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Prameny budou čelit 
Pirátskému útoku
Kauza zadlužených Pramenů, které se náš časopis věnuje oslovila 
naše čtenáře natolik, že jsme na předchozí rozhovor s paní Michalou 
Málkovou obdrželi zatím nejvíc ohlasů. Tyto reakce nejsou pou-
ze od občanů Pramenů, ale z celého kraje, což nás mile překvapilo. 
Některé z nich si budete moci přečíst v našem Blogu občana.

Tentokrát jsme se rozhodli oslo-
vit a požádat o rozhovor jednate-
le společnosti Real Aspekt s.r.o., 
pana Vajnera, tedy jediného věři-
tele obce, který se již pár let sna-
ží se zástupci Pramenů domluvit 
na řešení celé situace. Nutno 
podotknout, že bezvýsledně. 
Z našeho rozhovoru vyplývá, že 
bývalý zastupitel a lídr kandidát-
ky - Svobodné Prameny pan Dit-
tert a s ním skupina lidí, kterou 
se obklopuje, tak celou dohodu 
blokuje zcela záměrně.
A jakou roli v tom tentokrát mají 
sehrát Piráti v pozadí se samot-
ným poslancem a starostou Mari-
ánských Lázní panem Třešňá-
kem…, posuďte sami.

Celé opoziční uskupení Obnova 
Pramenů pod vedením p. Dit-
terta odstoupilo na posledním 
zastupitelstvu. Údajně kvůli rea-
lizaci projektu Vámi reprezento-
vané společnosti. Víte o co opozi-
ci jde? Znáte její požadavky?
Na tuto otázku Vám neumím odpově-
dět jednou větou. Různost názoru pat-
ří k vyspělé společnosti, a pokud názor 
určuje nějaký cíl, je zapotřebí ho pro-
sazovat. Mnohokrát jsem žádal zastu-
pitele o schůzku, abych s nimi mohl 
projednat naše návrhy, popřípadě se 
poradit a pokusit se najít kompromis-
ní řešení. Bohužel se mi to za celou 
dobu moc nedaří. Například tehdejší 
zastupitelé jako pan Lebl nebo Dittert 
přišli pouze jednou. I přesto se na této 

schůzce pan Dittert k našemu návrhu 
postavit v  obci dětskou léčebnu se 
školou a domov pro seniory vyjádřil 
kladně. Ovšem na zasedání zastupi-
telstva se postavil proti, čímž zaskočil 
nejen mne, ale i ostatní zastupitele.
Osobně jsem se účastnil všech zase-
dání obecního zastupitelstva a nikdo 
z těchto lidí nikdy nepřišel z návrhem 
alternativního řešení. Naopak, svým 
přístupem blokují všechna jednání 
a pěstováním xenofobního podhou-
bí přinášejí do vlastní obce antipatie 
a rozbroje. Jejich chování a činy jsou 
destruktivní pro samotnou obec 
a pouze prohlubují finanční krizi Pra-
menů.

Xenofobní podhoubí. Co tím 
konkretně máte na mysli?
Poukazuji na konkrétní fakta a skutky. 
Například výrok pana Ditterta v člán-
ku “Bublinkoví nevolníci” v časopisu 
TÝDEN 2/2016. Teď cituji – “ta fir-
ma v současné době fakticky přebra-
la správu nad obcí… materiály ze 
zastupitelstva už obsahují I  ruská 
slovíčka… celé to spěje k finančnímu 
nevolnictví”.
Mimochodem tím ruským slovíčkem 
mělo byt slovo “produktovod”, kdy 
v přítomnosti občanů na zastupitel-
stvu mne poučoval, že správným slo-
vem je “minerálkovod”.
Jak česká, tak i ruská wikipedie vyvra-
cí jeho tvrzení o správnosti jeho tvr-
zení. Ale budiž, jak praví jedno pří-
sloví – kdo chce psa býti, hůl si vždy 
najde.

Jen že toto je ukázka chování repre-
zentanta obce k věřiteli a investoro-
vi, který nabízí jedinečnou možnost 
dostat obec ze svízelné situace.
A  f inanční nevolnictví?! Jak může 
tohle říct někdo, kdo se podílel na 
vzniku toho, co sám označuje výra-
zem nevolnictví?! Ten, kdo veřejně 
a opakovaně odmítal převzít spolu-
zodpovědnost za řízení obce a kon-
trolní funkce.
My jsme pouze “převzali” a shromáž-
dili obecní dluhy do jedněch rukou, 
a  vyjednáváním snížili celkový dluh 
obce o desítky milionů.
Dříve měla obec velký počet věřitelů 
s různou identitou, názory a cíli. Teď 
má pouze jednoho, nikde se nescho-
váváme a  navrhujeme konkrétní 
řešení, umožňující obci odblokování 
majetku a účtu, které by vedlo k exis-
tenční samostatnosti Pramenů.
Může ještě někdo další učinit podob-
nou nabídku?

Jenže p. Dittert a  jeho okolí se 
nechává slyšet, že takový vztah 
není vyvážený. (Zdroj iDnes 
23. 07. 2017) – a uvádí: „Vadí mi, 
že smlouva, kterou jsme původ-
ně měli na zastupitelstvu schvalo-
vat, by nás postavila do nerovné-
ho vazalského vztahu vůči společ-
nosti Real Aspekt, která skoupila 
většinu našich dluhů.
Nelíbí se mi, že ve smlouvě, kde 
se zavážeme splácet 60 milionů, 
není ani slovo o úročení. A nesou-
hlasím se změnami územního 
plánu, které se dějí tak, jak si je 
společnost Real Aspekt diktuje,“ 
konstatoval Dittert.

Souhlasím. Není a nikdy nemůže být 
vyrovnaný, jelikož věřitel a  dlužník 
nemohou mít stejnou pozici. Ten-
to jeho názor nemá žádnou logiku. 
Vždyť dluhy nevzniknou samy od 
sebe a samy, taky nikdy nezaniknout 
bez patřičné součinnosti dlužníka 
s věřitelem.
Kronika událostí mě totiž přived-
la k názoru, že p. Dittert je člověk, 

který jedná pouze ve vlastním zájmu 
a bohužel úspěšně předstírá, že mu 
jde o osud obce a občanů. Opak je 
však pravdou.

Můžete tato svá tvrzení nějak 
konkretizovat a doložit?
Ano to mohu prokazatelně doložit. 
V době, kdy jsme představili na zastu-
pitelstvu náš obchodní záměr, tak nás 
následně oslovil pan Dittert s tím, že je 
specialistou v této oblasti a disponuje 
množstvím informaci a dokumentů.
Samozřejmě jsme vřele uvítali tuto 
možnost a setkali se s ním v Marián-
ských Lázních v jeho kanceláři, kde nám 
mimo jiné sdělil, že si zvolil Prameny 
pro bydlení, je to jeho srdcová záleži-
tost a chce pro obec jen to nejlepší.
Avšak byli jsme poněkud překvapení 
komparativní nabídkou, kterou nám 
pan Ditter posléze poslal emailem, kde 
zvýhodnil jiný projekt v jiné obci, před 
projektem v Pramenech.
Položíme si otázku - je logický, aby 
občan a  zastupitel (v  té době nebyl 
zastupitelem) obce odrazoval inves-
tora investovat v obci, která dlouho-
době není životaschopná a potřebuje 
pomoc, i kdyby byl jiný projekt zajíma-
vější?!
Odpovědí je to, že zbídačená obec 
totiž nemá už co nabídnout, ale jiný 
projekt nabízel možnost jeho finanční-
ho profitu, a to jak od vlastníků projek-
tů, tak i od nás.
O tom p. Dittert otevřeně mluvil, a to 
odkrývá celou podstatu jeho přístupu 
a charakterizuje jeho osobu.

Tomu nerozumím, proč vám 
nabídl jiný projekt a jinde? Vy jste 
o to, jako investoři stáli?
Ne, o  existenci jiného projektu jsme 
nevěděli, ale zkoumali jsme veškeré pří-
ležitosti a návrhy.
Víte, v průběhu jednání se mě pan Dittert 
ptal, jak jsem spokojen s vedením obce, 
protože počáteční vztah byl komplikova-
ný – lidé mne neznali, byli zatíženi a otrá-
veni rutinou a  všemi problémy obce, 
které takové zadlužení bezesporu přináší.
Ani paní starostka nebyla zprvu tolik 
nakloněna našemu projektu oddlužení 
obce. S odstupem času chápu, že důvěra 
vzniká v průběhu děje, ale je pravda, že 
tenkrát jsem nahlas vyjádřil svou znepo-
kojenost s přístupem zastupitelů k jed-
nání.
Pan Dittert na to reagoval tak, že si také 
stěžoval na vedení obce s tím, že to v Pra-
menech pro nás bude složité. Podle jeho 
názoru by v jiné obci bylo vše jednodušší 
a tam by nám on uměl pomoci.
Proběhlo tedy jednání a ukázalo se, že to 
jednak není tak jednoduché, jak pan Dit-
tert popisoval, ale i ekonomické předsta-
vy obou stran se podstatně rozcházeli. 
A pan Dittert měl tudíž z jeho pohledu 
po snadném výdělku.

Aktuálně
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Vrátím se ale k Pramenům. Na můj dotaz, 
proč nekandiduje do zastupitelstva, když 
současné vedení je podle něj špatné, 
pan Dittert doslova odpověděl, že je 
v pozici “šedé eminence” obce, 
a tahá za nitky v pozadí. To se záhy 
potvrdilo na veřejné schůzi zastupitelstva, 
kdy demonstrativně podpořil divadelní 
gesto bývalého zastupitele pana L.Koryty, 
který svou rezignací zbavil zastupitelstvo 
schopnosti být usnášeníschopné.
On nebyl “prameňákem”, byl dosazen 
do zastupitelstva, aby prosazoval zajmy 
p. Ditterta.
A pokud se podíváme na výroky pana 
Ditterta o protektorátu, gubernii nebo 
finančním nevolnictví, tak vezměte 
v  potaz skutečnost, že p. Dittert, dle 
veřejně dostupných informací a  listin, 
figuroval od počátku ve všech procesech, 
tykajících se původního projektu.
Například pohledávka za obci ve výši 12 
mil. Kč. Plynofikace obce proběhla pod 
jeho režií  – byl zmocněncem za obec 
–a  plyn původně určený pro stáčírnu 
zpočátku používal jen on a dnes možná 
pár dalších domů.

Dle dostupných archivních doku-
mentů, založil p. Dittert obchod-
ní společnost Fontes Prameny 
s.r.o., kde je ve smlouvách vyzna-
čena jeho participace ve výši 26% 
za zajištění inženýringu jeho další 
firmou Profing s.r.o., při realiza-
ci megalomanských projektů, 
do kterých měl investovat jistý 
občan z Německa, (jehož jméno 
má redakce k dispozici) ale vznik-
la z  toho jen další pohledávka 
zatěžující obec.
Prostě ať je to záměr obce, nebo poslé-
ze třeba soukromé společnosti Mine-
ral Prameny Group a.s. která usilovala 

o podobný projekt, všude měl své zájmy. 
Dnes mu vádí, že soukromá společnost 
usiluje o realizaci podobného projektu 
stáčírny minerálních vod. V době, kdy 
byl zmocněncem soukromé společnos-
ti Mineral Prameny group a.s., aktivně 
pracoval na změně ÚP, vypracoval EIA 
a  řadu dalších dokumentů… zkrátka 
vše, co by vedlo k realizaci podobného 
obchodního záměru.
Nám také nabídl své služby, ale jeho 
finanční představy nebyly pro nás 
akceptovatelné, na spolupráci jsme se 
nedohodli a  začal nám a  především 
obci dělat problémy.
A tak je dnes podle něj najednou naše 
společnost hrozbou pro obec, vytváří 
protektorát a okupuje obec - pravda 
je někde jinde. Za celou dobu neudě-
lal on ani jeho opoziční okolí nic, co 
by pomohlo obci v tíživé finanční situ-
aci. Ohrazuje se představou o zákoně 
o bankrotu obce, ale to je pouze myš-
lenka, která je daleko od reality a tudíž 
nikdy nepovede k  řešení nedobré 
finanční situace Pramenů.

