povrchům od společnosti Ruukki CZ,

s.r.o. Doporučuje se proto použít zejména do

oblastí s velmi znečištěným ovzduším.

Technické informace

Tento typ krytiny se nemůže pokládat na

plné podbití (bednění), ale je nutné laťování.

Velikost použitých latí musí být minimálně

30/50 mm, běžně doporučená jsou 30/100 mm,

při rozteči latí maximálně 400 mm. Krytina se

připevňuje do každé latě, ostatní skladba střechy

je standardní – krokve, antikondenzační fólie,

kontralatě, latě s vlastní krytinou. Mezi každou

latí je třeba vynechat cca 10–15 cm vzduchovou

mezeru pro lepší odvětrávání střešního pláště.

Velkou výhodou krytiny Classic je její mož-

nost použití na sklady střech již od 6o a vzhle-

dem k použité tloušťce materiálu (0,6 mm

v puralovém provedení) i její pochůznost.

Montáž krytiny

Vlastní montáž krytiny je velmi jednoduchá

a rychlá. Každý pás krytiny je na jedné straně

opatřen přírubou s předvrtanými otvory

(3/14mm c/c 28mm) pro přichycení k latím.

Tyto otvory jsou oválného průřezu kvůli tepelné

dilataci krytiny a osová vzdálenost mezi jed-

notlivými otvory je cca 20 mm. Použitým typem

upevňovacího materiálu jsou šrouby s plochou

hlavou z nerezové oceli (TR 535 4,2/25 mm).

Aby se předešlo poškození povrchové úpravy,

musí se používat dlouhý nástavec šroubováku.

Po přišroubování této strany k latím vezmeme

druhý pás, který přiložíme k již ukotvené části

druhou stranou a spolu zacvakneme do předem

vyprofilovaných zámků. V podstatě se jedná

o imitaci jednoduchého falce. Obdobným způ-

sobem postupujeme po celé střeše a vzniklé

zámky pak nohou nebo pomocí pryžové palice

zacvakneme tzv. natvrdo. Poté strhneme lepicí

pásku, která chrání zámek proti mechanickému

poškození. V některých případech je při mon-

táži nutné rozpojení. Hotové spoje je možné

zpětně vypáčit plastikovým nebo dřevěným

předmětem. Krytinu Classic je možno pokládat

dvěma způsoby, a to nesouměrně – začneme ze

strany a dosáhneme tak rychlejší montáže –

nebo souměrně – začneme od středu a krytinu

rozvrhneme na strany, přičemž dosáhneme

esteticky dokonalejšího vzhledu. Tento způsob

také doporučujeme. Vlastní přesah do okapu je

40 mm. Pro řezání používáme kotoučovou pilu,

nibbler nebo ruční nůžky na plech. Použití

úhlové brusky je zakázáno.

Kvalita

Kvalitu materiálu a zároveň i ohleduplný

vztah k životnímu prostředí nejlépe dokazují

certifikáty jakosti ISO 9001 a životního

prostředí ISO 14001, které byly firmě Ruukki

CZ, s.r.o., uděleny. 

Ruukki Classic – skloubení tradičního vzhledu 
a moderního materiálu
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Nová služba – profilování plechů přímo na stavbě
Ing. Zdeněk Zábranský, První chodská

VM ZINC ®, obchodní značka společnosti

Umicore, a První chodská spolupracují na

zkvalitnění služeb poskytovaných zákazní-

kům v plzeňském regionu.

Klempířské dílny na pobočce První chodské

stavební společnosti v Plzni a v Písku již dříve

nabízely odvíjení a střihání plechů ze svitků dle

požadavků a a zároveň nabízely ohýbání mědi,

hliníku, pozinkové oceli a samozřejmě také

svitků a tabulí titanzinku VM ZINC.

