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UNESCO… 
naděje nebo hrozba pro Karlovy Vary?
Díl třetí
Karlovy Vary pomalými kro-
ky postupují do UNESCO, aniž 
by věděly, co to pro ně bude 
v budoucnu znamenat. Nepůjde 
totiž pouze o propagaci ČR v zahra-
ničí jako památkové supervelmoci, 
ale i  o  řešení řady problémů, které 
to vyvolá. První problém pro obča-
ny Karlových Varů je již na světě. Na 
svém závěrečném zasedání odstupující 
Sobotkova vláda vyhlásila památko-
vou rezervaci Karlovy Vary s účinnos-
tí dnem 1. 1. 2018, neboť to má být 
jedna z podmínek pro úspěch žádos-
ti o  zápis do Unesca, třebaže ten je 
z mnoha jiných důvodů velmi nejistý. 
Rezervace a  její ochranné pás-
mo byly vyhlášeny v maximálním 
možném rozsahu, tedy na cca 
10x větší ploše, než kterou činila 
dosavadní městská památková 
zóna. Do památkové rezervace 
se tak dostaly nejen městské 
lesy, ale i části Tuhnic a Draho-
vic, tedy území, jejichž památková 
hodnota je minimální. V  tomto roz-
šíření rezervace se nenachází žádná 
významná kulturní nemovitá památka, 
což je fatální vada celého vládního aktu, 
neboť účelem památkové rezervace 
dle platného památkového zákona je 
zvýšená ochrana stávajícího souboru 
památek. V Drahovicích a Tuhnicích 
či v okolních lesích se ale žádný takový 
soubor nevyskytuje. Z toho vyplývá, že 
rozsah rezervace byl stanoven pouze 

účelově pro splnění údajných podmí-
nek UNESCO, bez ohledu na faktický 
stav památkové hodnoty tohoto roz-
sáhlého území a absenci souboru kul-
turních památek v něm.

Pro vlastníky nemovitostí 
v nově zřízené památkové rezer-
vaci to znamená zvýšení admini-
strativní zátěže v případě, že by 
hodlali na svých nemovitostech 
provádět nějaké změny či úpravy 
včetně běžné údržby a také ome-
zení resp. i nepovolení jejich záměrů 
v případě, že by chtěli provádět nástav-
by či přístavby budov nebo měnit 
jejich vnější vzhled. Příznačné je, že do 
rezervace nebyl zahrnut areál Karlo-

varské nemocnice, ačkoli okolní domy 
zahrnuty byly a památková ochrana se 
nevztahuje ani na kácení lázeňských 
lesů prováděné v rámci těžebních plá-
nů, tedy na zřizování průseků, které 
mění krajinný ráz daleko více, nežli je 
výměna okenní kličky. Takže jiný metr 
byl vládou použit na občany a podni-
katele a jiný na majetek samosprávy. Je 
nepochopitelné, že dotčených občanů, 
kteří ponesou v souvislosti se zřízením 
památkové rezervace zvýšené nákla-
dy a podnikatelů, kterým tak byly do 
budoucna znemožněny jejich podnika-
telské záměry, se nikdo na jejich názory 
nezeptal. Vše bylo v režii pár úředníků, 
kteří ve Varech ani nebydlí a ani jim tu 

žádné nemovitosti nepatří, natož aby 
měli praktické zkušenosti v  oboru 
lázeňství; jak to již patří do české histo-
rie…rozhodlo se opět o nás a bez nás.

Uvedu proto v této situaci několik 
návrhů, které se neodváží žádný míst-
ní politik nahlas vyslovit, neboť by to 
znamenalo ve zvířené a netolerantní 
„pro unescové“ atmosféře jeho poli-
tickou smrt.

Co by bylo nyní potřeba udělat?
1. Provést konečně nezávislou eko-
nomickou analýzu přínosů a negativ 
vstupu, což se ostatně mělo pro-
vést již na začátku zahájení jednání 
o  zápisu. Poté by bylo potřeba se 
zeptat občanů města, nejlépe formou 
místního referenda, zda s UNESCO 
souhlasí, tedy zda souhlasí i se všemi 
omezeními a negativy, které to pro 
ně přinese. Není totiž ostudou nebýt 
v UNESCO. Obyvatelé Drážďan 
se již v  referendu jasně vyjád-
řili, že o  omezování ze strany 
UNESCO nestojí a  Drážďany 
byly ze seznamu světového kulturní-
ho dědictví vyškrtnuty. Zmenšila se 
tím jejich památková hodnota? Sní-
žil se počet návštěvníků? Vůbec ne. 
Ještě dále zašly Spojené státy 
a  Izrael. Oznámily, že členství 
v UNESCO ukončí, neboť politic-
ké postoje současných představitelů 
UNESCA jsou v rozporu s posláním 
této organizace.

inzerce

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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www.fantaziesokolov.cz

•  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)
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•  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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(Vstup pondělí až neděle, pro jednu dospělou osobu a jedno dítě)
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•  Příjemné posezení pod zastřešenou venkovní 
 zahrádkou.
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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:
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2. Důkladně a objektivně prověřit, 
zda hodnoty navrhované k  zápisu 
jsou opravdu skutečnými hodnotami 
a zda nejde pouze o účelové přání 
několika úředníků a památkářských 
lobbistů, kteří si na dobře place-
né činnosti pro zápis do UNESCO 
založili svoji kariéru a  ekonomic-
kou jistotu. Jako zcela mimořádná 
památka se totiž jeví pouze budova 
Císařských lázní, opravdový unikát 
nemající v Evropě obdoby. Na dal-
ší významné, ale již méně významné 
památky, nám postačí prsty jedné 
ruky: Městské divadlo, Dientzehofe-
rův kostel Máří Magdalény, Zítkova 
kolonáda a  možná i  malá kolekce 
karlovarských domů z  produkce 
slavných vídeňských architektů (ale 

těch je Vídni zhruba 100x tolik). 
Má nyní nově vymezené území se 
souborem laviček, altánků, lesních 
besídek a  náboženských symbolů 
roztroušených v  lázeňských lesích 
označené vznešeným názvem tera-
peutická krajina opravdu světovou 
jedinečnost?

3. Napadnout nařízení Sobotko-
vy vlády o prohlášení památkové 
rezervace. Není totiž šance, že 
by došlo k jejímu automatickému 
zrušení či zmenšení v případě, že 
k žádnému zápisu do UNESCO nedo-
jde. Uvědomme si, že pokud by došlo 
k  vyhlášení památkové rezervace již 
v roce 1992, když byla vyhlášena pouze 
památková zóna, žádné znovuzrození 
Varů do dnešní podoby by nikdy nena-
stalo. Město by zůstalo zakonzervo-
váno v tehdejší zastaralé podobě bez 
moderních balneoprovozů, hotelových 
bazénů a luxusních hotelů přesně tak, 
jak to stanovují podmínky pro stavební 
činnosti uvnitř památkové rezervace.