Dobře, ale proč Váš návrh pro 
řešení problematiky v obci tolik 
rozděluje místní komunitu? Je 
skutečně tak výhodný pro obec?
Případ Prameny je velice kompliko-
vaný. Dvacet pět let je obec ve stavu 
stagnace. Dosavadní věřitelé buď 
uplatňovali právo k uspokojení dobře 
úročených pohledávek, nebo dražili 
majetek obce. Nikdo kromě nás se 
neodvážil podstoupit obrovské riziko 
a pustit se do konsolidace všech pohle-
dávek tak, aby byla možnost smyslupl-
ně jednat.
Dnešní vedení obce a většina obyva-
tel pochopili a nechtějí zmeškat jedi-
nečnou příležitost dostat obec z bez-

východného stavu, a to díky realizaci 
obchodního záměru naší společnosti.
Jsou to ti lide, kteří se ptají, mají aktivní 
zájem o vývoj a hlavně činí návrhy, kte-
ré by byly ku prospěchu obou stran.
Ano jsme podnikatelé a věřitelé obce, 
nepřišli jsme s charitativní nabídkou, 
ale vědomí, že náš záměr může sekun-
dárně pomoct lidem v  Pramenech, 
není k zahození. Konec konců veškeré 
naše aktivity v obci jsou odkázány na 
transparentního a spolehlivého part-
nera, a tím je obec.
Jenže jiná skupina to tak nevidí nebo 
nechce vidět, a přesto, že nevstupu-
je do jednání odvozuje vlastní závěry, 

zcela postrádající podstatu a  reálný 
smysl. Místo toho, aby učinili protiná-
vrh, rozebírají na zastupitelstvu obce 
vzájemné antipatie a  tím prohlubují 
zadluženost obce, jelikož pohledávky 
mají nemalé úroky a nečekají na udob-
ření sousedských vztahů. Už nemlu-
vím o záměrně vyvolaných předčas-
ných volbách finančně zatěžující obec 
v  důsledku opakovaných a  bezdů-
vodných rezignacích zastupitelů z řad 
opozice.

No a v čem je tedy ta výhoda pro 
obec?
Pro realizaci našich projektů potřebuje-
me určité nemovitosti a změnu územ-
ního plánu. Námi vytipované nemovi-
tosti budou ohodnoceny nezávislým 
soudním znalcem a jejich výsledná cena 
bude odečtená z celkové částky dluhů, 
který jsme již i  bez toho obci snížili. 
Konečný rozdíl mezi oceněnými nemo-
vitostmi a hodnotou všech pohledávek 
které vlastníme navrhujeme nám vrátit 
formou dlouhodobého splátkového 
kalendáře, a  to zcela bezúročně. Za 
to naše společnost nabízí odblokování 
obecního účtu a majetku zatíženého 
exekuci. Obec by byla znovu živo-
taschopná, mohla by nakládat s majet-
kem, čerpat dotace a činit vše ostatní, 
co dělá běžná funkční obec.
Dále pro obnovu infrastruktury v obci 
navrhujeme postavit lázeňské zařízení, 
které tam historicky existovalo a  to 
vše za participace obce. O serioznosti 
těchto záměru svědčí již námi uskuteč-
něné investice do pozemků pro realiza-
ci zmíněných projektů.
Tyto projekty mohou do budoucna 
přinést do obce pracovní příležitos-
ti, obnovu cestovního ruchu a hlavně 
finanční samostatnost.
Všechno to lze udělat za předpokladu, 
že lidé zapřemýšlí a  přehodnotí své 
postoje nebo ustoupí od “sousedských 
válek”, které nevyřeší zásadní problém 
obce.

Zní to logicky, ale existují i nějaké 
skryté nevýhody, o kterých lidé 
v  obci nevědí? Není to zásadní 
problém neshod mezi občany?
Žádné skryté nevýhody nejsou. Jde 
o obchod s  řadovou situací “něco za 
něco” kde každý ví co dostává a čeho 
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20% sleva
(Vstup pondělí až neděle , pro jednu dospělou osobu a jedno dítě)

Zábava pro malé i velké za každého počasí

Lipová 2039, 356 01 Sokolov
Recepce centra: +420 602 264 264 | e-mail: fantazie@fantaziesokolov.cz
Otevírací doba: Pondělí - neděle 10:00 – 19:00 hod
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•  Dobrodružné prolézačky, skluzavky, lávky,
    tobogány, trampolíny a mnoho dalších atrakcí
•  Bobová dráha a autodráha s autíčky
•  Rodinné i narozeninové oslavy a párty boxy
•  Uzamykatelné šatní skříňky
•  Bezplatné parkování
•   Rozvoz pizzy a salátů
•  Regenerační a relaxační procedura v solné jeskyni
•  Venkovní atrakce na ploše 3000 m2 (hřiště, 
 boulderingová stěna, trampolíny, závodní okruh, 
 tobogán a mnoho dalších atrakcí).
•  Příjemné posezení pod zastřešenou venkovní 
 zahrádkou.
•  WiFi s rychlým připojením zdarma
•  Otevřeno Po - Ne od 1000 - 1900 hodin
•  800 m od dálnice R6 - sjezd 143 km

Zábava pro malé i velké 
za každého počasí  

Restaurace s výbornou kuchyní.Čeká na vás spousta
atrakcí a zábavy, jak uvnitř centra, tak i ve venkovním areálu.

Zábava pro malé i velké za každého počasí
Lipová 2039, 356 01 Sokolov

Recepce centra: +420 602 264 264, E-mail: fantazie@fantaziesokolov.cz
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•  Dobrodružné prolézačky, skluzavky, lávky,
    tobogány, trampolíny a mnoho dalších atrakcí
•  Bobová dráha a autodráha s autíčky
•  Rodinné i narozeninové oslavy a párty boxy
•  Uzamykatelné šatní skříňky
•  Bezplatné parkování
•   Rozvoz pizzy a salátů
•  Regenerační a relaxační procedura v solné jeskyni
•  Venkovní atrakce na ploše 3000 m2 (hřiště, 
 boulderingová stěna, trampolíny, závodní okruh, 
 tobogán a mnoho dalších atrakcí).
•  Příjemné posezení pod zastřešenou venkovní 
 zahrádkou.
•  WiFi s rychlým připojením zdarma
•  Otevřeno Po - Ne od 1000 - 1900 hodin
•  800 m od dálnice R6 - sjezd 143 km

Zábava pro malé i velké 
za každého počasí  

Restaurace s výbornou kuchyní.Čeká na vás spousta
atrakcí a zábavy, jak uvnitř centra, tak i ve venkovním areálu.

Zábava pro malé i velké za každého počasí
Lipová 2039, 356 01 Sokolov

Recepce centra: +420 602 264 264, E-mail: fantazie@fantaziesokolov.cz
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Volný vstup

Platnost do:

(Vstup pondělí až neděle, pro jednu dospělou osobu a jedno dítě)

Otevírací doba: Pondělí - neděle  /10 – 19 h./

Vstupné od 150,-Kč/den

Vstupné do solné jeskyně od 90,-Kč/50 min.

Narozeninové balíčky
Máme pro vás speciální narozeninovou nabídku různých druhů 
balíčků ve třech cenových relacích.  Bližší informace naleznete na 
www.fantaziesokolov.cz.

Tel.: +420 602 264 264
fantaziesokolov.cz

· příjemné posezení na zahrádce · široký výběr z míchaných nápojů · petangová dráha · dětské pískoviště · trampolíny 
· venkovní posilovna · obří skluzavka · boulderingové stěny · závodní okruh pro šlapací autíčka · nafukovací atrakce

Kde nás najdete?

GPS 50.1710464N  12.6689653E

Pro platnost vstupenky vyplňte e-mail:

inzerce

Aleš Dittert
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se musí vzdát, nicméně ke spokojenosti 
obou stran.
Nechci malovat černý scénář, ale čas 
jsou peníze a v případě, že nenajdeme 
v Pramenech porozumění, zvolíme si 
jiné alternativy. Potřebné nemovitosti 
v  Pramenech kdykoliv získáme pro-
střednictvím exekuce.
Pro realizaci výstavby závodu pro výro-
bu minerálních vod Prameny nepotře-
bujeme, stavíme v jiné obci a díky roz-
sáhlé nabídce kvalitních vývěrů v této 
oblasti se přeorientujeme na dostup-
nější zdroje.
Není tajemstvím, že pouze yýnosy 
z úroků námi vlastněných pohledávek 
za Prameny přesahují stávající finanč-
ní možnosti obce tyto úroky splácet. 
V tom případě nám nic jiného nezbude 
než projekt Prameny “zakonzervovat”, 
což bohužel pro obec samotnou nebu-
de znamenat nic pozitivního.

Brzy jsou volby, a  dle dostup-
ných informací tentokrát proje-
vili zájem kandidovat i další nové 
uskupení.
Ano, seznam kandidátů je mi znám. Vím, 
že tentokrát jsou čtyři kandidátky a je 
evidentní, že za třemi uskupeními stojí 
pan Třešňák (Piráti) – starosta Marián-
ských Lázní a poslanec.

Znáte se s p. Třešňákem? Oslovil 
Vás někdo z těchto nových kan-

didátů ohledně budoucího vývoje 
a jednání?
Ano, známe se, ale ani on, ani nikdo jiný 
mě nekontaktoval.
Ale to jsem ani nepředpokládal. Stav 
obyvatel a potažmo i voličů v obci je 

prakticky neměnný, takže takzvaní 
“noví” kandidáti ve skutečnosti nejsou 
noví, jsou to převážně lide z několika 
místních rodin, kteří buď už byli zastupi-
teli a odstoupili, nebo jejich příbuzní. Je 
tam sice pár, co se nedávno přistěhovali 
do obce, ale pochybuji, že mají objek-
tivní přehled o skutečné situaci v obci.

Pan Třešňak (Piráti) kandiduje? 
Měli Pirati i  v  minulosti zájem 
o Prameny?

Za tu dobu, co jsem v Pramenech tak 
nevím o jejich aktivitě vůbec nic. Vím, že 
má v obci rodinu, její příslušníci dokonce 
v minulosti buď kandidovali do zastupitel-
stva, nebo byli jako náhradníci. Tentokrát 
jsou na třech ze čtyř kandidátek jména 
jeho příbuzných. Manželka, tchán a také 
paní Šmídová, tchyně pana Třešňáka, 
která rezignovala na posledním zastupi-
telstvu jako náhradník, po rezignaci pana 
Ditterta.
Ale neudivuje mě ani to, že rodina pana 
starosty a poslance usiluje o funkce v Pra-
menech. O jejich přízni k panu Dittertovi 
nemám pochyb. Vždyť pan Dittert ještě 
na našich úvodních jednáních podotýkal, 
že má kontakty přímo ve vedení města 
Mariánské Lázně a například pana Třešňá-
ka zná takzvaně od “plenek”. Má protekč-
ní vztahy na CHKO, které by se nám pro 
realizace projektu hodily. Jde o skupinu 
lidí, kteří bez ohledu na to, že náš projekt 
může obci pouze prospět, tak si nás tam 
nepřejí a veškerá jednání bojkotují.
Samotný pan Třešňák nekandiduje. Ale co 
mne mnohem více zaráží je fakt, že pří-
slušník takové politické strany jako jsou 
Piráti je podepsán pod dvěmi kandidát-
kami jako zmocněnec a na každé z nich 
jsou členové jeho rodiny, stejně tak jako 
ve třetí od pana Ditterta. Jde o ukázko-
vý příklad politického triku, směřujícího 
k tomu, že jedna skupina postaví několik 
“nezávislých” kandidátek s cílem vytvořit 
koalici a převzít absolutní moc v obci.

Navíc Piráti, kteří šli do politiky s progra-
mem proti korupci a klientelismu, tak od 
nich jsem takové jednání, které je již za 
hranou střetu zájmů nečekal.
Není to již politické pletichaření a spiknutí?

A co by jste tedy od nich očekávál 
nebo očekáváte?
Podívejte se, od roku 2013 nepadl od 
opozice žádný návrh, směřující k něja-
kému řešení. Za tuto dobu nechali tři-
krát rozpadnout zastupitelstvo, a svou 
rezignací odročili naše vize a prohloubili 
vlastní krizi. Pokud se někomu něco nelí-
bí, tak to musí dát vědět a hledat kom-
promisní řešení. Tomu se říká dohoda.
Jenže oni to nechtějí, zřejmě mají své 
osobní zájmy, které se s těmi obecními 
rozchází.
Takže nevím na co se mám připravit. 
Pokud uspějí ve volbách, asi na vydírání 
toho, kdo jim podává pomocnou ruku 
ve chvíli, kdy jsou po krk v neřešitelných 
problémech. My nejsme politici ale 
obchodníci a proto nebudeme přispů-
sobovat své postoje intrikám jednotliv-
ců, toto pro nás není přípustné. A dříve 
či později pravda zvítězí.

Redakce požádala také o vyjádře-
ní předsedu Pirátů Ivana Bartoše, 
nicméně jsme do redakční uzá-
věrky odpověd neobdrželi.