Nyní nabízí První chodská
v Plzni a v Písku 
další dvě služby:

1. profilování plechů pro pokrytí střech

krytinou se stojatým falcem

Zákazníci si při odběru mohou materiál

naprofilovat přesně v množství a rozměrech,

které na stavbě budou potřebovat, případně je

možné zajistit profilování přímo na stavbě.

V této souvislosti bychom Vás rádi upo-

zornili na možnost zakoupit v naší prodejně

originální příchytky VM ZINC. Použití těchto

příchytek Vám zaručí správnost provedení sys-

tému stojatého falcu v souladu s doporučeními

pro montáž materiálu VM ZINC.

2. pronájem falcovacího stroje Piccolo na

stavby

Zákazníkům První chodské bude při splnění

stanovených podmínek pronajímán falcovací

stroj Piccolo.

Tým pro obsluhu klempířské dílny Vás

srdečně zve do prodejny společnosti První chod-

ská v Plzni a Písku. Vaše případné dotazy rádi

zodpovíme na e-mailové adrese plzen@chod-

ska.cz, písek@chodska.cz nebo na telefonu

606 685 136 – pan Mašek (Plzeň) a 724 064 537

– pan Vašín (Písek).
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MONTÁŽNÍ DOPLŇKY
ZÁRUKA PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽE

• slouží k usnadnění a zrychlení montáže střešního okna

• zajišťují dokonalé napojení okna na střešní plášť

• zlepšují tepelně izolační vlastnosti okna

•10 let záruka na střešní okna a lemování VELUX
namontovaná s montážní sadou BDX

montazni doplnky 1/4    1 10/6/05    3:04:38 PM



13

První chodská Golf Cup – setkání obchodních přátel u golfu
Nejen prací živ je člověk – vedena uve-

deným moudrem, zorganizovala společnost

První chodská 9. září 2005 golfový turnaj.

První chodská Golf Cup se stal historicky

prvním neoficiálním mistrovstvím Chodska.

O boji o krásné křišťálové poháry a hodnotné

ceny nám více řekl jednatel pořádající společ-

nosti, ing. Vladimír Zábranský.

Proč jste se rozhodli zorganizovat golfový

turnaj a komu byl určen?

Golfový turnaj jsme se rozhodli uspořádat

pro naše obchodní partnery, protože golf je

nekonfliktní a nekontaktní sport, kterým se

začíná poslední dobou zabývat stále více lidí

z naší „střechařské branže“. Takže se zúčastnili

zástupci našich dodavatelů, odběratelů i ob-

chodních přátel. To, že podobná akce v našich

marketingových aktivitách chyběla, jsme dlou-

hodobě věděli a s výsledným efektem jsme nad-

míru spokojeni.

Můžete zmínit nejvýznamnější účastníky

turnaje?

Turnaje se aktivně zúčastnilo zhruba 40

hráčů, kteří reprezentovali střechařské firmy

jako Asko, HPI, Lindab, Modern Roofing Sys-

tém, Onduline, Parabit, První chodská, Rigips

(řazeno abecedně). Ostatní návštěvníci se dobře

bavili v rámci golfové akademie (výuka základů

golfu) a dalšího doprovodného programu jako

bylo rybaření, projížďky na koních, lukostřelba. 

Jak jste s vaší novou aktivitou spokojen?

Našemu pořadatelskému týmu se myslím

podařilo připravit velmi pěknou akci, která se

povedla díky nádhernému počasí i velmi

dobrým sportovním výkonům. První chodská

Golf Cup budeme pořádat i v dalších letech,

a tak se již dnes těšíme na příští 2. ročník této

soutěže. Chceme vytvořit dlouholetou tradici

pro „golfové přátele z řad střechařů“. Něco, kam

se budou všichni těšit a kde bude atmosféra

velmi podobná té, jaká je na další akci, kterou

jsme uvedli na světlo světa. Jako na výstavě

Střechy Praha, jejíž vznik jsme před lety inicio-

vali a která má nejen kvůli své atmosféře

skvělé jméno.