4. Ať dojde či nedojde k zápisu 
do UNESCO, město by se na 
takovou možnost mělo serióz-
ně připravit, což doposud neči-
ní. Jedná se především o vybudování 
plnohodnotných dopravních a  infor-
mačních terminálů pro turistické 
návštěvníky Karlových Varů (např. 
Kouzelné městečko, U Slávie, Dolní 
nádraží) s dostatečným počtem stání 

pro osobní automobily a  autobusy. 
Parkoviště do ulic lázní nepatří. Město 
ale dělá pravý opak. Parkovací mís-
ta, kde bylo dříve parkování zakázá-
no, dále rozšiřuje např. v Slovenské, 
Moravské, Sadové a  Zahradní ulici. 
S  tím souvisí nutnost provozování 
systému chytré veřejné ekologické 
dopravy v lázeňském území jako veřej-
né služby, což je úkolem města.

5. Zvýšit počet atrakcí a zajímavos-
tí vně lázeňské zóny tak, aby turisté 
zůstávali v  Karlových Varech ales-
poň přes jednu noc a nechávali zde 
formou poplatků prostředky, které 
jsou potřeba pro další rozvoj obce. 
Je neuvěřitelné, že Karlovy Vary jako 
leader Spolku velkých evropských 
lázní doposud nemají žádné veřejné 
lázně s  velkými otevřenými bazény 
s horkou termální vodou. Návštěv-
ník největších českých lázní tak ani 
nemá možnost si vyzkoušet žádnou 
tradiční lázeňskou proceduru. Vary 
nemají ani žádný aquapark, zoo-
logickou či botanickou zahradu, 
arboretum, lesní cyklodrom, 
dinopark ba ani muzeum porce-
lánu. Předkové nám zde nezanechali 
žádný hrad, zámek či klášter. Bude 
proto potřeba přestat žít z podsta-
ty, kterou dnes tvoří do výšky pou-
hých 2 m šplouchající Vřídlo a nové 
turistické cíle vybudovat. Jen tak se 
podaří rozředit nekonečné průvody 
skupin asijských turistů dychtících za 

jeden týden v Evropě vyfotit co nej-
více památek UNESCO. Vezměme 
si za příklad italské lázně Merano se 
svými novými světoznámými botanic-
kými zahradami či Mariánské Lázně se 
svým parkem stavebních miniatur.

A kdo by se o  to vše měl posta-
rat? Obyvatelé té částí města, které 
se UNESCO týká, tvoří sotva 10% 
z  celkového počtu obyvatel města 
a na plánování rozvoje města proto 
nemají žádný vliv. Představují totiž 
příliš málo voličů na to, aby jejich 
potřebám zastupitelé vůbec naslou-
chali. Problematika této části města 
je navíc zcela odlišná od ostatních 
převážně rezidenčních čtvrtí. Karlovy 
Vary jsou statutárním městem a mají 
tak možnost si zřídit městské obvody. 
Nebylo by proto daleko přirozenější, 
aby nejen lázeňské území, ale i další 
čtvrti měly vlastní samosprávu, která 
bude mnohem lépe řešit specifické 
potřeby jejich obyvatel, nežli součas-
ný od reality vzdálený, ale o to více 
přebujelý magistrát? To však je téma 
na samostatný článek.

Je tedy UNESCO naděje nebo 
hrozba pro Karlovy Vary? Je obojím 
zároveň. Především je ale výzvou 
samosprávě města, co vše by měla 
začít konečně dělat, aby se Karlovy 
Vary staly přitažlivé pro návštěvníky 
a zároveň přívětivým městem pro své 
obyvatele.

Autor: Ing. arch. Alexander Mikoláš

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

www.fantaziesokolov.cz

Pro platnost vstupenky vyplňte e-mail:
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KV Arena a její kostlivci ve skříni
Kdybych nevěděl, že je KV Aréna celkem novou stavbou, tak bych si 
dle současného technického stavu myslel, že jde o halu, která musí 
po letech provozu projít generální rekonstrukcí. Hala má spousty 
neduhů, ale i závažných problémů a škod, které vznikli zanedbáním 
údržby, a to zejména v rámci reklamačních lhůt. Posuďte sami.
1) Nouzové osvětlení 
MFH (multifunkční hala) 
TH (tréninková hala)
Dle našich zjištění bylo provedení 
neúplné, chybí mnoho komponen-
tů, nebyla zapojena kabeláž systému 
BAGHELLI Úplně chybí vstupní reviz-
ní zpráva!? Z  tohoto důvodu nebylo 
možno provádět ze zákona povinné 
pravidelné funkční zkoušky. Pokud by 
ovšem všechny tyto problémy byly 
řešeny již v záruce, tak jako se to v sou-
časné době děje na Bazénovém cent-
ru, předešlo by se současným vysokým 
výdajům za opravy.

Předpokládaná vzniklá škoda se 
odhaduje na 1,5 – 2 milionů korun!

2) Zatékání do terasové 
střechy objektu MFH
V  současné době (před uzávěrkou 
našeho měsíčníku pozn. Redakce) pro-
bíhá oprava poškozených částí střechy, 
ve kterých by mohly vzniknout škody 
velkého rozsahu (zatékání do drahého 
specializovaného technického zařízení, 
režijní místnosti jsou plné elektroniky 
a hrozí že začne zatýkat i do prostor, 
které KV Arena pronajímá) a zároveň 
způsobit nemalou škodu třetím stra-
nám.

Odhadovaná škoda min. 800 tis. 
Korun

3) Odstranění závady špatně 
ukončených odpadů
Díky nevyhovujícímu vyvedení odpad-
ních šachet unikal nesnesitelný zápach 

do 4. a 5. patra MFH a tím to bránilo 
a výrazně omezilo komerčnímu využití 
těchto prostor.

Odhadovaná škoda nápravy min. 
300 – 400 tisíc korun + ušlý zisk za 
pronájem komerčních prostorů.

4) Ignorování závady na 
tepelných čerpadlech
V  objektu MFH se nachází systém 
tepelných čerpadel, který při plné 
funkčnosti je schopen za velmi výhod-
ných finančních podmínek vytápět 
prostory MFH a TH. Kvůli v minulosti 
špatně zvolenému technickému řešení 
je funkční po celou dobu provozu vždy 
jen polovina možné kapacity systé-

mu. Předpokládaná cena nápravy se 
odhaduje na min. 300 tis. korun, plus 
vzniklá škoda za nehospodárný provoz 
v řádech statisíců!