Autor: Aleš Chmelík
Foto: oficiální stránky M. Lázně

HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro nové volby do zastupitelstva obce konané dne 6. ledna 2018

Volby 2017 / kód zastupitelstva 539538, Kód pro schválení: 1510749445

SVOBODNÉ PRAMENY

vylosované číslo: 1

1. Ing. Aleš Dittert, 59 let, stavební inženýr
Prameny, bez politické příslušnosti,
navržen STAN

2. Jiří Pavel, 67 let, důchodce
Prameny, bez politické příslušnosti,
navržen STAN

3. Václav Jeřábek, 51 let, živnostník
Prameny, bez politické příslušnosti,
navržen STAN

4. Monika Strejcová, 42 let, žehlířka
Prameny, bez politické příslušnosti,
navržena STAN

5. Václav Šmíd, 62 let, invalidní důchodce
Prameny, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

PRAMENY ŠŤASTNÉ A VESELÉ

vylosované číslo: 2

1. Anna Fábiková, 51 let, podnikatelka
Sokolov, bez politické příslušnosti

2. Bc. Kateřina Třešňáková, 29 let,
fyzioterapeutka
Prameny, bez politické příslušnosti

3. Martin Pavel, 39 let, manažer
Prameny, bez politické příslušnosti

4. Jan Lebl, 25 let, student architektury
Prameny, bez politické příslušnosti

Česká pirátská strana

vylosované číslo: 3

1. Marta Šmídová, 58 let, učitelka
Prameny, bez politické příslušnosti,
navržena Piráti

2. Mgr. Lenka Cholínská, 52 let, sociální
pracovnice
Prameny, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

3. Ivana Pavlová, 65 let, důchodkyně
Prameny, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

4. Vlasta Šplíchalová, 57 let, nezaměstnaná
Prameny, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

5. Jiří Fábik, 27 let, obchodní zástupce
Prameny, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

SPOLEČNÉ PRAMENY

vylosované číslo: 4

1. Michala Málková, 32 let, starostka obce
Prameny, bez politické příslušnosti

2. Petr Dolanský, 47 let, invalidní důchodce,
hudebník
Prameny, bez politické příslušnosti

3. Lenka Šatrová, 28 let, hotelová pokojská
Prameny, bez politické příslušnosti

4. Josef Pagáč, 60 let, řidič MKD
Prameny, bez politické příslušnosti

5. Ladislav Poslušný, 55 let, dělník
Prameny, bez politické příslušnosti

Obec Prameny
Do zastupitelstva obce se volí 5 členůKmotři v 

Pramenech

Válcláv Šmíd
tchán Petra Třešňáka (Piráti)

Bc. Kateřina Třešňáková
manželka Petra Třešňáka (Piráti)

Marta Šmídová
tchyně Petra Třešňáka (Piráti)

Aleš Dittert (navržen STAN)

Petr Třešňák

Prameny jsou velmi malá a velmi zadlužená obec. I proto by mělo být 
přáním všech místních obyvatel, aby z demokratických voleb vzešlo 
nové zastupitelstvo a pomohlo obci z nelehké situace. Otázkou však 
je, zdali tu nedostává demokracie pěkně na frak. Kmotrovské rodinné 
vazby, které jdou napříč třemi ze čtyř kandidátek, budí velké obavy, jestli 
jde o demokratickou soutěž, nebo předem zrežírovanou hru. Každý, 
kdo zde půjde volit, by měl proto dobře zvažovat, jestli tu strany mezi 
sebou soutěží, anebo jsou některé z nich jen rodinným podnikem.

Na facebooku Karlovarky můžete zhlédnout video 
jak probíhá zastupitelstvo v Pramenech.
https://www.facebook.com/Karlovarky



Děláme to jinak...
www.oddychrealit.cz

Zprostředkování prodeje nemovitostí
Zprostředkování pronájmu nemovitostí

Vyhledání nemovitosti
Výkup nemovitostí

Právní servis
Marketing a propagace nemovitostí

Finanční služby a poradenství
Developerské projekty

inzerce

inzerce
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Replika kolonády čeří karlovarskou vodu...
Hladinu nejen kavárenských a hospodských diskusí v Karlových Varech 
v poslední době čeří vlna místního referenda, vlna snahy přinutit kar-
lovarskou vládnoucí koalici postavit na místě Vřídelní kolonády kopii 
stavby pánů architektů Fellnera a Helmera a zároveň zastavit opravy 
havarijního stavu kolonády stávající. Celé téma vnímám jako komplex 
otázek a následně psanými názory bych rád přispěl do diskuse. Takže?
Referendum. Jistě legální nástroj na 
vyjádření názoru veřejnosti, nicméně 
právě okolnosti kolem kolonády nám 
ukazují nevhodnost jeho aplikace na 
problém, pokud neznám co možná 
nejvíce parametrů ke správnému řeše-

ní. Nikterak neupírám autorům petice 
jejich právo na vyvolání referenda, plně 
akceptuji výsledek petice o jeho koná-
ní. Avšak: již sama otázka budí rozpa-
ky. Připomeňme si její znění: „Jste pro 
obnovu historické Vřídelní kolonády 
architektů F. Fellnera a H. Helmera a 
pro ukončení oprav havarijního stavu sou-
časné Vřídelní kolonády z roku 1975?“. 
Jedná se o naprosto legální dotaz, bez for-
málních chyb. Každý čtenář jistě pocho-
pil, že se jedná o výrok tzv. složený, tedy 
skládající se ze dvou výroků, otázek. A: 

Chcete repliku? B: Chcete zastavit hava-
rijní opravy? Z hlediska logiky se jedná o 
konjunkci, která je pravdivá tehdy a jen 
tehdy, jsou-li pravdivé oba výroky, (A) i 
(B). Znamená to tudíž, že odpovím-li na 
otázku celou kladně „ANO“, pak souhla-
sím jednoznačně s oběma dílčími výroky. 
Tedy i s výstavbou repliky i se zastavením 
havarijních prací. A máme tu prvý háček. 
Výsledek referenda bude pro vedení rad-
nice závazný. Předpokládejme, že referen-
dum proběhne s výsledkem ANO. Dobrá 
tedy, město bude stavět na místě dnešní 
Vřídelní kolonády litinovou repliku. A měs-
to musí zastavit havarijní opravy. Zastavit 
opravy havarijního stavu? Obávám se, že 
to už v pořádku není a dostáváme se do 
rozporu se zákonnými předpisy. Marně 
mne pro tuto chvíli napadá snad jen „obec-
né ohrožení…“, „péče řádného hospo-
dáře…“, odborníci v oblasti práva by jistě 
našli další rozpory. Vidím prvou chybičku v 
konání vedení města, neb město nemělo 
klást dotaz na validitu (správnost) výroku, 
ten jistě formálně správný je, avšak na jeho 
důsledek – tedy hypotetickou závaznost 
zastavit opravy havarijního stavu.
Kolonáda. Nedílná součást našeho 
města, a to hned v mnoha počtech. Avšak 
málokdo ví, že kolonáda není jen stavba na 
povrchu zemském, tedy to, co oku laho-
dí nebo by alespoň lahodit mělo. Opět 
nerozporuji, hlavně ve vztahu k barokní 
stavbě kostela Sv. Maří Magdalény; styl 
stávající kolonády mi příliš nekonvenuje. 
Jako by mi z hmoty oné stavby v prostoru 
mávalo komunistické přání z dob, kdy se 

tehdy Gagarinova kolonáda projektovala: 
„Hlavně, soudruhu architekte, ňák zakryj 
ten výhled na kostel, aby to ostatní sou-
druhy a soudružky nelákalo do něj chodit. 
Vlastně, aby ho, pokud možno, žádnej 
soudruh, vlastně nikdo moc neviděl…“. 
Leč – stavba je výrazem doby, stejně jako 
hudba nebo obraz. Součástí dějin každého 
národa je období, na které jeho příslušní-
ci jistě nejsou pyšní. A než se s důsledky 
vyrovnají, trvá to mnohdy velmi dlouho. 
Životnost tehdejší Gagarinovy, dnešní Vří-
delní byla plánována na 80 let. Ještě by pár 
let mohla sloužit. Vracím se k úvodu toho-
to odstavce. Běžný Homo sapiens vidí jen 
stavbu na povrchu, co však skrývá se pod 
povrchem naší kolonády? Můj – dovoluji si 
říci přítel – RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., bez 
jakékoli diskuse jeden z nemnoha vrchol-
ných odborníků na hydrogeologii v repub-
lice tomu říká „továrna na vodu“. A jeho 

názor jistojistě nelze nevzít v potaz, kdo 
jiný v Karlových Varech zná zde každý 
vyvěrající čůrek vody ze země? Problém 
tkví v tom, že pod kolonádou skrývá se 
technologie na „vizualizovaný“ vývěr 
Vřídla pro diváky, rozvod pramenů 
pod kolonádou tak, aby každý pacient 
i turista mohl si do pohárku zachytit 
něco tak zvláštně chutnající, vlastně spí-
še „nechutnající“ vody s blahodárnými 
účinky. A jsem u jádra pudla. Oprava 
havarijního stavu se týká jen regulace 
a rozvodů vlastního Vřídla a pramenů, 
nikoli stavby viditelné kolonády. Jinými 
slovy – oprava sklepa je nutná, neboť 
bychom záhy mohli my všichni přijít o 
klenot Karlových Varů, o Vřídlo. Vidím 
druhou chybičku v konání vedení měs-
ta, občané již dávno měli býti zasypáni 
informacemi, co se vlastně děje, co je 
nutné.
Resumé: Byla sepsána petice s jas-
nou otázkou, v souladu s právem bude 
vypsáno referendum. Domnívám se 
však, že nelze zastavit nutné opravy 
technologie, která je předpokladem, 
ba vlastně základem popularity našeho 
města. Nelze si myslet, že je možné 
říci – postavíme to a to, aniž bychom 
se ujistili, že nemáme ani hliněné nohy. 

Referendum o Vřídelní kolonádě
– budeme se smát nebo brečet?
V současné době nejvíce rozvířilo celkem 
poklidné karlovarské vody chystané refe-
rendum o budoucí podobě Vřídelní kolo-
nády. Zda se občané rozhodnou podpořit 
variantu výstavby litinové repliky nebo ne, 
to bych nechal na nich. Pouze se mi zdá, 
že nemají k dispozici dostatek informací, 
které by jim mohly při jejich rozhodování 
pomoci. V návaznosti na to jsem oslovil 
a požádal o vyjádření zastupitele města 
pana doktora Pavla Boušku, JUDr. Hanu 
Zemanovou (Karlovaráci) a Ing. Petra Bur-
síka (ODS).  

Na žádost SIA – Krajské rady výstav-
by Karlovarského kraje, zveřejňujeme 
otevřený dopis, který při této příle-
žitosti adresovali primátorovi města 
Karlovy Vary a jeho zastupitelům. 
A v neposlední řadě přinášíme opis 
projevu Ing. Milana Trnky, ředitele 
přírodních léčivých zdrojů lázeňské-
ho města Karlovy Vary. Ten se k pro-
blematice Vřídelní kolonády vyjádřil 
na zasedání zastupitelstva města dne 
31.10.2017

Autor: Aleš Chmelík

MUDr. Pavel Bouška
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Očima Ing. Petra Bursíka
Pane zastupiteli, Vy jste hlaso-
val na posledním Zastupitelstvu 
města proti referendu a stavbě 
Vřídelní kolonády architektů 
Fellnera a Helmera. Proč?
Abych to uvedl na pravou míru: zdr-
žel jsem při hlasování o referendu z 
důvodu, že nesouhlasím s druhou čás-
tí otázky, kterou vnímám jako zásadní. 
To za prvé. Za druhé, stavba, replika, 
Vřídelní kolonády: řekl jsem a na tom 
trvám s vědomím, že názorově nejsem 
osamocen, že architekti Fellner a Hel-
mer byli na svou dobu velice technic-
ky a technologicky vyspělí architekti. 
A tudíž si troufám myslet, že by dnes 
nechtěli tuto repliku, ale objekt, který 
bude technicky, technologicky a hlav-
ně architektonicky odpovídat 21. stol.

Tedy ještě jinak. Jste vnímán 
jako zastánce současné podo-
by stavby Vřídelní kolonády dle 
arch. Votruby…
Do jisté míry máte pravdu. Nevní-
mám, že architektura 70. a 80. let 
je natolik odporná, že se musí  beze 
zbytku likvidovat. Stavba Vřídelní 
kolonády byla postavena na zákla-

dě konkrétního zadání, návrh prošel 
architektonickou soutěží a byl vyhod-
nocen odbornou akademickou obcí. 
Tedy svou kvalitu tehdy ten objekt měl 
a má ji i dnes.  To si myslím a jsem za 
to linčován.