Jaké jsou další pracovní i společenské

aktivity společnosti První chodská?

Aktuálně mi udělali radost naši pracovníci,

kteří již potřetí vyhráli velmi pěkně obsazený

tenisový Tondach cup. Kromě sportu máme

samozřejmě čas i na práci, a tak se nám letos

podařilo zrekonstruovat kompletně naši prodej-

nu v Písku. Další investice do našich skladů

máme naplánované již na nadcházející zimu,

a tak se naši zákazníci mají na co těšit.

Na jednom z nejdelších 9 jamkových hřišť

v České republice obstáli v ideálním golfovém

počasí opravdu jen ti nejlepší, a tak se

z celkového vítězství mohl radovat brutto vítěz

Jan Hofman (Lindab), který zahrál hřiště za

82 ran, což je 10 ran nad normu. V kategorii

1. neoficiální mistrovství Chodska vyhrál K. Holý

z Klenčí, druhý skončil M. Hojda (První chod-

ská) a třetí místo obsadil M. Ryneš z Pocinovic.

Nejdelší ránu celého turnaje – 249 metrů, zahrál

M. Haščyn z firmy Evergreen. Soutěž o nejpřes-

nější ránu vyhrál Vladimír Zábranský (První

chodská), který na vzdálenost 147 m zahrál

míček 103 cm od jamky.

Pro všechny byl tento den příjemným

zpestřením běžného pracovního shonu.
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DACHrevue vtípky :-)
Močí dva černoši v parku. Vtom přijde policajt

a ptá se: „Vy jste od televize?“ „Ne,“ odpovídají

černoši. „Tak si sbalte ty kabely a vypadněte odtud!“

Plave si Franta v moři a najednou slyší:

„Franto, sundej si plavky!“ Franta se otočí, rozh-

líží se, ale nikoho nevidí, a tak plave dál. Za

chvíli zase slyší: „Franto, sundej si plavky!“

Franta se opět rozhlíží, a když nikoho nevidí,

plave dál. Po chvíli zase uslyší: „Franto, sundej si

ty plavky!“ Franta se opět rozhlíží, a když ani teď

nikoho nevidí, zeptá se: „Kdo to na mě pořád

volá?“ „To jsem já, teplý Golfský proud.“

Start letadla, kapitán jako obyčejně: „Vážené

dámy a pánové, pěkně vás vítám na palubě

našeho letadla. Náš let probíhá nad

Atlantickým oceánem ve výšce 10 000 metrů,

rychlost je 900 km/h, teplota vzduchu...sakra!

Do háje! To snad ne! Pane Bože !“ Kapitán se

odmlčí, mrtvolné ticho, pasažéři jsou bledí,

panika, křik... Po delší chvíli se kapitán

ohlásí: „Dámy a pánové, prosím omluvte mě,

letuška mě polila kávou. Kdybyste viděli moje

kalhoty zepředu.“ Jeden z pasažérů vykřikne:

„Ty hovado! Kdybys viděl moje kalhoty

zezadu!!!“

Dcera se vrací z kina, kde byla se svým přítelem,

a maminka se jí ptá, jak se jí líbil film. Dcera

říká: „Perfektní, obrovská sranda, chvílemi jsem

myslela, že Petrovi počůrám ruku.“

„Pane doktore, myslím, že můj manžel je se-

xuální maniak. Stále po mně chce sex bez

ohledu na to, co právě dělám – ať už žehlím,

vařím, myju nádobí nebo uklízím. PS: Promiňte

mi můj roztřesený rukopis.“

Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, protože je to

opravdu mnohem zdravější. Například já, když se

ráno vzbudím obutý, tak mě pak celý den ukrutně

bolí hlava a ještě ke všemu mám hroznou žízeň!

Jste mladý, vzdělaný, zkušený a komunikativní?

Jste připravený pracovat s plným nasazením?

Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po

celém světě? Pokud ano, tak běžte do háje! My

hledáme klempíře.