5) Problémy vstupních dveří 
v celém objektu MFH a TH
Jedná se o problémy většiny dveří, kte-
ré se nacházejí v objektu MFH a TH. 
Špatně se dovírající dveře, zohýbané 
panty, nefunkční kliky či systém ote-
vírání těchto dveří. Pokud by tyto 
problémy opět někdo řešil v záruce, 
předešlo by se budoucím nákladům 
na odstranění těchto závad. Dle 
našich zjištění mohou dosahovat výše 
v řádech statisíců…

6) Praskající dlažba 
v ochozech MFH
V důsledku špatného technologického 
postupu při pokládce dlažby (na nedo-
statečně vysušených anhydritových 
podkladech) došlo k  uzavření vnitř-
ní vlhkosti, a to průběžně způsobuje 
praskání a vzedmutí položené dlažby. 
V minulosti nebyl tento problém řešen 
komplexně v rámci záruky, ale pouze 
částečnými opravami.

Odstranění takto vzniklé škody se 
odhaduje v řádech statisíců až milio-
nů!!!

7) Klimatizace MFH
Klimatizace nebyla nikdy naplně-
na nemrznoucí směsí, nýbrž pouze 
vodou!? Dle posouzení odborně způ-

sobilou osobou, toto mělo být součás-
tí předaného díla.

Cena nápravy min. 100 tis. korun

8) Požární klapky
Při opravě zapáchajících odpadů bylo 
zjištěno, že není umožněn přístup 
k některým požárním klapkám. Revize 
a zkoušky v minulosti musely probíhat 
pouze papírově, nikoliv však fyzicky jak 
ukládá zákon!!! Tyto klapky bude nutné 
zpřístupnit.

Odhadovaná cena stavebních úprav 
bude minimálně v řádech desetitisíců.

9) Neexistující koncepce rozvoje 
a udržitelnosti informačních 
a komunikačních technologií
Tento problém zákonitě způsobí 
v  dohledné době nutnost okamžité 
náhrady většiny komponent systému 
najednou. Aktuální stav je ten, že jed-
notlivé systémy se udržují při životě. 
(Velmi závažné jsou zejména výpadky 
bezpečnostních systémů EPS, EZS)

Z nutnosti trvalého udržení provozu 
vzniklo velké množství úprav a změn, 
které nejsou zdokumentovány. Jed-
ním z důvodů neefektivní komunikace 
s dodavateli a s tím související neřešení 
závad a nedodělků v rámci reklamač-
ního řízení je neexistence čí špatná 
dohledatelnost provozní či technické 
dokumentace.

Autor: Aleš Chmelík
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Ptáme se jednatele KV Areny
Můžete se jako jednatel KV 
Areny vyjádřit k prohranému 
soudnímu sporu?
Ohledně sporu o  vlastnické právo 
ke KV Areně, či o vrácení 600 milio-
nů korun z důvodů předraženosti se 
nemohu blíže vyjádřit, protože tento 
bohužel neúspěšný spor vedl se sta-
vebními společnostmi vlastník, tedy 
město Karlovy Vary, a nikoliv správ-
covská společnost KV Arena s.r.o., 
jejímž jsem jednatelem. Neměl jsem 
možnost do probíhajícího sporu jak-
koliv zasáhnout, neviděl jsem obsah 
soudního spisu, mé informace pochá-
zejí pouze z tisku, a proto se k tomuto 
sporu nemohu fundovaně vyjádřit.

Tento spor nicméně nemá žádný 
vliv na běžný chod KV Areny, který 
díky úsporným opatřením zavede-
ných za mého vedení běží i nadále, 

a to i přes stále nižší provozní dotace 
ze strany města, které jsou v rozporu 
se stále se zvyšující potřebou oprav 
stárnoucí multifunkční stavby.

Tento běžný provoz se stále sna-
žíme vylepšovat, ať již rozšířením 
služeb bazénového centra, zave-
dením celoročního provozu ledové 
plochy pro veřejnost, zlepšováním 

kvality vody v bazénu apod. Úsporná 
opatření představují mimo jiné opti-
malizaci energetického hospodářství 
KV Areny, kdy se nám od roku 2016 
podařilo plně rozběhnout do té doby 
nepříliš používanou kogenerační jed-
notku, která funguje jako elektrárna, 
a produkuje tzv. Zelenou energii, kdy 
její prodej přináší to do rozpočtu KV 
Areny cca 2,5 milionů korun ročně. 
Současně se nám podařilo zavede-
ním těchto optimalizací uspořit cca 1 
milion korun ročně na spotřebě ply-
nu. Rád bych zmínil i kladný a před-
běžný ekonomický výsledek hospo-
daření KV Areny v  roce 2017, kdy 
jsme v odhadovaných číslech dosáhli 
plusového hospodářského výsledku 
1 mil.

Ať soudní spor rozhodl o  vlast-
níkovi KV Areny jakkoliv, velkým 

problémem zůstane stále zvyšující 
se potřeba oprav stárnoucích budov 
KV Areny a dále též potřeba odstra-
nění závad, z nichž mnohé existovaly 
již při dokončení stavby a mohly být 
řešeny ve zkušebním provozu KV 
Areny, od zhotovitelských firem, čili 
v době, kdy tyto firmy nesly záruku 
za kvalitu stavby, a měli tyto závady 
odstranit zdarma, což se bohužel 
v mnoha případech nestalo. Funkci 
jednatele jsem začal vykonávat až 
v  roce 2015, kdy již záruční lhůty 
uplynuly a  nyní jsem tyto opravy 
či závady nucen provádět výluč-
ně z prostředků KV Areny, s.r.o. či 
z dotací města, které jsou však pro 
tyto účely dlouhodobě poddimen-
zovány.

Autor: Aleš Chmelík

Prameny po volbách. Drtivá 
výhra starostky, fiasko Pirátů
V nejzadluženější obci České republiky Pramenech proběhly začátkem 
tohoto měsíce předčasné volby. Jednoznačným vítězem se stalo místní 
uskupení Společné Prameny úřadující paní Starostky Málkové. 
Z pětičlenného zastupitelstva získali čtyři mandáty. Jeden mandát má 
hnutí Svobodné Prameny. Do zastupitelstva se tak vůbec nedostaly další 
dvě strany. Prameny Šťastné a Veselé a Piráti. Pro ty je to absolutní fiasko.