Tedy jste pro generální opravu 
stávající Vřídelní kolonády? Její 
ponechání?
To určitě ne. Ten objekt si své odslou-
žil, svou funkci splnil, je však třeba 
jít dál. Chvilku tu ještě stát bude, ale 
město musí co nejdříve zahájit přípra-
vy na vypsání mezinárodní architek-
tonické soutěže nejen na samotnou 
stavbu, ale i její okolí. To vnímám nyní 
jako prioritu. Je to proces na několik 
let, proto není třeba na nic čekat. Vří-
dlo je pro Karlovy Vary natolik zásad-
ní, že skutečně je třeba tomu věnovat 
vysokou pozornost. 

Za účasti petičního výboru, jehož návrhem 
je odstranění stávající stavby, jste na zastu-
pitelstvu města vznesl dotaz vůči řediteli 
přírodních léčivých zdrojů Ing. Tronkovi. Co 
by se stalo, kdyby se betonová deska pod 
stavbou odstranila? Na tuto otázku ředitel 

Ing. Trnka odpověděl, že to je úplně nejhor-
ší varianta, protože by se odzátkovala celá 
ta struktura a je silně pravděpodobné, že 
by nastaly nekontrolovatelné výrony mine-
rální vody. Celá ta struktura by se maximál-
ně odlehčila. Sdělil, že když se toto stávalo 
našim předkům, tak byl výpadek vřídla v 
řádu i několika let a opravdu nezbývalo, 
než se jít modlit do Máří Magdaleny.

Zmínil jste, že tu stavba „ještě 
chvilku bude stát“. Co s ní, než 
bude nový projekt, stavba?
Část objektu je skutečně v havarijním 
stavu (to je důvod, proč jsem se zdržel 
hlasování) a musí se začít opravovat. 
Bezodkladně. A to ví i petiční výbor. Je 
třeba řešit statiku stropu mezi podlaží-
mi, obvodový skleněný plášť, základo-
vé konstrukce, atd. Předpokládám, že 
na tyto otázky odpoví Stavebně tech-
nický průzkum a že se k tomu vyjádří 
také geologové.
Mně osobně by se líbilo, kdyby některá 
z fakult architektury si vzala toto téma, 
myslím opravu stavby, jako seminární 
práci a studenti by tomu dali takový 
svůj zdravý nadhled.

Autor: Aleš Chmelík

Petr Bursík

2001 - Vystudoval ČVUT,
architekturu na Fakultě stavební

2001 – 2011 - atelier PORTICUS, 
BOKOTA BURSÍK architekti

2012 – 2014 - 1. náměstek
primátora

2015 – Určený zastupitel pro 
Územní plán města K. Vary

Nelze ve svém důsledku ani vnucovat 
estetické řešení; přestože jsem milov-
ník historie a ve svém důsledku velmi 
konzervativní jedinec, nemohu souhla-
sit s tím, že architektura je o replikách. 
Nebuďme epigony. Ve světě je mnoho 
míst, kde stály nádherné skvosty. A na 
jejich místě – z nejrůznějších důvodů 
– stojí jiné. Pokud by investoři a lidé 
rozhodující neměli odvahu, pak by jis-
tě nestály Gaudího domy v Barceloně, 

pyramida jako vstup do Louvre, tančící 
dům v Praze, klášter v Plasích…Dovolil 
bych si navrhnout opravu technologií 
pramenů a Vřídla, a začít připravovat 
vypsání veřejné architektonické sou-
těže na řešení prostor dnešní Vřídelní 
kolonády. S konkrétními termíny a s 
konkrétními odpovědnými osobami. A 
to i s ohledem na finanční zdroje. Stá-
vající kolonáda jistě ráda v klidu ještě 
poslouží svému účelu. A vidím třetí 

chybičku v konání vedení města; v roz-
vášněné atmosféře peticí a referenda 
by mělo opakovaně sdělovat, co plánu-
je s Vřídelní kolonádou do budoucna.
Na závěr? Pohádku. Jistá větší 
rodina zdědila po nepříliš milovaném 
příbuzném automobil Škoda 100L. Ve 
slušném stavu, lak trochu omšelý, ale 
beze rzi, sedačky neprosezené, pota-
hy neroztrhané, palubní deska zdán-
livě funkční. Jen otec si dovolil otevřít 

kapotu motoru, aby zjistil, že motor 
má prasklý blok a jeprostě nefunkční. 
Řekl to rodině a navrhl v prvém kroku 
výměnu motoru. V rodině proběhlo 
hlasování. A rodinné hlasování rozhod-
lo, že pro auto bude zakoupena karo-
serie historického Jaguáru E. Stalo se. 
Ale to auto, to auto už nikdy nejezdilo.

Autor: MUDr. Pavel Bouška
Karlovaráci

Aktuálně

inzerce

PRONÁJEM OFFICE PARK DALOVICE
nově zrekonstruované kanceláře, neomezené parkování, 
bezbariérový výtah, hlídací agentura a kamerový systém

606 023 023     WWW.MARENTREALITY.CZ
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Projev Ing. Milana Trnky, ředitele 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Karlovy Vary na jednání zastupitelstva 
města Karlovy Vary dne 31. 10. 2017
Zastupitel Ing. Pavel Žem-
lička vyzval pana ředitele 
Ing. Trnku, aby se vyjádřil 
k tomu, za jakých podmínek 
je možné v tomto území 
něco přistavět či dostavět. 
Z důvodu, aby bylo jasné, 
o jakém území se bavíme, 
jak citlivé to území je a aby 
si to občané dokázali před 
referendem ujasnit.
Ing. Milan Trnka je v pozici správce pří-
rodních léčivých zdrojů a kolonád: „Naše 
prvotní povinnost je dodržovat rovnová-
hu přírodních léčivých zdrojů. Znamená 
to, že vřídlo má mít svou rovnováhu, aby 
ostatní prameny vyvěraly na kolonádách. 
Nyní k tomu, co všechno stálo u vřídla. 
Od středověku až po dnešek tam stálo 
několik objektů a ty objekty se neustále 
vyvíjely, ale pozor předkové ctili jednu 
věc, stavěli pokud možno na stejných 
půdorysech a  jímali vřídelní prameny 
pokud možno ve stálých prameništích. 
To znamená už od 16tého století bylo 
maličké území pár metrů čtverečních, 
kde se toto jímání uskutečňovalo a v těs-
né blízkosti kolem byly kolonádní objek-
ty. Postupně mohutněly a samozřejmě 
největší mohutnosti dosáhla vřídelní 
kolonáda projektanta Votruby. Rok 1969 
až 1975 byla těžká léta pro vřídelní struk-
turu, neboť bylo mělké jímání neboli 
pod celou oblastí kolonádních objektů 
je vřídelní deska, která je 10 až 16 met-
rů mocná a vlastně doté se předkové 
strefovali malými vrty a tam jímali vodu. 
Tak to byl stav před výstavbou budovy. 
Budova se za velkého úsilí postavila, má 
dva suterény levobřežní a pravobřežní, 
mohutné. Jsou to vlastně železobeto-
nové vany, které jsou v  tom vřídlovci 
zasazeny. A  již při výstavbě tam byly 
potíže, aby tyto suterény neměly takový 
vztlak a vlastně nevyplavaly. Takže celá ta 
stavba byla provázena mnoha problémy, 
hodně se o nich nemluvilo, protože to 
prostě nešlo, ale některé archivní zápisy 
se dochovaly. Co je třeba velmi význam-
né, je rok 1974, kdy byly velké průvaly na 
vřídle a kdy výstavba byla značně ohro-
žena. Byly vlastně ohroženy i  vřídelní 
prameny. V tu chvíli bylo zcela nejisto, 
zda vůbec balneoprovozy města budou 
moci být zásobovány vřídelní vodou. 

Ano, bylo to vlastně tím překotným 
a necitlivým postupem výstavby. Nebylo 
totiž příliš uvažováno o tom, že takhle 
velká budova v tomto místě je značně 
problematická. Opravdu velmi znač-
ně. Budova byla dostavěna a teprve po 
jejím dostavění se řešilo jak ty prameny 
budovou „protáhnout“ naplnit akumu-
lační nádrže a zásobovat město Karlovy 
Vary vřídelní vodou. Pořád se vlastně 
neodstěhovávala stavební geologie, 
která tam byla a fungovala tam až někdy 
do roku 1982, kdy se zdržel počin, za 
který můžeme poděkovat doktoru Vyli-
tovi staršímu, kdy se šlo do něčeho, do 
čeho se vůbec nikdy nechtělo jít tzn. do 
hlubokých jímacích vrtů, šikmých vrtů, 
které šly pod objekt vřídelní kolonády 
a v tom okolí vřídelní kolonády jich bylo 
realizováno hodně. Například i vrt, kte-
rý, když se do něho spouštěla sonda, tak 
vlastně sonda prošla až téměř 400 metrů 
hluboko, to znamená na úroveň hladiny 
moře. To vlastně obohatilo poznatky, že 
ta struktura je složitá a citlivá. Byly tam 
i vrty, které ihned po odvrtání musely být 
uzavřeny, aby neohrožovaly to území. 
Nicméně vrátím se k roku 1982, poved-
ly se čtyři jímací vrty šikmé, které se 
začaly využívat, byť zařízení, které vede 
minerální vodu do pitných stojánků, ale 
i k odběratelům byla přizpůsobena de 
facto nouzově a v tomto stavu my žije-
me dodnes. Tato technika neodpovídá 
jímání, které bylo tehdy uděláno.

A  teď, jestli by se zde mohlo postavit 
něco nového? No, značně, značně opa-
trně a s velkou obrovskou přípravou, to 
znamená, a můžu uvést i příklad, jaká by ta 
příprava měla být, my jsme se snažili pou-
ze v roce 2015-2016, abychom vymístili 
část zařízení mimo budovu Vřídelní kolo-
nády, tzn. někde v okolí dosáhnout pod 
terénem možnosti akumulace minerální 
vody. Přes veškeré úsilí se nám nepovedlo 
osondovat terén tak, abychom měli závěr 
ano, jde to. Naopak ministerstvo zdra-
votnictví mělo svůj bedlivý dohled a po 
druhém průzkumném vrtu nám již třetí 
nepovolili. Jejich stanovisko plně chápu, 
nicméně bylo to nepříjemné, interveno-
val jsem přímo na ministerstvu, zdržoval 
jsem vrtací soupravu, aby byla v Karlo-
vých Varech, abychom průzkum mohli 
dokončit, ale nestalo se tak. Čili zájmy naší 
struktury byly výše, než poznatky, které 
bychom získali těmi vrty. Takže jakákoli 
nová budova nebo změny toho zatížení, 
které tam teď je, by určitě potřebovalo 
spoustu sondážních prací, které si žádají 
svůj čas. A mimo jiné musíme brát také 
v potaz, že ty čtyři prozatímní jímací vrty, 
které byly v roce 1982 udělané, již volají 
po náhradě. A  náhradou je kolmý vrt 
u Bílého lva a ta sekvence by podle nás 
jako správce měla jít, tak že po 40 letech 
má vřídelní kolonáda partie, které jsou 
špatné, ale byly extrémně zatíženy, pro-
jevily se tam některé projektantské chy-
by možná i zhotovitele stavby, nicméně 

čtyřicet let fungování této stavby u vřídla 
není špatný výkon. Ty stavby v minulosti 
měly všechny své problémy. Nacházím 
zmínky o divokých vývěrech o degrado-
vaných konstrukcích apod. Nic nového, 
každá budova se s tím bude potýkat. Tak-
že postup za nás jako za správce je, určitě 
budovu opravit racionálním způsobem, 
vyřešit nové jímání vřídla, osondovat celé 
území v okolí vřídelní kolonády a to dá 
případné předpoklady k soutěži a návr-
hům, co by tam mohlo být. Nevím kdy, 
jestli to bude deset, patnáct dvacet let, 
opravdu těžko odhadovat, ale ty procesy 
vzniku nového jímání, to vyzkoušení a to 
osondování území…určitě jsme v běhu 
na řadu let. Chtěl jsem, abyste věděli, 
že pod vřídlem je citlivá oblast, kde 
se řídí ta rovnováha, kde je přesně 
stanovený odběr 1500-1800 litrů 
minutových, že opravdu to vřídlo 
nemůžeme svévolně zastavit. Kdy-
bychom jej zastavili, dojde k přet-
lakům a vlastně pukliny, ze kterých 
jímáme vřídlo by se nám mohly 
úplně přestěhovat jinam nebo 
rozevřít, sevřít, ty procesy si může-
te představit jaké chcete, protože 
to, co prožíváme s touto vřídelní 
kolonádou, to tu nikdy v historii 
nebylo. Velká budova, pod kterou 
jsou vrty, které odvodňují ten pro-
stor hluboko, 90 metrů pod ní. 
Troufám si říci, že na světě taková 
budova není.“

Ing. Milan Trnka
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Je správné říct 
v referendu 
„ANO“?
Dnes již máme jisté, že se referendum ohledně 
výstavby nové Vřídelní kolonády konat bude. Co 
je však nejisté, je situace, která nastane, pokud 
bude výsledek referenda kladný, čili pokud většina 
občanů rozhodne, že je pro obnovu historické Vří-
delní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera 
a zároveň pro ukončení oprav havarijního stavu 
současné Vřídelní kolonády. Osobně nemám nic 
proti výstavbě romantické litinové repliky, ale s čím 
nemohu souhlasit, je zastavení oprav havarijního 
stavu. Z právního hlediska město ani nesmí havarij-
ní opravy zastavit, vystavilo by se tak odpovědnos-
ti za porušování zákonné povinnosti předcházet 
škodám na majetku, zdraví a životech lidí. Osobně 
jsem si konzultacemi s odborníky na hydrogeologii, 
správci objektu Vřídelní kolonády a techniky ově-
řila, že některé podzemní části Vřídelní kolonády 
jsou skutečně v havarijním stavu a pokud nedojde k 
opravě, tak se můžeme reálně dočkat nedozírných 
následků pro Karlovy Vary. 

