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Náš tým 
odborníků

Potřebujete 
OMBUDSMANA BLESKU? 

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY
Na adresu redakce: Blesk OMBUDS-
MAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7 

nebo na e-mailovou adresu: 
ombudsman@blesk.cz Podmínkou je 
zveřejnění vašeho příběhu v deníku 

Blesk a reportáže na Blesk.cz!
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Neposílejte originály!
Vážení čtenáři, 

do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně 

kopie dokumentů a fotografi í. Dopisy není nutné posílat 

doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh 

Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

VAROVÁNÍ

Šestinový majitel 
diktuje podmínkydiktuje podmínky

Manželé Vlasákovi sta-
věli svůj dům tři roky, 
nastěhovali se v roce 
1979. Přízemí dokon-
čili, ale práce na prv-
ním patře se táh-
ly hodně dlouho a 
po smrti pana Vlasá-
ka ustaly úplně. „A 
tak máme zkolau-
dovaný jenom spo-
dek,“ říká paní Božena. 
„Na ten vršek není síla, 
ani peníze.“

Geneze půjček
Dvě dcery – Jana a Petra 
– se osamostatnily, mají 
svoje rodiny a žijí zvlášť. 
Jana se s matkou už osm 
let nestýká, protože jí od-
mítla ručit domem za její 
půjčku.

„Chtěla to na mě v 
roce 2010, ale já odmít-
la. Ručit střechou nad 
hlavou jsem nechtěla,“ 
popisuje paní Vlasáko-
vá. Udělala dobře, pro-
tože Jana byla zadlužená 
opravdu hodně. „Půjčova-
la si a nesplácela,“ dodává 
její matka.

První exekuci za Janu 
zaplatila, celkem dvaatři-
cet tisíc. Pak ještě něco, 

a ještě. „Exekutorům ale 
neutekla, nakonec se do 
dražby dostal i její šesti-
nový podíl na domě, na 
který měla – stejně jako 
Petra – nárok jako na 
dědictví po manželovi,“ 
vysvětlila paní Vlasáková. 
Zájemce se objevil až ve 
třetím kole dražby a zmí-

něnou šestinu stav-
by koupil za 114 000 
korun. „Já tolik dát 

nemohla, kde bych 
na to vzala,“ krčí ra-
meny Božena Vlasá-
ková.

Spolumajitel
Šestinu domu vydraži-

la společnost Lendress, 
s.r.o., zastupovaná jed-
natelem Markem Juchel-
kou. V prvním dopise 
paní Vlasákové ze 4. led-
na tohoto roku ji o tom in-
formoval a navrhl jednání 
„za účelem vyřešení spo-
luvlastnictví.“ Posléze 
nabídku zrušil a poža-
doval, aby mu většino-
vá majitelka, tedy paní 
Vlasáková, buď umožni-
la jeho šestinu nemovitos-
ti využívat, nebo mu z ní 
platila nájem.

„Já to odmítla s tím, 
že dům stojí na mém po-
zemku a vstup na něj 
můžu nebo nemusím 
povolit, že o jeho šestinu 
se musím starat a udr-
žovat ji – topit, uklízet 
a podobně. A že s část-
kou, kterou jako nájem-

HRADEŠÍN – Na okraji obce, neda-
leko lesa, stojí úhledná patrová vil-
ka s rozsáhlou zahradou. Po smrti 
manžela v ní osamoceně žije paní 
Božena Vlasáková (68). Její sen o 
klidném stáří »ve svém« se ale za-
číná pomalu rozplývat.

né požadoval, nesou-
hlasím,“ říká paní Vla-
sáková.

Kauza nájem
Marek Juchelka požaduje 
měsíčně 3 516 korun a nabí-
zí 111 korun rovněž za měsíc 
jako úhradu za užívání po-
zemku Boženy Vlasákové.

Na dotaz Blesku jednatel 
Lendress s.r.o. Juchelka řekl, 
že ceny mu spočítal soud-
ní znalec. „Dávám si velký 

pozor na to, abych měl na 
všechno kulaté razítko.“

To mu na svůj posudek dal 
znalec v oboru oceňování ne-
movitostí Pavel Šmíd. „Vy-
cházel jsem ze srovnání cen 
nemovitostí v okruhu deseti 

kilometrů od místa, kde žije 
paní Vlasáková,“ řekl.

Paní Vlasáková se obráti-
la na Ombudsmana Blesku. 
„Opravdu mi šestinový spolu-
majitel může takhle diktovat? 
Můžu se nějak bránit?“ ptá se. j p

Text:  František Prachař
Foto:  Robert Klejch

Majitelka domu stále Majitelka domu stále 
věří, že jí zůstane. věří, že jí zůstane. 

Internetová dražba připravila ženu o část jejího domu

STOP PADÁNÍ VLASŮ
Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam orientovat tak, aby byl kupující absolutně spokojen. Za kvalitu a účin-
nost výrobků fi rmy SENS však hovoří velký ohlas spokojených klientů, kteří si nemohou  vynachválit zejména přípravek 
na podporu růstu vlasů. Proto jsme se obrátili na zástupce fi rmy SENS, aby nám sdělili něco bližšího o svých výrobcích.

R: Prosím Vás, můžete nám 
říct něco bližšího o  Vašich 
výrobcích týkajících se růs-
tu vlasů, na něž je v součas-
né době takový ohlas?

S: Naše  fi rma se zabývá 
distribucí přírodní kosmetiky 
australskomaďarské fi rmy zn. 
THERMAL. Všechny výrobky 
samozřejmě prošly klinickou 
atestaci.

R: Co říkáte neuvěřitelnému 
ohlasu zejména na výrobek, 
který podporuje růst vlasů?

S: Tento výrobek je připraven 
výlučně na přírodní bázi. Ob-
sahuje minerální látky, protei-
ny, včelí produkty, olej z  ku-
kuričných klíčků, vitaminy E, 
D, B a  jiné přírodní látky. Vý-
sledky jsou, jak jste podotkl, 
téměř neuvěřitelné. 

R: Jak se Váš přípravek apli-
kuje?

S: Aplikace je velmi jednodu-
chá. Jedna kúra se skládá ze 
dvou částí, a to ze 2 ks krému 
TH, který se vtírá k vlasovým 

kořínkům a 1 ks šampónu TH, 
kterým se vlasy po 20 minu-
tách působení krému umyjí. 
U  těžších případů u  mužů 
i  žen někdy doporučujeme 
absolvovat více těchto kom-
pletních kúr. Přesný návod 
k použití je přiložen u každé-
ho z výrobků.

R: A poslední otázka - kde lze 
zakoupit Vaše výrobky a v ja-
kých cenových relacích?

S: Jelikož v  současnosti ne-
jsou výrobky běžně k  dostá-

ní v  lékárnách, může si 
každý zákazník přípravky 
koupit nebo objednat u  fi rmy 
SENS – 697 01 KYJOV, KO-
MENSKÉHO 606, telefon: 
518  615  091, a  to TH krém 
za  330 Kč a  TH šampón 
také za  330 Kč, jedna kúra 
za 990 Kč

R: Děkuji za rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů. 

připravil M.K.

www.thermal-sens.cz
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