Pirátská strana, která má nejvyšší poli-
tické cíle, musela spolknout hořkou 
pilulku. Osudným se jim stalo jejich 
rodinné provázání napříč třemi stra-
nami, které v Pramenech kandidovali. 
Těmto stranám, které se netajily tím, že 
chtějí ve volbách porazit uskupení Spo-
lečné Prameny, tak dali voliči jasný sig-
nál, jak má obec postupovat při jednání 
se zástupci jediného věřitele společností 
Real Aspekt. Občané Pramenů si přejí 
rychlé řešení a dohodu s věřitelem tak, 
aby obec mohla začít zase standardně 
fungovat. To jim, alespoň dle nezpo-
chybnitelného a jednoznačného výsled-
ku voleb, může zaručit paní starostka 
Málková a Společné Prameny.

Paní starostko, strana 
Společné Prameny, kterou jste 
vedla do předčasných voleb, 
jednoznačně vyhrála. Co 
říkáte takovému výsledku?
Já a moji kolegové z toho máme nefal-
šovanou radost. Minulý rok jsme fak-

ticky snížili dluhy obce o  polovinu. 
Zanikla pohledávka Státního pozem-
kového úřadu, vyřešili jsme pohledáv-
ku u Města Mariánské Lázně. Na začát-
ku tohoto roku nám bylo odpuštěno 
penále u Ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Obec nyní jedná pouze s jedi-
ným věřitelem. Veškeré pohledávky 
byly sloučeny na jednoho exekutora. 
Pravidelně pořádáme v obci kulturní 
akce pro občany a to s nulovým roz-
počtem. Občané si našeho úsilí všimli 
a ocenili ho. My si toho vážíme a všem 
voličům děkujeme.

Co podle Vás takový výsledek 
signalizuje a jaké byly Vaše první 
politické kroky po volbách?
Takto velká volební účast ukazuje, že 
lidé mají o dění a o to, jakým směrem 
se obec bude vyvíjet, zájem. Což mě 
těší, protože vždycky tomu tak neby-
lo. Moje první pracovní schůzka bude 
se společností, která by v obci chtěla 
s krajem opravit ČOV a kanalizaci. 

Tak uvidíme, jestli se podaří nějakým 
způsobem “hnout“ s  jedním z nej-
větších problémů obce. No a v nej-
bližší době se také uskuteční jednání 
s věřitelem obce REAL ASPEKT.

Myslíte si, že by nyní mohlo dojít 
k úspěšnému jednání s věřitelem 
obce firmou Real Aspekt?
To vše bude záležet na postoji opozice 
a jejich ochotě podílet se na vyjedná-
vání. S REAL ASPEKT s.r.o. máme kon-
cept smlouvy, který obsahuje řešení 
narovnání mezi dlužníkem a věřitelem. 
Dosažení vypořádání závazku touto 
formou je z našeho hlediska nejopti-
málnejší pro obec, jelikož eleminuje-
me méně pro nás přijatelnou dražbu 
obecního majetku v exekuci. Veškeré 
náklady spojené s exekucí jdou totiž na 
rub obce. Byla by škoda zmeškat tuto 
příležitost, jelikož jsme odvedli obrov-
skou práci pro zmenšení celkového 
dluhu a právě uspokojení práva věřite-
le tímto způsobem by pro nás nezna-

menalo nic dobrého. Přišli bychom 
o další majetek a  stále bychom měli 
stejné existenční problémy. Jsme si 
vědomi, že díky součinnosti společnos-
ti REAL ASPEKT s.r.o. se nám podařilo 
dosáhnout dnešních výsledků a pokud 
se podíváme na jejich návrh, tak ten je 
více než přijatelný pro dosažení našeho 
cíle – existenční samostatnosti. Dluhy 
se mají splácet, o  tom není pochyb. 
Během dlouhých let obec přišla v draž-
bách o hodně majetku, a jsme blízko 
tomu, aby po narovnání s  věřitelem 
obec mohla začít hospodařit s odblo-
kovaným majetkem. Opozice napří-
klad vyčítá délku splácení dluhu, ale 
nebere v potaz, že jsme vyjednali splá-
cení bez úroků! Žádný finanční ústav by 
nám neposkytl podobné platební pod-
mínky. Ano, stále budeme v postavení 
dlužníka, ale za zcela jiných podmínek. 
Budeme využívat všeho, co jsme dopo-
sud nemohli, a to jsou dotační progra-
my, rozšíření majetku a jejího rozvoje. 
Proto bychom chtěli v rámcích dohody 
s věřitelem stanovit jasná pravidla, kte-
rá povedou k odblokování obecního 
účtu a uvolnění zbylého majetku.

Autor: Aleš Chmelík

starostka obce Michala Málková
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„Geniální“ žaloba 
o KV Arénu 
skončila fiaskem!
Žaloba, ve které se město domá-
halo půl miliardy korun za údajně 
předraženou multifunkční halu 
(KV ARENA), skončila fiaskem. 
Letitý spor, který začal v  květnu roku 
2011 podáním žaloby pod vedením 
primátora Kulhánka na sdružení firem 
BAU – STAV, Metrostav a Syner, tak bude 
mít pro město neblahý finanční dopad. 
Stavební firmy budou po městu požado-
vat úhradu nákladů za tento dlouholetý 
soudní spor. Ty se mohou vyšplhat na ast-
ronomickou sumu. Některé odhady 
dokonce mluví o částce převyšující 
60 milionů korun.

Politici přitom vůbec nepočítali s vari-
antou, že by tento soud mohli prohrát. 
Například Jiří Kotek (Alternativa), který 
žalobu podal, byl přesvědčen, že hala 
patří stavebním firmám a město dosta-
ne nazpět až celou miliardu. Prohlásil: 
„Jen čekáme, že to soud potvrdí“. Podle 
tehdejšího prvního náměstka primátora 

Jaroslava Růžičky šlo dokonce o geniální 
žalobu. Primátor Petr Kulhánek (KOA) 
šel ve svých optimistických prohlášeních 
ještě dál a tvrdil, že prohra je z 99 % nere-
álná. No škoda, že ne ze 100%.

Co říct závěrem? Město se pro-
střednictvím některých politiků 
pustilo do soudního sporu, který 
označovali za geniální a předem 
vyhraný, ale nakonec způsobili 
městu mnohamilionovou škodu. 
Hazardují, protože samotné politiky to 
nestojí ani korunu. Zaplatí to jako obvyk-
le všichni daňoví poplatníci. V tomto pří-
padě občané Karlových Varů. A pokud si 
myslíte, že někdo z nich vyvodí alespoň 
politickou odpovědnost, tak vás ujišťuji, 
že nevyvodí. Naopak před volbami se 
na vás budou zase usmívat z billboardů 
a žádat o další podporu.

Autor: Aleš Chmelík
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Rozhovor s předsedou hnutí 
ANO Karlovy Vary
Vážený pane Dušku, kdy jste 
byl zvolen do funkce předsedy 
místní organizace hnutí Ano?
Jako předseda místní organizace Kar-
lovy Vary jsem byl zvolen na volebním 
sněmu dne 15. 6. 2017.