Z mého pohledu je tedy nejdůležitější opravit to, 
co je potřeba. Vzhledem k tomu, že nám po takové 
opravě vydrží současná Vřídelní kolonáda dalších 
10 let, bude mít město dostatek času na to, aby si 
připravilo všechny technické, právní a finanční zále-
žitosti potřebné pro výstavbu nové kolonády. Je jen 
škoda, že to vedení radnice neudělalo již v letech 
minulých a nechalo celý problém zajít až do této 
fáze. Během tohoto období může město vypsat 
soutěž na zhotovení architektonické studie nové 
kolonády, a pokud bude zmiňovaná replika kolo-
nády architektů F. Fellnera a H. Helmera nejlepší, 
tak jistě vyhraje. A protože nerada dělám věci v 
obráceném sledu, tak dávám v tuto chvíli v refe-
rendu „NE“.

JUDr. Hana Zemanová

JUDr. Hana Zemanová

Redakce Karlovarky 
Vám přeje radostné prožití 
vánočních svátků a úspěšné 
vykročení do nového roku.
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Veřejnosprávní činnost 
na SPŠ Ostrov
Od 1. září 2018 otvírá Střední průmyslová škola Ostrov nově dva 
obory – Nástrojař (tříletý s výučním listem) a maturitní Veřejnosprávní 
činnost – které získala v rámci změny oborové struktury krajských 
škol. Přihlášky o studium jsou přijímány do 1. března 2018.
Veřejnosprávní činnost je správnou vol-
bou pro všechny, kteří jsou rádi v kontak-
tu s lidmi, kterým vyhovuje systematická 
práce a kteří vědí, že úzce specializova-
né obory by nenaplnily jejich představu 
o budoucím povolání.

Kde se dnes můžeme s absolven-
ty potkat?
Vzhledem k  široké škále všeobecně 
odborných předmětů nacházejí absol-

venti uplatnění na jakékoliv pozici v admi-
nistrativě státního i soukromého sektoru. 
O maturanty má zájem především kraj-
ský úřad, magistrát, obecní úřady, soudy, 
advokátní kanceláře a policie.

Jakými konkrétními dovednostmi 
a znalostmi jsou studenti vybaveni?
V průběhu studia se žáci zorientují 
v  základech práva a  veřejné sprá-
vy. Seznámí se se základy účetnictví 

a ekonomiky, samozřejmostí je zvlád-
nutí obchodní a  úřední korespon-
dence, včetně tvorby smluv, vedení 
a zápisy správního řízení a soudního 
jednání, proto i  výuka psaní vše-
mi deseti, což studenti využijí i  při 
práci s informačními technologiemi. 
Každodenní styk s veřejností si žádá 
i  znalost základů psychologie. Kva-
litní úředník se dnes neobejde bez 
jazykové vybavenosti, proto povinná 

výuka dvou cizích jazyků (němčina, 
angličtina).

Čeho si nejvíc cení sami studenti?
Ať se člověk rozhodne pracovat 
kdekoli, vždy je mu k užitku široké 
právní povědomí. Jako velmi užitečné 
a inspirativní se jeví souvislé měsíční 
praxe u soudu, v úřadech nebo eko-
nomických odděleních f irem, které 
si studenti vybírají podle vlastního 
zájmu a  zamýšleného profesního 
zaměření ve druhém a  třetím roč-
níku. Nedílnou součástí výuky jsou 
exkurze např. do Parlamentu ČR, 
ale i do věznice, nebo návštěvy růz-
ných úřadů – celního katastrálního, 
živnostenského apod. Velké oblibě 
se těší účast na soudních jednáních. 
Do budoucna se svažuje zřízení f ik-
tivní f irmy, kde by si studenti prak-
ticky vyzkoušeli nejen všechny práv-
ní i administrativní úkony, ale i různé 
pracovní pozice.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

Developerská 
investiční příležitost    

Mariánské Lázně
5250 m2 užitné plochy, obchodní prostory, ordinace,
dům s pečovatelskou službou, byty.

606 023 023      WWW.MARENTREALITY.CZ
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Pomozme společně Valerii a Klaudince
V prosinci se na nás obrátila mamin-
ka dvojčátek Valerie a Klaudinky se 
žádostí o pomoc s hrazením hipo-
terapie pro její dvě dcerky. Protože 
nás jejich příběh zaujal, prosíme vás, 
pomozte společně s námi tam, kde je 
potřeba.
Paní Kadrmasová se na nás obrátila se 
žádostí o podporu při placení hipo-
terapie pro své dvě dcerky Valerii a 
Klaudii, které se narodily v 35. týdnu 
těhotenství velmi komplikovaným 
porodem. Jejich vývoj se od začátku 
potkává s obtížemi.
Děvčátka jsou velmi aktivní a u obou 
byl prokázán syndrom ADHD. Dívky 
mají také oslabenou slizniční imunitu 
a trpí na atopický ekzém. Valinka má 
zrakovou vadu korigovanou brýlemi 
a strabismus. Oběma holčičkám byla 

zjištěna centrální svalová hypotonie, 
na kterou právě terapie s koňmi má 
úžasné účinky.

Rodiče spolupracují s logopedem, 
protože řečový vývoj u dvojčátek je 
nestandardní, jejich řeč je agramatická 
a patlavá. Mluvená řeč dívky snadno 
zahltí, proto pro komunikaci používají 
i vizualizaci, rodiče používají fotky, aby 

holčičkám vysvětlili místa, kde se jí, spí 
nebo obléká nebo co je doma a co je 
venku.

Opoždění je patrné 
i v dalších oblastech 
vývoje, dívky jsou 
neobratné a často 
padají. Obě holčičky 
trpí vývojovou dysfá-
zií. Během života se 
u děvčátek objevily 
obtíže v senzoric-
ké integraci, tedy ve 
zpracování smyslo-

vých podnětů a jejich propojení.
Dívky pro dosažení maximálně mož-
ného rozvoje potřebují speciální pod-
poru v oblasti pohybových doved-
ností, komunikace, hry i sociálních 
dovedností.

Výchova dívek s sebou nese zvýšené 
nároky na časové i finanční možnos-
ti rodičů, proto se ná nás maminka 
obrátila z žádostí o pomoc financovat 
intenzivní rehabilitační pobyt s hipote-
rapií pro obě děvčátka.

Pro pomoc holčičkám je možné 
zasílat příspěvky na účet vedený 
u Komerční banky s číslem 115-
5009900227/0100 a použít varia-
bilní symbol 46007 pro správné 
přiřazení platby.

Autor/Nezisková organizace Pří-
běhy zítřka.
Bližší informace najdete na 
našich webových stránkách: 
www.pribehyzitrka.cz

BLOG OBČANA Chcete mít zde příspěvek?
Zajímají nás Vaše názory, příspěvky na aktuální témata v Karlovarském kraji

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce příspěvky neupravuje ani po stránce 
gramatické nebo stylizační. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Své náměty pište na email: karlovarky@gmail.com

Prameny: Voliči, 
někdo vás tahá za nos 
a věřitel to nebude. 
Vážená redakce, 
i když nejsem občanem Pramenů, přes-
to mi to nedalo a po přečtení rozhovo-
ru s paní starostkou této obce musím 
pár řádky reagovat. 

Možná někdo namítne, když v Prame-
nech nežiji, tak proč se do celé situa-
ce pletu. Tento argument se dá do 
jisté míry pochopit, ale já se na celou 
záležitost dívám z pohledu ekonoma, 
který řadu let pracuje v oboru financí. 
A musím konstatovat, že je až zaráže-
jící, jak část a nebojím se říct nezod-
povědných obecních politiků blokuje 
řešení celého, a to velmi závažného 
problému, tedy astronomických dluhů 
obce. Navíc v situaci, kdy je na stole, až 
kupodivu velice seriózní nabídka věři-
tele na oddlužení obce, kterou jsem 
ještě ve své dlouholeté praxi neviděl. 

Ano smlouvu jsem nečetl, ale z článků ve 
vašem časopise vyplývá, že věřitel skou-
pil veškeré pohledávky a tím je konsoli-
doval v jednu jedinou a již tímto krokem 
udělal pro obec samotnou mnohem 
více než většina politiků za celou dobu 
tohoto letitého a závažného problému. 
Kdo se ve financích nepohybuje jako já, 
asi nedokáže ocenit přínos konsolidace 
pohledávek (3, 5 nebo dokonce více) 
v jedinou. Tímto krokem se již samot-
ná administrativa snižuje na minimum 
nemluvě o výhodách při samotném 
vyjednávání o vyrovnání dluhů. Dále 
z vašich článku vyplývá, že věřitel je k 
dlužníkovi v tomto případě obci, tak vel-
korysý ( nerad tento termín používám, 
ale jiný se použít nedal ), že po obci 
nechce plnou výši jejich dluhů, nýbrž 
částku, kterou za všechny tyto dluhy 
sám při konsolidaci vyplatil. To totiž 
nebývá zvykem. V drtivé většině přípa-
dů požaduje takový věřitel vždy úhradu 
v plné výši dluhů a ne částku poníženou 
o rozdíl mezi skutečným nákladem. A i 
kdyby nešlo o faktický rozdíl mezi těmi-
to položkami, i tak se jedná o krok více 
než vstřícný. O dalších výhodách doho-
dy nemluvě, například od odblokování 
exekucí a tím i obecního účtu a možnosti 
čerpání dotací.
Kdybych měl, jako ekonom (a já si to 
prostřednictvím vašeho časopisu dovo-
lím udělat) poradit občanům obce Pra-

meny, tak se ve volbách rozhodujte pře-
devším rozumem dobrého hospodáře 
a zvolte si takové představitele, kteří 
předloží konkrétní řešení vašeho nej-
většího problému. Tím jsou bezesporu 
dluhy vaší obce. Nemůžu se totiž zbavit 
dojmu, že někomu z místních politiků 
nejde ani tak o vyřešení ekonomických 
problému obce, nýbrž o to, jak z celé 
záležitosti vytěžit maximum ve svůj 
vlastní prospěch. 

Ing. Petr Sedláček 

Kdo jsou lidé za 
referendem o Vří-
delní kolonádě?
Při posledním zastupitelstvu jsem se 
zhrozil, že za referendem o Vřídelní 
kolonádě stojí Ota Řezanka. Řezanku 
si pamatuji, jako jednoho z politických 
přeběhlíků. V roce 2010 kandidoval za 
Hnutí O co jim jde, v roce 2012 kandi-
doval za Koalici pro Karlovarský kraj, v 

roce 2014 kandidoval za hnutí ANO. Poka-
ždé neúspěšně. Tímto je mi smysl celého 
referenda úplně jasný. V této blamáži na 
veřejnost vůbec nejde o podobu Vřídelní 
kolonády, ale o to, aby si Řezanka před dal-
šími volbami přiklonil na svou stranu nějaké-
ho toho voliče a získal konečně politickou 
funkci. Lidé nejsou ovce pane Řezanka.

S pozdravem K. Kubát

Dopravní situace v 
Karlových Varech 
- katastrofa!

Jízda po KV je katastrofa samé kolony. 
V průběhu roku se nic neděje a teď před 
zimou se musí rychle vše stihnout. Uzaví-
rají se najednou všechny důležité spojnice. 
Opravu deb*lita, proč opravy na sebe 
nenavazuji? Nejsem stavař, ale opravovat 
asfaltové povrchy v prosinci, když lze s 
určitou pravděpodobností předpokládat 
sněžení, je myslím špatně.

