
Obecní obchůdek „U lípy“  

Akční letáček – březen 2020 

Hranolky 450 g                   

          2600 

 

       2080 

   Braník 10o světlé    

   výčepní 0,5 l  
1050 

   990 

Perla máslová 

4990 

3990
 

Florenta, různé druhy 

 
2450

 

Slovenský točený, Prantl 

Cena za 1 kg 

 
10990

 

Caprio hustý sirup, 
různé druhy 0,7 l 

  

     2490
 

     Bon pari, bombóny 

  
1990

 

      Mléko trvanlivé      

       plnotučné  3,5% 

 

1890
 

Mattoni ochucená 1,5 l 

 

1490 



Máslo Dr.Halíř 250 g 

 

 3990 

Pomeranče střední 
1 kg 

 

3490
 

Edina plátky 27%  

do vyprodání zásob 

 

3390 
Hovězí ve vlastní šťávě 

400 gr , Hamé 

 

4390
 

Pepř celý, Pepř mletý 

1790
 

   

 Amaretto Venice 18% 

          0,7 l  likér 

 

11990
 

       Felix 
kapsička  

pro kočky  

různé druhy 

 

1590
 

 Mýdlo Palmolive   

zelená oliva 

1190
 

Mnoho dalších produktů zařazujeme do akční nabídky podle aktuálních 
nabídek našich dodavatelů. Sledujte prosím nabídku v našem obchůdku – 
akční zboží je označeno oranžovými cedulkami. 

Ceny na akční zboží platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny… 

 



Těšíme se na vaší návštěvu v našem obecním obchůdku 

„U lípy“!      Simona, Hanka a Fanda 

Otevírací doba: pondělí 8:00 – 12:00 14:00 – 16:30 

 úterý 8:00 – 12:00     zavřeno 

 středa 8:00 – 12:00 14:00 – 16:30 

 čtvrtek 8:00 – 12:00     zavřeno 

 pátek 8:00 – 12:00 14:00 – 16:30 

 sobota 8:00 – 11:00     zavřeno 

 neděle                   zavřeno 
 

Obecní obchůdek „U lípy“, Kaliště 41 
Provozovatel: Obec Kaliště  
IČO: 00286061, DIČ: CZ00286061 
Telefon do prodejny: 561 202 631 
Platby v hotovosti, stravenkami  
nebo dárkovými vouchery.  
Platby platebními kartami na nákupy  
nad 100 kč!  

 Veřejná doprava Vysočiny   

Kraj Vysočina přichází s novinkou, která platí od 1. března 2020. 

Hlavní změnou je zavedení jednotné přestupní jízdenky a zónově relačního 
tarifu.  

Zónově relační tarif nahradí dosavadní historicky užívaný kilometrový tarif. 
Cestující už nebude platit za kilometry zajížděk do obcí na trase. Zaplatí 
nově POUZE za nejkratší vzdálenost mezi nástupní a výstupní zónou. 

Příklad: Do 1. 3. 2020 bylo možno z Jihlavy do Kaliště zaplatit 39 Kč (přímo) nebo 
46 se zajíďkou do Třeště. Nově bude stát přestupní jízdenka 40 Kč a bude jedno, 
zda pojedete přímým autobusem nebo s přestupem z autobusu na vlak 
v Batelově, resp. autobusy s přestupem v Třešti.  

Zavedení zónově relačního tarifu umožní mimo jiné být spravedlivý ke všem 
cestujícím. Znamená to, že ceny všech smluvních dopravců byly sjednoceny. 



Mírná úprava jízdného, která vzniklá na základě stanovení za nejkratší přepravní 
vzdálenosti mezi zónami vychází i z aktuálních tržních cen a zohledňuje inflaci. 
Plné běžné jízdné zůstává stále dotované Krajem Vysočina, který jen v letošním 
roce mezi autobusové a vlakové dopravce rozdělí 900 miliónů korun. Slevy 
jízdného pro seniory a studenty stále platí. 

Jednotná přestupní jízdenka 

Důležitou informací je, že nákup jízdenky se od 1. 3. 2020 nemění. Cestující 
jízdenku pořídí v autobuse u řidiče, v případě cesty po dráze ji koupí v pokladně 
ČD nebo u průvodčího ve vlaku. Upozorňujeme, že o jízdenku s výhodným 
tarifem Veřejné dopravy Vysočiny ve vlaku je třeba SI VŽDY PROAKTIVNĚ ŘÍCI, 
protože ČD nabízí jak tarif VDV, tak vlastní tarif. Tarif VDV je pro cestující 
výhodnější, pokud cestující přestupuje v rámci své plánované cesty na 
autobusovou dopravu. 

Nově je možné si koupit přestupní jízdenku v libovolné kombinaci autobus – 
autobus, autobus – vlak, tzn. v praxi při přestupu nemačkat jízdenku, 
nevyhazovat ji, platí stále v dalším integrovaném spoji. 

Tento typ jízdenky umožní v rámci časové platnosti jízdenky využívat přestupy 
v libovolné kombinaci dopravních prostředků v systému VDV. V rámci přestupu 
odpadá nakupování nové jízdenky. Každá nová jízdenka obsahuje nástupní 
sazbu, která jízdenky na kratší vzdálenosti zdražuje. Nové cestování s přestupy 
bude proto levnější, než současné sčítání dvou samostatných jízdenek.  

V rámci řádného termínu změn jízdních řádů dojde k 1. 3. 2020 u vybraných 
autobusových spojů k úpravám návazností a vyladění přestupních intervalů. U 
vlakových regionálních spojů k témuž dojde k 16. březnu 2020. 

Příští rok Kraj Vysočina plánuje zahájit elektronické odbavování cestujících, 
spuštění e-shopu a nabídne i možnost placení cest platební kartou.  

Více informací na www.verejnadopravavysociny.cz 
Vzory přestupních jízdenek vydávaných u pokladen Českých drah: 

http://www.verejnadopravavysociny.cz/