Jak vnímáte politickou 
situaci v Karlových Varech?
Bohužel v Karlových Varech se politic-
ká situace odráží od způsobu, jakým 
je magistrát města veden. Primátor 
a  náměstci, odpovědní za jednotlivé 
resorty řeší problémy města ze dne na 
den, bez zjevné koncepce. Samotný 
Magistrát města Karlovy Vary a obchodní 
společnosti vlastněné městem, jako např. 
KV Arena, Dopravní podnik KV atd. 
nedodržují rozpočtová pravidla a namís-
to toho, aby primátor s dosazenými oso-
bami do vedení těchto společností komu-
nikoval, tak se veřejně kritizují a obviňují 
ze špatného hospodaření jeden druhé-
ho. Navrhovaný rozpočet města, který 
podle vyjádření vedení města počítá se 
schodkem 300 mil Kč je cestou k velké-
mu problému.

Hovoříte, že náměstci řeší 
problémy města ze dne na 
den, ale jedním z náměstků 
je Čestmír Bruštík, který 
byl do vedení města zvolen 
spolu s dalšími zastupiteli 
na kandidátce hnutí ANO.
Máte pravdu. Tyto osoby, kandidovaly 
do voleb v roce 2014 pod značkou hnutí 
ANO. Bohužel po volbách v roce 2014 
došlo k tomu, že pro tyto osoby zname-
nala kandidátka hnutí ANO pouhý výtah 
do křesel na Magistrát města Karlovy 
Vary.

Když se dostali k moci, tak z hnutí ode-
šli, protože odmítli dodržovat principy 
hnutí ANO. Založili si vlastní „klub“ Volní 
zastupitelé a s pomocí těchto přeběhlíků 
doposud vládne primátor Kulhánek. To 
přesně odráží politickou kulturu v Kalo-
vých Varech. Těmto lidem ve vedení jde 
pouze a jen o osobní prospěch a chuť 
vládnout bez zjevného ohledu na občany. 
Vycházím z toho, že když se za posled-
ních osm let podívám kolem sebe, tak 
se Karlovy Vary nikam dále neposunuly. 
Chodníky, silnice v katastrofálním stavu. 
Pro seniory a rodiny s dětmi se nic zásad-
ního neudálo. O podnikatelích nemluvě, 
samé represe. To, že přeběhlíci, kteří si 
dnes říkají Volní zastupitelé jsou ve vede-
ní s primátorem Kulhánkem a nejsou již 
v hnutí ANO nemohli občané detailněji 
zaznamenat. Hlavní příčinou toho je, že 

náměstek Bruštík se v médiích prezentu-
je jen minimálně. Jeho prezentace sou-
visí samozřejmě s tím, že nemá fakticky 
zásadnější projekty, které by mohl pre-
zentovat. Jak jsem již řekl, Karlovy Vary 
žijí ze dne na den. Dnes máme ve hnutí 
obměněný team, který nám tvoří silnou 
členskou základnu tvořenou osobami, 
které se ztotožňují s programem našeho 
hnutí. Bylo to zřejmé i s jejich nasazením 
při volební krajské kampani, kdy voliči 
vyhodnotili prezentovaný program hnutí 
ANO pro Karlovarský kraj, jako prospěš-
ný a za to jim děkujeme.

Vidíte a já jsem zaznamenal, že 
se v Karlových Varech projekty 
realizují, začíná např. přístavba 
domu pro seniory ve Staré Roli.
Realizuje, ale bohužel pouze v  tomto 
měřítku, dle mého názoru, pro krajské 
město zanedbatelném. Když si pozor-
ně přečtete volební program primátora 
Kulhánka, z  hnutí KOA, tak již v  roce 
2010 najdete jako jedno z témat výstav-
bu domů pro seniory. Také hnutí ANO 
mělo v  programu v  roce 2014 mimo 
jiné výstavbu domů pro seniory, když 
byl lídrem kandidátky současný náměs-
tek Bruštík. A výsledek? Po sedmi letech 
vládnutí primátora Kulhánka se přistavu-
je 41 lůžek. Bohužel tím, že nemáme své 
zástupce v zastupitelstvu města Karlovy 
Vary, nejsme schopni tyto postupy ovliv-
nit. Pro krajské město je to velká ostuda. 
Ostuda také je, že se senioři v daleko 
větší míře nepodporují, máme na území 
města mnoho organizací a příspěvky na 
jejich činnost a aktivity v částkách deset, 
patnáct tisíc jsou opravdu směšné. Senio-

ři si zaslouží daleko více pozornosti. Tak-
to bychom mohli pokračovat i v jiných 
oblastech, u kterých v prvopočátku byly 
sliby a výsledek je obdobný jako 41 lůžek 
pro seniory na bezmála 50-tis město.

Volební programy se prolínají 
napříč politickými stranami 
a hnutími. Je možné je 
vlastně ještě plnit? Mnohdy 
politici opráší předchozí 
volební programy a vystupují 
s nimi do dalších voleb.
Je toho mnoho co současná koalice 
tvořená KOA, ČSSD, přeběhlíci Volní, 
Kdu-čsl voličům slibovala. Napadá mne 
jedno ze stěžejních témat a to že koa-
lice zajistí využívání prostředků z fon-
dů EU, ministerských dotací a dalších 
veřejných zdrojů, intenzivní vyhledá-
vání projektů realizovatelné společ-
ně s Karlovarským krajem. Realita je 
ovšem tato. Čerpání prostředků z EU, 
příp. ministerských dotací atd. ze stra-
ny magistrátu je vůči velikosti rozpočtu 
mizivá. Takže v  tomto případě máte 
pravdu, že tito politici ze současné 
koalice pouze oprášili volební progra-
my, bez toho, aby je v maximální míře 
plnili. Já se z mé pozice předsedy místní 
organizace ANO aktivně zasadím o to, 
aby tomu tak nebylo. Na úrovni Kar-
lovarského kraje jsme s kolegy z hnutí 
ANO v aktivní komunikaci.