Petr Marek

Blok občana
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Zázračný vitamín 
ze slunce
Cítíte se v zimě slabí, smutní a trápí Vás bolesti 
svalů mnohem častěji než v létě? Pak pravdě-
podobně trpíte nedostatkem vitamínu D!
Není divu – až 90% procent toho-
to vitamínu získáváme ze slunečního 
záření, které nám v zimě zoufale chy-
bí. Výsledkem je nejen špatná nálada 
a únava, ale i zvýšené riziko závažných 
onemocnění, jako je vysoký tlak, říd-
nutí kostí, nebo dokonce roztroušená 
skleróza. Bez „déčka“ náš organismus 
zkrátka chřadne.

3 způsoby, jak doplnit vitamín D
Slunce
Pokud krátké zimní dny trávíte zavřeni 
v kanceláři nebo doma a nedopřejete si 

ani krátký pobyt venku, dostává vaše 
imunita i nálada pořádně zabrat. 
Řešení je ale velice prosté. Stačí kaž-
dý den vyjít na denní světlo alespoň 
na několik minut a během sluneč-
ných dnů si dopřát delší procházku. 
Zaručeně nejlepším způsobem, jak v 
zimě dobít baterky, je vyrazit za slun-
cem na hory. 

Tučné mořské ryby
Doplnit vitamín D stravou je poměr-
ně náročný úkol. Z potravin ho totiž 
lidský organismus vstřebá maximál-

ně 10%. Největší přísun zajistí tučné 
mořské ryby jako je losos nebo mak-
rela. Dále je vhodné si během vánoč-
ního období zpestřit jídelníček tre-
sčími játry, ústřicemi či sardinkami.

Potravinové doplňky
Předtím, než se zásobíte vitamínem 
D v kapslích, se poraďte se svým 

lékařem, který změří koncentraci 
vitamínu v krvi a doporučí vhodné 
dávkování. Jen tak si můžete být jisti, 
že vám vitamínová terapie prospěje.

Autor: Lenka Miladová

3 jednoduché rady, jak
o Vánocích nepřibrat
Nebojte se, nebudeme Vás nutit, abyste se vzdali 
vanilkových rohlíčků, bramborového salátu 
a dalších pochoutek. Stačí udělat pouze malé 
změny pro lepší (a lehčí) vstup do nového roku.
Relaxace
Největší chybou, kterou dělá většina 
z nás během adventu a Vánoc, není 
ochutnávání cukroví, nýbrž stres 
a shon. Místo klidného těšení na 
Vánoce raději zběsile nakupujeme, 
uklízíme, vyvařujeme, abychom se o 
svátcích zhroutili před televizi a pře-

jedli se cukrovím.V takovém zmatku 
rezignujeme na jakoukoliv pohybo-
vou aktivitu a zdravý životní styl. 
Omezte letos vánoční běsnění na 
minimum. Naplánujte si na každý 
den jen tu nejnutnější práci a raději 
si najděte čas pro sebe a své blízké. 
Zajděte si na procházku nebo za kul-

turou, zkrátka někam z dosahu plné 
ledničky. Relaxujte.

Zdravější mlsání
O svátcích se nemusíte vzdávat 
svých oblíbených lahůdek. Vybírej-
te si ale jejich zdravější alternativy. 
V bramborovém salátu nemusí být 
nutně majonéza, kapr nemusí být 
smažený a do cukroví použijte radě-
ji máslo než ztužený tuk. Zmenšete 
porce na svém talíři a raději se zasyť-
te polévkou, zeleninovým salátem 

nebo sušeným ovocem. Pozor také 
na tvrdý alkohol nebo sladké likéry!

Pravidelný pohyb
Každý den vyrazte na procházku, 
na běžky nebo alespoň postavte s 
dětmi sněhuláka. Počítá se jakýkoliv 
pohyb, která vás zvedne od televize 
a mísy cukroví, a díky kterému vstou-
píte do nového roku s úsměvem na 
tváři, a nikoliv s novými zbytečnými 
kily navíc.

Autor: redakce
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Vzhůru na 
sjezdovky
I když posledních pár let byla sněhová nadílka 
na horách dost mizerná, každý rok doufá-
me, že letos se to konečně zlomí, a že se zase 
vrátíme k té bílé ladovské zimě, jakou známe 
téměř jen z pohledů. Sjezdovky (a snowboar-
dy) k zimě zkrátka patří, zvlášť když bydlíte 
na úpatí Krušných hor a k nejbližšímu ski 
areálu to máte pár minut cesty autem.

Tak kam se letos vydat na lyže? 
Přinášíme vám aktuální informa-
ce o cenách nejznámějších areálů 
na Karlovarsku, které vám možná 
pomůžou v rozhodování. A protože 
seznam kompletních ceníků včetně 
hodinových, vícedenních a sezónních 
skipasů by bylo příliš dlouhé čtení, 
zaměřili jsme se na celodenní jízdné. 
Podrobnější informace najdete na 

internetových stránkách jednotli-
vých areálů.

Klínovec
Největší a nejznámější krušnohorský 
ski areál má pro letošní sezónu jednu 
novinku: rozšířený sjezd z mostu na 
sjezdovce Přemostěná a prodlouže-
ní Turistické o 600 m. Nově si také 
můžete koupit skipasy on-line a 

vyhnout se tak frontám u pokladen. 
Celodenní skipas vyjde dospělého 
na 750,- Kč, děti od 7 do 16 let na 
590,- Kč, studenty a seniory nad 63 
let na 690,- Kč. Za rodinné jízdné (2 
dospělí + 2 děti) zaplatíte 2200,- Kč.

Plešivec
Tenhle krušnohorský benjamínek má 
sice o pár kilometrů méně sjezdo-
vek než Klínovec, svým moderním 
zázemím pro děti i zkušené lyžaře 
je ale srovnatelný. Dospělí tu za 1 
den zaplatí 620,- Kč, děti od 7 do 16 
let 460,- Kč, senioři nad 63 let 570,- 
Kč. Za čtyřčlennou rodinu zaplatíte 

2100,- Kč. Můžete si ale také koupit 
velmi oblíbený 8 hodinový skipas, 
přenosný i do dalších dnů. Cena pro 
dospělé je 1190,- Kč, pro děti 850,- 
Kč.

Neklid
Známý lyžařský areál u Božího Daru 
využívají hlavně rodiny s dětmi. A 
taky snowboardisté – najdete tu 
totiž skvěle udržovaný snowpark. 
Jeden den tu dospělého stojí 550,- 
Kč, děti od 6 do 13 let 390,- Kč. 

Skipas pro čtyřčlennou rodinu (2 
dospělí + 2 děti do 15 let) stojí 
1770,- Kč.

Všechny tři zmiňované ski areá-
ly mají skvělé technické vybavení, 
spoustu možností pro lyžaře všech 
úrovní i širokou nabídku doplňko-
vých služeb. Což se ale odráží i na 
ceně. Pokud slevíte ze svých náro-
ků, najde se poblíž Karlových Varů 
dost menších areálů, kam se můžete 
vypravit. A chcete-li ušetřit ještě víc, 
vypravte se na večerní lyžování. Tře-
ba sem:
Skipot (Potůčky) – celodenní jízdné 
pro dospělé 350,- Kč, pro děti do 15 

let 270,- Kč.
Náprava ( Jáchymov) – celodenní 
jízdné pro dospělé 350,- Kč, pro děti 
do 140 cm 240,- Kč.
Velflink (Pernink) – celodenní jízdné 
pro dospělé 260,- Kč, pro děti do 15 
let 200,- Kč.
Pod nádražím (Pernink) – celodenní 
jízdné pro dospělé 300,- Kč, pro děti 
do 12 let 230,- Kč.

Zdroj cen: www stránky skiareálů
Autor: Lenka Miladová

Sikareál Klínovec

Sikareál Plešivec

Sikareál Plešivec

Sikareál Neklid
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Škoda Karoq
Automobilová firma Škoda nedávno uvedla 
na trh svůj nový vůz, Škodu Karoq. Má nahra-
dit jejich předchozí automobil označení Yeti. 
Karoq možná ztratil designovou hravost Yetiho, 
svým vzezřením ale patrně nikoho neurazí. 
Interiér stejný jako Karoq či 
Octavia 
Interiér je starou známou písničkou 
všech, kdo někdy jeli v soudobé ško-
dovce. Relativně strohý vnitřek bez 
zbytečných kudrlinek je velice pře-
hledný, okamžitě víte, kde co najdete. 
Popisovat jej zevrubněji patrně nemá 
zrovna smysl, protože totéž mají 
Octavia, Kodiaq a Superb. Novinkou 
je takzvaný digitální přístrojový štít, 
který za příplatek nahrazuje klasické 
budíky. Výhodou je, že namísto otáč-
koměru a rychloměru uvidíte třeba 
část aktuálních mapových podkladů, 
tak jako tak ale musíte pohled odvrátit 
od vozovky – ovšem nikoliv do strany, 
ale dolů. Zůstala i klasická mechanická 
varianta, která nám přece jenom při-
padá lepší.
Prostornost je bezproblémová 
Celkově ale Karoq prostorný je. I čtyři 
lidé s nadprůměrnou tělesnou výškou 
se do auta pohodlně usadí, nad hlavou 
budou mít dost místa (pokud si nepři-
koupí prosklenou střechu, ta jej jako 
obvykle snižuje) a strádat nebudou ani 
v oblasti kolen či nártů. Pro posádku 
je místa zhruba stejně jako v Octavii, 

využitelný prostor v zavazadelníku je 
ale v Karoqu menší. 
Motorizace
Nabídka motorizací zahrnuje dva ben-
zínové a tři dieselové agregáty. Zákla-
dem je litrové TSI o výkonu 85 kW. To 
lze koupit výhradně s pohonem před-
ní nápravy, a to jak se šestistupňovou 
přímo řazenou převodovkou, tak se 
sedmistupňovým automatem DSG. 
Benzínovou patnáctistovku TSI (110 
kW) pořídíte i ve verzi 4x4, ale pouze 
se samočinnou převodovkou. Později 
přijde 1,5 TSI a 4x4, ovšem výhradně s 
DSG. A počítá se i s provedením Sport-
Line, které dostane dvoulitrové TSI. 
Naftové motory zastupuje 1.6 TDI (85 
kW), dodávané výhradně s pohonem 
předních kol (a s manuální i automa-
tickou převodovkou). Dále následu-
je dvoulitrové TDI (110 kW), což je 
jediná motorizace, kterou dostanete 
v kombinaci manuální převodovka a 
pohon všech čtyř kol. Vrcholem je pak 
2.0 TDI o výkonu 140 kW, dodávané 
výhradně s pohonem všech čtyř kol.
Jízda
K samotnému jízdnímu projevu nelze 
mít výhrady. Karoq jezdí obdobně jako 

třeba Octavia, postavená na stejné modu-
lární platformě MQB. V zatáčkách vyšší 
těžiště nepoznáte, Karoq se na klasických 
okreskách chová suverénně, stejně tak 
nelze mít připomínky ke směrové stabilitě 

ve vyšších rychlostech. Na lehkém terénu 
v podobě rozbitých českých cest Karoq na 
osmnáctipalcových kolech při rychlejším 
jízdním tempu bohužel ztrácí jistotu.

Autor: Jan Šimek | foto: Škoda auto 

Mercedes-AMG Project ONE
F1 je výkladní skříní těch nej technologií, jaké jsou v auto-
mobilovém průmyslu k dispozici. Mercedes se na oslavu 
50. narozenin AMG rozhodl, že je nabídne i hrstce vyvo-
lených v autě, které má homologaci pro běžné silnice. 