Rozumím. Tímto narážíte 
na situaci, kdy hejtmanka 
Jana Vildumetzová z hnutí 
ANO se rozhodla, že si 
ponechá poslanecký mandát 

a zároveň zůstane hejtmankou 
Karlovarského kraje. Najdou 
se ovšem i takové ohlasy, že 
by tomu tak být nemělo.
Ano, takové ohlasy se najdou a dovo-
lím si jen k tomu nahlas říci svůj názor. 
Myslím si, že se jedná ve valné většině 
o ohlasy, které plynou z politické stra-
ny, která nebyla v  krajských volbách 
úspěšná a  mnoho jejích současných 
funkcionářů je bez práce. A teď když 
dovolíte, tak se budu věnovat pozi-
tivům a  těm stovkám podporujících 
názorů, které od občanů v hnutí ANO 
dostáváme. Hejtmanka Jana Vildumet-
zová obdržela 7 tisíc preferenčních 
hlasů. To je obrovský závazek pro 
paní hejtmanku, kterou voliči zvolili 
do funkce poslance Parlamentu ČR. 
Jana Vildumetzová byla volena z pozi-
ce hejtmanky, tudíž případný souběh 
funkcí byl předpokládán a voliči se jed-
noznačně vyslovili, že s tím nemají pro-
blém. Navíc, a to je velmi důležité při-
pomenout, se rozhodla být prozatím 
neuvolněnou hejtmankou bez nároku 
na celou odměnu.

Hejtmanka Jana Vildumetzová zná 
do detailu veškeré současné problémy 
regionu. Prostřednictvím svého man-
dátu poslance může jednoznačně lépe 
hájit zájmy občanů Karlovarského kra-
je a v tandemu s poslancem a možným 
ministrem dopravy Danielem Ťokem 
si myslím, že se Karlovarský kraj jako 
nejmenší dostane do popředí a občané 
to jistě zaznamenají.

Autor: Aleš Chmelík

Martin Dušek (ANO)
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Pozor: Lhůta k podání daňového 
přiznání k dani z nemovitostí se blíží

Máme zde začátek nového roku a s tím 
je vždy spojena Daň z nemovitostí - 
resp. daňové přiznání, které je nutné 
podat do 31. 1. 2018. Daň z nemovi-
tostí se platí vždy “dopředu”, tedy nyní 
budeme platit daň na rok 2018. Obec-
ně lze říci, že rozhodným okamžikem 
pro placení daně z nemovitostí je to, 

zda jste k 1. 1. 2018 vlastnili nemovi-
tost na území České republiky.
Nahlédneme-li přímo do Zákona 
o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 
Sb., není fakt vlastnictví zcela rozho-
dující. Poplatníky daně mohou být 
i nevlastníci, například:
• osoby nebo organizační složky státu, 

které mají právo s majetkem státu 
nakládat

• pachtýři nebo nájemníci pozemků

Zákon dále podrobně uvádí, kdo je 
poplatníkem daně, z čeho se daň vypo-
čítá, jaké nemovitosti a  jací poplatníci 
jsou od daně osvobozeni, jednotlivé 
sazby atd.

Kdo podává daňové přiznání
Daňové přiznání budou podávat nejen 
občané a firmy, kteří pořídili v roce 2017 
novou nemovitost, ale také ti, jejichž 
nemovitost doznala zásadních změn, 
např. v  rámci přístavby, změny užívání 
(změna pozemku na stavební parcelu) 
apod. Pokud jste již jednou daňové při-
znání podali, znovu jej řešit nemusíte.

Splatnost daně
Na úhradu daně z  nemovitostí je 
dost času. Lhůta pro úhradu je do 
31. 5. 2018. Do té doby od příslušné-
ho Finančního úřadu obdržíte složen-
ku nebo zprávu do datové schránky 
s výměrem daně.

Místní příslušnost
Správu daně a výběr daní z nemo-
vitostí provádějí Krajské f inanční 
úřady (14 krajů + Praha). Kontakt 
však probíhá jako dříve přes územní 
pracoviště v regionech (dříve okres-
ní úřady), které přijímají daňová při-
znání a fyzicky agendu vedou.

Máte-li nemovitosti ve více krajích, je 
nutné podat daňová přiznání zvlášť. 
Stejně tak to bude i s úhradou daně. 
Každý z  15 úřadů má vlastní číslo 
účtu, které najdete na internetu.

Zdroj: ADOL

Rychlý výkup nemovitostí. 
Zadlužených, i v exekuci
Potřebujete co nejrychleji prodat vaši 
nemovitost a získat rychle finanční pro-
středky? Tak čtěte dál.

Nemovitost může být zatížena exe-
kucí, nedobrovolnou dražbou nebo 
jinou zástavou. Okamžitě za Vás vypla-
tíme exekuce, dluhy a jiné zástavy váz-
noucí na nemovitosti.

Výkup nemovitosti provádíme za 
podmínek, které přinesou spokoje-
nost oběma stranám. Naši specialisté 
provedou odhad tržní ceny nemovi-
tosti, na základě kterého bude probí-
hat její odkup. Veškeré tyto činnosti 
provádíme v krátkém termínu, abyste 
zbytečně nečekali a dostali své peníze 
včas.

Náš přístup Vás příjemně překvapí. 
Zajistíme potřebné právní kroky, aby 
odkup proběhl hladce a bez jakýchko-
liv komplikací, za předem dohodnutou 
částku, a Vy tak včas budete dispono-
vat potřebným kapitálem. Zakládáme 
si na férovém přístupu a profesionál-
ním jednání.

Neváhejte a kontaktujte nás na níže 
uvedeném telefonním čísle nebo emailu.

JAKÉ NEMOVITOSTI 
VYKUPUJEME?
• Byty
• Rodinné domy
• Bytové domy
• Komerční nemovitosti
• Developerské projekty 

ve fázi výstavby

JAK PROBÍHÁ VÝKUP 
NEMOVITOSTÍ?
• Kontaktujte nás a sdělte nám všech-

ny informace o nemovitosti, kterou 
nabízíte k  výkupu (adresu, popis, 
stav, zástavy, exekuce a jejich výše)

• Na nemovitost se přijedeme podí-
vat, pořídíme potřebnou fotodo-
kumentaci a další nutné informace 
a podklady

• Do několika dnů (obvykle do 48 
hodin) Vám sdělíme návrh kupní 
ceny (u  nemovitostí na které jsou 
uvaleny exekuce to může trvat déle)

• Připravíme potřebnou smluvní doku-
mentaci (kupní smlouvy, návrhy na 
vklad)

• Podepíšeme kupní smlouvy a návrh 
na vklad do katastru nemovitostí

• Po přepsání nemovitosti na katastru 
dojde k předání nemovitosti a záro-
veň vyplacení

• kupní ceny na účet prodávajícího

CO SI PŘIPRAVIT NA PRVNÍ 
JEDNÁNÍ, ABY BYL VÝKUP 
NEMOVITOSTI RYCHLÝ 
A BEZ PROBLÉMŮ
• List vlastnictví - výpis z  katastru, 

nabývací titul (kupní, darovací nebo 
jiné smlouvy o nabytí nemovitosti)

• Pokud váznou na nemovitosti zásta-
vy a exekuce, tak vyčíslení dlužných 
částek a veškerou smluvní dokumen-
taci ke všem pohledávkám (pokud jí 
nemáte kompletní, tak kontakty na 
věřitele a případné exekutory)

• U rodinných domů a budov – staveb-
ní dokumentaci

• V případě více vlastníků plnou moc, 
která Vás bude opravňovat k jedná-
ní ( jinak je nutné, aby byli přítomni 
u všech jednání všichni vlastníci)

• Průkaz energetické náročnosti budo-
vy (PENB), pokud jej nemáte, bude 
nutné počítat s  tím, že ho budete 
muset nechat vyhotovit

PODMÍNKY PRO 
ÚSPĚŠNÝ A RYCHLÝ 
VÝKUP NEMOVITOSTI
• Na nemovitosti nesmí váznout pro-

blematická věcná břemena (napří-
klad břemeno dožití aj.)