V případě Mercedesu-AMG Project ONE 
nejsou řeči o příbuznosti s F1 jen marke-
tingovými tahy, je opravdu poháněn pře-
plňovaným V6 o objemu 1,6 litru, který 
byste našli v mistrovském voze Lewise 
Hamiltona. Spalovací motor sám o sobě 
dává výkon přes 500 koní a jeho specia-
litou je elektricky poháněné turbodmy-
chadlo. Roztáčí jej elektromotor o výkonu 
122 koní, dosahuje až 100 000 min-1 a 
jeho reakční doba je ve zlomku sekund. 
Dále se na pohonu Project ONE podílí tři 
elektromotory, jeden je spojen se spalo-
vacím motorem a společně pohání zadní 
kola, další dva – každý o výkonu 163 koní 
– pohání přední kola. I v tomto případě 
se jedná o to nejlepší, co je k dispozici. 
Elektromotory točí až 50 000 min-1 (nej-
modernější běžně používané motory jen 

20 000 min-1). Celkový výkon pohonné 
jednotky je přes 1000 koní a vedle toho, 
že Project ONE zvládne akceleraci z klidu 
na 200 km/h za 6 sekund a umí jet přes 
350 km/h, ujede také 25 km v čistě elek-
trickém režimu. Podvozek je další pojítko 
s F1, je použit systém push rod, kola jsou 
kována z hliníkové slitiny a pochopitelně 
nechybí ani karbon-keramické brzdy. Při 
pohledu na vůz je vidět, jak výraznou roli 
hrála aerodynamika. Mercedes sice neu-
vádí žádné konkrétní hodnoty, ale i laikům 
je jasné, že tohle auto bude aerodynamic-
ky velice efektivní a bude proudícím vzdu-
chem doslova přimáčknuto k silnici. A co 
je na celém tomto autě nejlepší? Na rozdíl 
od F1 jsou v kokpitu sedadla dvě, takže se 
o parádní jízdní zážitky můžete s někým 
podělit.                                Autor: Petr Horák

Auto
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Síla čisté přírody i 
ve vaší koupelně
Jak spolu souvisí krása, kosmetika a čistá příroda? 
Velmi úzce. Čistá přírodní kosmetika je totiž ten 
největší luxus, jaký můžeme sami sobě a hlavně 
naší pokožce nabídnout. Ještě se díky ní můžeme 
chovat ekologicky k našemu životnímu prostředí.

Klasické konvenční kosmetické pří-
pravky často používají přísady na bázi 
ropy a při výrobním procesu se leckdy 
spoléhají i na spoustu dalších chemikálií. 
Mnohé z těchto látek se navíc získávají 
rozsáhlou těžbou, kvůli které jsou kaž-
doročně zničeny kilometry a kilometry 
živé přírody. Další látky jako například 
ftaláty či parabeny mohou u citlivějších 
jedinců vyvolávat podráždění i silné aler-
gické reakce. Proč tedy používat tyto 
chemikálie, drsné k životnímu prostředí 
i naší pokožce, když si místo toho může-
me zvolit kosmetiku šetrnou a jemnou 
- přírodní?

Ekologická kosmetika hýčká naši kůži 
přírodními a hodnotnými přísadami, 
současně ale chrání také naši planetu. 
Ekologické zásady nedovolují při výro-

bě používání pesticidů ani chemických 
hnojiv, podporováni jsou převážně 
menší místní dodavatelé, což napomá-
há rozvoji lokální ekonomiky. Ta nejlepší 
přírodní kosmetika se také snaží opti-
málně využívat přírodních surovinových 
zdrojů, které kombinuje s inteligentním 
používáním recyklovaných obalů a udr-
žitelnými výrobními postupy.

Obzvláště v dnešní době často vybíráme 
kosmetické přípravky ve spěchu, aniž 
bychom se v klidu zamysleli nad tím, 
jakým látkám naše tělo vystavujeme. 
Právě pokožka je jakousi vstupní branou 
do našeho organizmu a proto je výběr 
kvalitních kosmetických přípravků stejně 
důležitý, jako výběr toho, co jíme. Ten 
největší luxus, který sami sobě můžeme 
dopřát, je v použití čistě přírodních a 
ekologických přípravků, které nezatěžují 
naši kůži ani naši planetu. Před rychlým 
zkrášlujícím efektem bychom měli dát 

přednost výrobku, který nám zajistí krá-
su dlouhotrvající. Jen kvalitní péče nás 
odmění zdravou pokožku, která nebu-
de předčasně stárnout a bude vypadat 
krásně a svěže i za mnoho let.  Investice 
do přírodních kosmetických produktů 
není nikdy špatnou volbou. 

Autor: Jan Farář

Vykroč jako Mladý 
gentleman!
Obuvnická dílna Švienty se svým projektem nazva-
ným MLADÝ GENTLEMAN sebevědomě dobývá srdce 
mnohých milovníků vkusu a ručního zpracování. 
Vykročte si jako gentleman v nepřehlédnutelných 
a luxusních botách z dílny mistra Pavla Švienty.

Vraťme se o deset let zpět do minu-
losti, kdy Pavel Švienty sbíral své zku-
šenosti u dvou nejznámějších ševcov-
ských guru v Čechách – Radka Zacha-
riáše a Erika Lawarta. Díky význam-
nému posunu v řemesle vznikla před 
třemi lety obuvnická dílna Švienty, 
kde pod rukama samotného mistra 
začaly spatřovat světlo světa luxusní 
kožené boty šité tradiční technolo-

gií „do rámu“ a následně také ceno-
vě dostupnější boty mimořádného 
vzhledu a kvality, šité zjednodušenou 
technologií „flexible“. A právě takové 
jsou boty řady Mladý Gentleman.

A jak se chodí v botách šitých na 
míru? Mistr se jen pousměje kout-
ky úst, v jeho tváři spatřuji zasněný 
výraz: „To se zkrátka nedá popsat, 
to si musí každý vyzkoušet sám.“. 
Jedno je ale jisté, jiné boty než šité 
na míru už nebudete chtít obout. V 
dílně Švienty vám bude noha změřena 
klasicky jako u každého ševce pomo-
cí tužky, papíru a ševcovského met-
ru ale pro dokonalé obutí tyto míry 
nestačí. K dokonale padnoucí botě je 
zapotřebí také 3D scan. Zobrazení 
3D je stěžejní při formování kopyta, 

během výroby si švec může kdykoliv 
prohlédnout nohu klienta, kterému 
boty vyrábí. Tradiční řemeslná práce 
a moderní technologie hrají i v tom-
to směru dokonalou symbiózu. Ještě 
před obutím vysněných bot vyzkou-
šíte zkušební boty, podle kterých se 
doladí všechny parametry pro finální 
obuv, ve které se budete cítit jako v 
bavlnce. 

S nástupem poslední doby ledové si 
pračlověk začal holá chodidla oblékat 
do kůže ulovených zvířat, nejstarší 
dochované boty – sandály jsou staré 
10 000 let, lidé toužili po botách od 
pradávna. Moderní člověk touží po 
botách Mladého Gentlemana z obuv-
nické dílny Švienty…

Autor: Vlastimila Smílková

Lifestyle



Jak pečovat o 
hvězdu Vánoc
Pryšec nádherný, poinsettia, vánoční hvězda…pod 
těmito názvy se skrývá jedna z nejdekorativnějších 
pokojových květin, jejíž obliba raketově vzrůstá 
vždy před Vánoci. Její pěstování není žádná velká 
věda, přesto většina rostlin přežije pouze jedny 
svátky. Jak to zařídit, aby krásně kvetla i příští rok?
Vánoce bez nachlazení
Základem úspěchu je vhodná teplota. 
Vánoční hvězda pochází ze střední Ame-
riky, a proto jí vyhovuje stálá teplota nad 
20°C. V obchodě si proto všímejte, zda 
rostlina nestojí v průvanu či v chladu, a 
nechte si ji dostatečně zabalit, aby cestou 
domů neprochladla. Stejně tak jí nesvěd-
čí stanoviště na parapetu a nesnese ani 
krátké větrání. Více než přímé slunce 
ocení rozptýlené světlo a uvítá vlhčí 
vzduch. Umístěte ji do blízkosti odpa-
řovače nebo pravidelně roste. Zalévejte 
odstátou vlažnou vodou, ale dbejte na to, 
aby nestála ve vodě. Čas od času ji může-
te přihnojit.

A co po Vánocích?
Jakmile hvězda odkvete, snižte zálivku a 
umístěte ji na chladnější místo. Na jaře 
rostlinu přesaďte a po odeznění posled-
ních mrazíků umístěte ven, kde vydrží až 
do konce babího léta. Celé léto ji dosta-
tečně zalévejte a přihnojujte, prospěje jí i 
seříznutí až o 10 cm.
V polovině října přichází to nejdůležitější 
– každou noc je třeba rostlinu důkladně 
zatemnit nejméně na 12 hodin. Tvorba 
květů je způsobena střídáním krátkých 
dnů a dlouhých nocí v zemi jejího půvo-
du. Vytrváte-li, odmění se vám po dvou 
měsících nádhernou hrou barev..

Autor: redakce

Tradice z Vizovic

Milujete vánoční pečení, ale už vám dochází 
nápady, do jakých druhů se ještě pustit? Vsaďte 
letos na tradiční dekorativní cukroví, které se sice 
nejí, ale zato vydrží krásné spoustu let. Takové, 
které se ve Vizovicích peče již více než 100 let.
Jak na to
Těsto na vizovické pečivo se skládá 
pouze ze dvou surovin: hladké mouky 
a vody (200 ml vody na 500 g mou-

ky). Hnětení zabere nejméně hodinu, 
protože hmota musí být naprosto 
hladká a bez hrudek. Dokonale zpra-
cované těsto musí odpočívat v chladu 

nejlépe přes noc. Pak přichází to nej-
důležitější – tvarování figurek a dalších 
dekorací. Pro tuto práci potřebujete 
hlavně ostrý nožík a nůžky, použít 
můžete i pinzetu či malá vykrajovát-
ka. Původně vizovické pečivo před-
stavovalo 34 zvířátek, z nichž každé 
mělo svůj symbolický význam. Určitě 
ale není chybou popustit uzdu fanta-
zii a vykouzlit své oblíbené ozdoby na 
stromeček, svícen nebo třeba celý 
betlém.
Zvířátkům a figurkám vyznačte oči 
různými druhy koření a jednotlivé díly 
k sobě slepujte vlažnou vodou. Hoto-
vé tvary je zapotřebí nechat zhruba 3 
hodiny oschnout a potom potřít roz-

šlehaným vejcem, aby se krásně lesk-
ly. Pečte je nejdříve velmi pozvolna na 
50°C, po několika hodinách je mož-
né teplotu zvýšit na 100°C. Pečivo je 
hotové, jakmile získá zlatavou barvu.

Staročeské Vánoce
Vizovické pečivo krásně ozdobí slav-
nostně prostřený stůl nebo vánoční 
stromeček v rustikálním stylu. Skvěle 
ladí s dalšími přírodními dekoracemi, 
jako jsou slaměné ozdoby, červená 
jablíčka nebo pozlacené ořechy. Do 
vašeho domova vnese kouzlo starých 
časů.

Zdroj: abeceda zahrady
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Karlovarský symfonický orchestr

25. 12. 2017 | Vánoční koncert KSO a Grand-
hotelu Pupp | 15:00
JAKUB JAN RYBA: Česká mše vánoční
Česká mše vánoční českého hudebního skladate-
le přelomu klasicismu a romantismu Jakuba Jana 
Ryby (1765 – 1815) je jeho nejznámějším dílem a 
nejslavnější a nejznámější česky psanou církevní a 
vánoční skladbou.

31. 12. 2017 | Karlovarské městské divadlo 
17:00 / Adéla ještě nevečeřela
Západočeské divadlo v Chebu, Karlovarské 
městské divadlo a Karlovarský symfonický 
orchestr uvádějí muzikál

1. 1. 2018 | Novoroční koncert Karlovarských 
symfoniků a Grandhotelu Pupp / 15:00
Slavné hudební maličkosti
Nový rok přivítá Karlovarský symfonický orchestr 
slavnými ukázkami z tvorby hudebních velikánů 
19. století. Jedinou skladbou reprezentující 20. 
století, je proslulá Alžbětinská serenáda Ronalda 
Bingeho. Mezi autory nechybí jméno Josefa 
Labitzkého, který je pro Karlovarský symfonický 
orchestr a Karlovy Vary naprosto zásadní posta-
vou. Jako sólistka se představí sopranistka Tereza 
Mátlová, operní i muzikálová zpěvačka, absol-
ventka pražské HAMU. Je laureátkou ceny Talent 
roku operního festivalu v irském Wexfordu, kde 
ztvárnila řadu operních rolí.

4.1. 2018 / Novoroční koncert / 19:30
Novoroční koncert uvede proslulý Klavírní 
koncert č. 1 b moll Petra Iljiče Čajkovského 
(1840 - 1893). Jako sólista se představí klavírista, 
varhaník a skladatel Marek Kozák, laureát Meziná-
rodní hudební soutěže Pražské jaro a semifinalista 
Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina 
ve Varšavě.