• Vaši nemovitost musíte být schopni 
předat ihned po přepsání na katast-
ru, to je přibližně měsíc po podpisu 
kupní smlouvy

• Nemovitost je nutné zcela vyklidit 
a při předání zde nesmí mít žádná 
osoba trvalý pobyt

CO SI MUSÍTE DOBŘE 
PROMYSLET TAK, ABY 
DOŠLO K DOHODĚ 
O VYKOUPENÍ VAŠÍ 
NEMOVITOSTI?
Jedinou věc, kterou musíte udělat, 
je dobře zvážit požadovanou cenu 
za vámi nabízenou nemovitost, resp. 
akceptovat naší cenovou nabídku. Je 
potřeba myslet na to, že se nejedná 
o cenu pro nabídku na prodej přes 
realitní kancelář. Jde o  částku za 
okamžitý výkup nemovitosti. Výho-
dy takovéto transakce jsou ovšem 
značné. Především velice rychlý pro-
dej nemovitosti a v případě exekucí 
jejich vyplacení a tím i Vaše okamžité 
oddlužení.

KONTAKT: 725 632 529 
EMAIL: achmelik@firmamagnet.cz 

WEB: www.firmamagnet.cz
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První mokré krůčky 
v Baby club Hobit.
Nejedna karlovarská maminka hledá pro svého začínajícího plaváčka 
ten ideální plavecký bazén. V místě, kde bude trávit svůj čas s dítětem, se 
musí cítit příjemně, bezpečně a hlavně vítána. Musí udělat rozhodnutí, 
kterému předchází prostudování několika maminkovských fór, 
spousta recenzí, rad od kamarádek a nakonec vlastní intuice.
Jednou ze stabilních firem, která má 
pevné základy a  krásné zázemí je 
Baby club Hobit, který již osmnáct 
let vítá další a další maminky s dětmi 
do svého rodinného prostředí bazé-
nu, který je určen pouze pro děti. 
V zázemí bazénu je i herna pro dětič-
ky a bar s občerstvením pro rodiče.

V  Baby clubu Hobit, nabízíme 
širokou nabídku kurzů pro děti od 
3měsíců až do školního věku dítě-
te. U nás se můžete spolehnout na 
vyškolené instruktorky s dlouhole-
tou praxí, které pravidelně navště-
vují doškolovací kurzy a  semináře. 
Učíme děti základům plaveckých 
způsobů formou hry. Vzhledem 
k tomu, že voda je pro děti přiroze-
né prostředí, jsou naše kurzy u dětí 
velmi oblíbené. Na každý týden při-
pravujeme pestré lekce s individuál-
ním přístupem. Mezi oblíbené kurzy 
patří například:

Plavání kojenců(3-6 měsíců) ve vel-
ké vaně s povídáním o všem co nestih-
nete v ordinaci dětského lékaře.

Plavání dětí (6 měsíců -5let) v našem 
‚hobitím‘ bazénku s  teplotou vody 
31°C.

Plavání starších dětí (5-7let) ve škol-
ním bazénu.

Rodiče oceňují nejen výbornou 
dostupnost s  možností parkování, 
ale také prostornou hernu a kavár-
ničku. Tu většina maminek a tatínků 
s dětmi využívají k seznámení s pro-
středím a potřebné aklimatizaci.

V  BC Hobit nám nejde jen o  to 
zpestřit rodičům rodičovskou dovo-
lenou a plavat, protože si to společ-
nost žádá, ale rádi bychom rodiče 
nasměrovali tak, aby se svými dětmi 
dělali i něco, co je zábavné a co má 
smysl.

Rádi vás v našem Bazenovém Clubu 
Hobit přivítáme a budeme velice rádi, 
pokud se u nás budete cítit spokoje-
ně a budete se k nám s radostí vracet. 
Team BC Hobit.

Hodnocení spokojené maminky:
Už když jsem byla těhotná, věděla jsem, 
že bych chtěla s naším malým kloučkem 
chodit plavat. Ne proto, že chodí všichni 
ostatní a je to trendy, ale hlavním důvo-
dem, mého rozhodnutí bylo, aby se nebál 
vody a vytvořil si k ní kladný vztah.

Zbývalo už jen vyřešit otázku, kam na 
plavání zavítáme. Měla jsem, co porov-
návat a jelikož jsem v tomto směru, co se 
týká činností mého dítěte, velmi náročná, 
nechala jsem si vše projít hlavou a zváži-
la veškerá pro a proti. BC Hobit byl pro 
mě nakonec jasná volba. Už když jsme 
se do BC Hobit přišli podívat a zjistit si 
další informace, cítila jsem se tam velmi 
dobře. Jedním z důvodů byla dlouholetá 
praxe v oboru. Chtěla jsem i něco v dosa-
hu, kam dojedu jak autem, autobusem 
nebo dojdu pěšky a BC Hobit všechna 
tato kritéria splňoval. Místní bazén slouží 
pouze pro plavání kojenců, batolat a dětí, 
volné veřejnosti je nepřístupný, což je za 
mě velké plus.

Po několika odplavaných lekcích mě 
nadšení neopustilo a bylo jasné, že má 
volba výběru plaveckého klubu byla ta 
správná. Instruktorky jsou milé, chápa-
vé, ochotně vše vysvětlí, zdůvodní, uká-
žou a pomohou, v případě potřeby mají 
připravenou vždy alternativu cviků. V

bazénu, šatnách, herničce i kavárně je 
dostatek místa, což ocení lidi jako já, kte-
ří potřebují ke spokojenosti svůj prostor 
a dostatek místa.

S mým synem máme za sebou už něko-
likátý odplavaný kurz, proto si dovolím 
vyzdvihnout ještě jednu věc a to, že každý 
kurz je někam směřován, má cíl

Já i můj malý plaváček to tady milujeme.