12.1.2018 / Dirigentský Masterclass / 19:30

Ve spolupráci s Vysokou hudební školou Hannse 
Eislera v Berlíně
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Symfo-
nie č. 4 A dur „Italská“
JOHANNES BRAHMS: Symfonie č. 2
Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent 
prof. Christian Ehwald

19. 1. 2018 | Mistrovské kurzy /19:30

Nicolás Pasquet – umělecké vedení
Lázně III

24. 1. 2018 | Ravel & Franck 119:30

Maurice Ravel: Dafnis a Chloe, suita z baletu
Maurice Ravel: Koncert pro klavír a orchestr
Grandhotel Ambassador, Národní dům

Koncerty

25.12.2017 / 15:00 / Vánoční koncert – 
Grandhotel Pupp 
Grandohotel Pupp

26.12.2017 16:00 – AVE MARIA – 1. Vánoční 
koncert 
Kostel sv. Máří Magdalény

26.12.2017 / 19:30 / Galakoncert Operetních 
melodií a evergreenů 
Karlovarské městské divadlo

27.12.2017 / 20:30 / Gipsy Hery Band
Club Imperial

28.12.2017 / 19:30 / Ave Maria / 2. Vánoční 
koncert
Kostel sv. Máří Magdalény

29.12.2017 / 19:30 / Jazz Evergreens
Kostel sv. Petra a Pavla

29.12.2017 / 20:30 / Mirka Novak a Ivan 
Audes Trio
Club Imperial

31.12.2017 / 16:00 / Organ Gala 
Kostel sv. Petra a Pavla

1.1.2018 15:00 – Novoroční koncert KSO a 
GH Pupp 
Grandhotel Pupp

1.1.2018 / 15:30 / Ave Maria 
Kostel sv. Máří Magdalény

1.1.2018 / 19:30 / Světem Opery 
Karlovarské městské divadlo

2.1.2018 / 19:30 / Ave Maria (
ostel sv. Máří Magdalény

3.1.2018 / 19:30 / Jazz Evergreens
Kostel sv. Petra a Pavla

4.1.2018 / 19:30 / Novoroční koncert
Grandhotel Ambassador

5.1.2018 / 16:00 / Organ Gala 
Kostel sv. Petra a Pavla

6.1.2018 / 15:30 / Ave Maria
Kostel sv. Máří Magdalény

6.1.2018 / 19:30 / Vivaz Jazz – k poctě 
legendám 
Karlovarské městské divadlo

9.1.2018 / 16:00 / Ave Maria 
Kostel sv. Máří Magdalény

12.1.2018 19:00 – Dirigentský masterclass 
Lázně III

16.1.2018 / 19:30 / Galakoncert Operetních 
melodiíí a evergreenů
Karlovarské městské divadlo

19.1.2018 / 19:30 / Dirigentský masterclass 
Lázně III

24.1.2018 / 19:30 / Ravel  Franck
Grandhotel Ambassador

Pro děti

2.1.2017 – 31.12.2017 10:00 – 20:00 / Největ-
ší výstava medvědů v ČR
Zámeček Doubí

29.12.2017 / Pátek s Hvězdárnou 
Hvězdárna
30.12.2017 / 15:00, 17:00 / Denní programy 
hvězdárny pro veřejnost
Hvězdárna

14.12. – 29.1.2018 / 13 - 17:00 / Svět záchra-
nářů – pro veřejnost
KV Arena

Společenské

30.11.2017 – 2.1.2018 / 17:00 / Zvěřinec 
Galerie Duhová paleta

24.12.2017 / 21:30 / Štědrovečerní Bohosluž-
ba slova
Kostel sv. Anny v Sedleci

12.12. 2017 / 17:00 / Vernisáž, autogramiáda 
a beseda s autore
Všehochuť 
Krajská knihovna

13. - 16.12. 2017 / 17:00 / Všehochuť 
Krajská knihovna
18. - 22.12. 2017 / 17:00 / Všehochuť 
Krajská knihovna

16.1.2018 / 18:00 /  Z. Slába a K. Polomis: 
Dva v jednom
Divadlo Husovkabava

Zábava

25.12.2017 / 20:00 / Klub Crux na prosinec
CRUX klub

29.12.2017 / 20:00 / Klub Crux na prosinec
CRUX klub

31.12.2017 / 20:00 / Klub Crux na prosinec
CRUX klub

27.12. 2017 / Always Live
Music Bar Kakadu
29.12. 2017 / Always Live
Music Bar Kakadu

30.12. 2017 / Always Live
Music Bar Kakadu

28.12.2017 / 20:30 / 
Výuka Latinsko-Amerických tanců
Club Imperial

31.12.2017 / Silvestr v Hotelu Imperial
Hotel Imperial

31.12.2017 / Great Gatsby Silvestr 2017
Grandhotel Ambassador

31.12.2017 18.30 / Silvestr v Carlsbad Plaza 
Hotel Carlsbad Plaza
31.12.2017 19:00 / Silvestr v Grandhotelu 
Pupp 
Grandhotel Pupp

31.12.2017 / 19:00 /  Silvestr na Dianě 
Restaurace s rozhlednou Diana

16.1.2018 / 19:30 /
Burian / Antidepresivní povolební večírek
Divadlo Husovka

Hudební festival Létofest 2018 opět v Karlových 
Varech. Dva dny skvělé muziky na Rolavě. 
Hlavními hvězdami budou skupiny KABÁT, 
CHINASKI, WANASTOWI VJECY, BSP a další.
Po úspěšném tažení v 
Letním kině se Létofest 2018 
přesune na Rolavu. Poslední 
víkend v srpnu (24. – 25. 
8. 2018) Karlovy Vary ožijí 
multižánrovým hudebním 
festivalem. Festival nabídne dvě 
pódia, přičemž druhé pódium 
bude patřit regionálním kapelám. Návštěvníci, kteří na Rolavu zavítají, se mohou těšit 
na  Mandrage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž, Stihavka, Pavlíček), UDG, Sebastián, 
Marek Ztracený. Hlavní hvězdou pátečního programu bude skupina CHINASKI, 
která přiveze halový mejdan, se kterým aktuálně objíždí vyprodané hokejové arény. 
Umožní jí to v rámci festivalů neviděné pětatřicet metrů široké pódium, které dovolí 
přenést nejvýpravnější show skupiny i pod širé nebe. Svým jediným vystoupením 
v ČR v roce 2018 obohatí sobotní program kapela KABÁT. Na své si přijdou také 
rodiny s dětmi s bohatým programem a soutěžemi.

TIP: Jako skvělý vánoční dárek využijte možnost koupě vstupenek za 
zvýhodněnou cenu 590,- korun, která platí jen do 31. 12. 2017
Vstupenky lze zakoupit on line v síti TicketLIVE www.ticketlive.cz nebo vybraných 
Infocentrech. www.letofest.cz, www.facebook.com/letofest.cz
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CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V KARLOVARKÁCH!
Nabízíme vám možnost
umístění inzerce v tomto
měsíčníku.
Náklad: 33.000 ks
Distribuce: ZDARMA
Cena za inzerci: již od 3.500,–
Grafické zpracování inzerce ZDARMA

volejte: +420 777 334 566

Vážení čtenáři,
doposud byly Karlovarky vydávány 
v tištěné (měsíční) a denní Face-
bookové formě. Po několika 
měsíčním a složitém vyjedná-
vání se společnost Karlovarky 
s.r.o. stala dne 9. 10. 2017 
vlastníkem domény karlo-
varky.cz. Od této chvíle jsme 
okamžitě zahájili přípra-
vy na výrobě webových 
stránek. O spuštění 
našich nových inter-
netových stránek vás 
budeme informovat 
na našem Facebooku.

KARLOVARKY
BUDOU MÍT
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

SNADNÁ CESTA 

DO LÁZNÍ

» Darujte zdraví, darujte  
vánoční poukaz

www.spa5.cz
Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01  Karlovy Vary
telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz

na vybrané 

procedury*

zimní slevy

až 60%

* nabídka platí na prodej od 6. 11. 2017 do 23. 12. 2017
• výše slevy podle druhu procedury  

•  čerpání procedur 9. 1. - 31. 3. 2018 

DEKOR PLUS

„DEKOR PLUS, dekorace, které oblečou váš 
interiér do hřejivé radosti, pohody a štěstí.“

Máme pro vás připraven DÁREK v podobě 10% 
slevy na veškerý sortiment v době konání Vánoč-

ních trhů po předložení tohoto kuponu.

Figurky – andělé – ozdoby
svítící domečky– svícny – lucerny Santa

Clausové – věnečky i věnce ručně zdobené
květinové dekorace a vánoční aranžmá...

Krásné dekorace na letošních Vánočních trzích od DEKOR 
PLUS najdete na stánku ve Smetanových sadech – u Alžběti-

ných Lázní v Karlových Varech. Tímto srdečně zveme příznivce 
adventního času k nákupu od 2.prosince 2017 do 7.ledna 2018.

Otevřeno každý den od 10:00 – 18:00 hodin.

inzerce

Karlovarky
Připojte se k nám na Facebooku!
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Křížovka o mobil v hodnotě 4 000 Kč
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. 1. 2018
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím 
SMS na tel. číslo 608 927 861 ve tvaru: (tajenka), jméno 
a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle ceníku SMS zprávy vašeho 
oparátora. Výherce budeme telefonicky informovat.
Vítěz z minulého čísla: Jana Středová, Mariánské Lázně

Nic tak neodhaluje charakter lidí,… (viz tajenka)

SOUTĚŽ! Svíčková Wellington

Blíží se nám silvestr a tak jsme si pro vás připravili 
slavnostnější pokrm ze svíčkové, kterým jistě nadch-
nete své přátele nebo rodinu. Recept je trochu nároč-
nější, ale věřte, že budete za kuchařskou hvězdu.

Suroviny:
• 400g hovězí svíčkové
• listové těsto
• šunka (parmská nebo pršut)
• čerstvé žampiony
• hořčice
• žloutky na slepení těsta
• sůl, pepř, olej
• cibule
• lžíce másla
• bylinky

Postup:
Svíčkovou necháme vcelku, osolíme a opepříme. Se solí opatrně, 
na svíčkovou budeme pokládat ještě šunku, která je také sama o 
sobě slaná. Rozpálíme si pánev s olejem a svíčkovou opečeme 
zprudka ze všech stran do zlatova, aby se nám pěkně zatáhla. Poté 
ji dáme stranou, necháme vychladnout a celou potřeme hořčicí. 
Na pánvi rozpustíme máslo, přidáme najemno nakrájenou cibuli 
a osmažíme do růžova. Nasekané žampiony na jemno nakrájené 
vložíme na cibulku, osolíme, opepříme, přidáme nasekané bylinky 
a houby zbavíme veškeré vody. Tuto směs necháme vychladnout.
Na potravinovou folii rozložíme plátky šunky tak, aby pokryly 
celou svíčkovou. Na šunku rozmístíme směs z hub a nahoru dáme 
maso. Vše zabalíme do folie, utěsníme a vytvoříme pevný balíček, 
který na stranách zatočíme jako bonbon, a tím vše pěkně upev-
níme. Necháme v ledničce cca. 15 minut odpočinout. Mezitím 
si vyválíme listové těsto na tenkou vrstvu, tvar musí odpovídat 
velikosti balíčku, který jsme vytvořili.
Vybalíme masový balíček a položíme doprostřed těsta, okraje těs-
ta namažeme rozšlehanými žloutky a zabalíme. Přebytečné konce 
odřízneme, všechny spoje i celý povrch se namaže žloutky. 
Ujistíme se, že balíček je pevný, bez děr nebo špatných svárů. Mezi 
náplní a těstem by neměly být vzduchové bubliny. Takto připrave-
ný balíček pečeme 35 – 40 minut v troubě při teplotě 200 stupňů. 
Poté vyndáme z trouby a necháme v celku odpočinout cca 10 
minut. Krájíme na 3 cm tlusté plátky a ihned servírujeme.

Dobrou chuť

CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V KARLOVARKÁCH!
Nabízíme vám možnost
umístění inzerce v tomto
měsíčníku.
Náklad: 33.000 ks
Distribuce: ZDARMA
Cena za inzerci: již od 3.500,–
Grafické zpracování inzerce ZDARMA

volejte: +420 777 334 566
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Jenišov 68, K.VARY

Ušetřete

s námi

až 30%

nákladů.o  Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
o  Bez skrytých poplatků a sankcí!
o  PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
o  Servisní tým techniků pro Vaše plynová zařízení

606 939 959     www.kvplyn.cz



NejmoderNější ryze techNická škola v karlovarském kraji otevírá pro rok 2018—2019 
tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / Veřejnosprávní činnost 
/ Mechanik opravář motorových vozidel / Nástrojař  Nabízíme: perspektivu v budoucím zaměstnání / 
kvalitní výukové programy / stipendijní programy pro žáky / řidičská oprávnění v rámci výuky zdarma

školu doporučují a práci absolveNtům Nabízejí: AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS /  
BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. / ČEZ / EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. /  
LAGARDE SPEDITION spol.s r.o. / LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.  /  
SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. /  
S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE /  
ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY                                                > více na: www.spsostrov.cz

Nový obor na spš ostrov!
veřejnosprávní činnost
od 1. 9. 2018 (Přihlášky do 1. 3. 2018)