Autor: Iva Lokvencová
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Studio Art & Ceramic: 
Tvůrčí relaxace pro malé i velké

Leden je jeden z nejnáročnějších měsíců. 
Spousta předsevzetí, která postupně 
berou za své, mrazivé počasí okořeněné 
studeným větrem, jen pomaloučku se 
prodlužující dny. A  jaro v nedohlednu. 
Proti zimní únavě se dá bojovat všelijak – 
třeba sklenkou něčeho ostřejšího. Mno-
hem lepší je ale vsadit na aktivní relaxaci, 
veselé barvy, hravé tvoření a příjemnou 
společnost. Všechno pěkně pohroma-
dě najdete v novém ostrovském studiu 
Art & Ceramic.

Po pěti letech rekonstrukce vznikla 
v jednom z historických domů přímo na 
Starém náměstí nová oáza pro všechny 
nadšené kreativce, ale i pro rodiny s dět-
mi, co hledají zábavu na deštivé odpole-
dne. Hlavní slovo tu má keramika, ovšem 
k hrnčířskému kruhu vás nikdo neposadí. 
Tady se totiž hlavně maluje. Na kera-
mický polotovar, který si sami vyberete 
a dotvoříte podle vlastní fantazie. Sáh-

nout můžete po andílkovi, svícnu, talířku, 
mističce, hrnečku, po některém ze zvířá-
tek nebo z celé řady dalších tvarů. Se vším 
vám rádi pomůžou majitelé, kteří pro vás 
mají připravené nejen kvalitní barvy, ale 
také úsměv a slova povzbuzení.

Hotový výrobek, vypálený v profesionál-
ní peci, si můžete odnést domů. Záleží 
jen na vás, jestli si ho necháte na památku, 
nebo s ním uděláte radost někomu další-
mu. Spoustu radosti může ostatně udělat 
i samotná návštěva studia. Vezměte sem 
své přátele, rodiče nebo prarodiče  – 
uvidíte, jak pookřejí. Dá se tu dokonce 
uspořádat i  malá oslava nebo firemní 
akce s malováním na keramiku (max. pro 
15 lidí). Otevřeno je každé odpoledne od 
úterý do soboty.

Pro více informací volejte na tel. 601 171 060
Staré náměstí 18, Ostrov

Autor: Michaela Netrhová

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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Politik žádá 
omluvu?
Vážená redakce, předem vám chci 
poděkovat za článek, ve kterém jste 
informovali o  podvodném hlasová-
ní, které mělo za cíl ovlivnit tradiční 
soutěž Dny stavitelství a architektury 
2017.

Zastupitel Otmar Homolka (Hnu-
tí O  co jim jde?! s  podporou Pirátů 
a strany Zelených) se zřejmě rozhodl, 
že evidentně jedinou možnou obranou 
je obrana útokem a tak nechal zveřej-
nit srdceryvný článek, který ochotně 
otiskla regionální redakce idnes.

Při čtení níže uvedeného doslov-
ně převzatého textu se většina z vás 
dostane do podivné spirály a  zmí-
něnou pasáž si přečte několikrát po 
sobě…co mi jako čtenáři uniklo?
Text z idnes:
Politik však nyní dokázal, že obvinění bylo 
neoprávněné.

Věnoval jsem se tomu asi měsíc. Zjišťo-
val jsem, jak se lze na server magistrátu 
města přihlásit. Zjistil jsem, že přístup 
nemám, nemám ani podklady, ani přístu-
pové materiály,“ uvedl Homolka.

Jediné, co má, je podle něj jméno 
a heslo, nicméně mu chybí certifikát, kte-
rým by se na server přihlásil.

Jeho slova potvrdil vedoucí odboru 
informačních technologií radnice Petr 
Vaňkát. „Bylo zneužito jméno Homolka, 
ale pak se zjistilo, že u počítače nemu-
sel být pan Homolka. Jeho přihlašovací 
údaje byly zneužity pro přístup,“ vysvětlil 
Vaňkát.
Zdroj: https://vary.idnes.cz

Tedy na co vlastně přišel po měsí-
ci pátrání? Že nemá jakýsi certifikát 
a co že vlastně potvrzuje vedoucí IT? 
Verzi Homolky? Nikoliv, pouze to, že 
byly zneužity přihlašovací údaje pana 
zastupitele Homolky. A tvrzení, že byly 
zneužity se zakládá pouze na tvrzení 
Homolky, že on v pozici soutěžícího 
nemanipuloval, ale někdo jiný komu 
Homolka své přihlašovací údaje pře-
dal. A aby nemusel Homolka říci komu 

je předal, tak nově přišel s historkou, 
že své údaje předal hned několika 
osobám - tedy případná osoba mani-
pulátora, na kterou by Homolka mohl 
ukázat je tudíž k nedohledání.

Politik Homolka se tedy cítí být 
poškozen na své dobré pověsti, žádá 
omluvu od vedení města za to, že byl 
nařčen z manipulace tradiční soutěže - 
přičemž situaci vysvětlil Homolka tak, 
že jeho přihlašovací údaje a heslo má 
někdo třetí - nově vlastně dokonce 
několik osob, kterým přihlašovací úda-
je a heslo předal.

Co si o  tom má průměrný čtenář 
myslet. Že vysokoškolsky vzdělané-
mu politikovi přišlo normální rozdávat 
své přihlašovací jméno a heslo dalším 
několika osobám. Normální to roz-
hodně není a  toto ví i  žák druhého 
stupně základní školy v  rámci výuky 
informatiky.

Pokud přihlédneme k  zarputilosti 
zastupitele Homolky máme pro vede-
ní města doporučení. A to, že vedení 
města by se mělo Homolkovi omluvit 
za to, že nepředpokládali, že Homolka 
předá své přihlašovací údaje a heslo 
několika osobám, které si tu a  tam 
zahlasují a že tedy hlasující zastupitel 
Homolka není zastupitelem Homol-
kou, ale je to někdo komu Homolka 
údaje předal, ale neřekne komu.

Znovu tedy se ptám - Co tedy 
dokázal politik Homolka, jak se cituje 
v již zmíněném článku? Proč jeho prv-
ní reakce nebylo oznámení o zneužití 
svých údajů Policii ČR, ale místo toho 
se ohání možnou žalobou na vedení 
města, pokud nepřistoupí na omluvu? 
Nejde jen o mediální divadlo?

Jde o nějaký způsob manipulace se 
strategii zaměřenou jen na některé čte-
náře, který si přečte jen nadpis a první 
odstavec? Nebo ty, kteří si přečtou člá-
nek celý, ale s ohledem na to, že ani po 
opakovaném přečtení se k pochopeni 
neposunou tak rezignuji a přijmou pod-
sunutou argumentaci - že vyšlo najevo, 
že byl zneužit, potvrdil to odbor IT a on 
se cítí být poškozen.

Politik se rozhodl, že musí jít čelem 
tomu strašnému vyznění a  dozvuku 
této trapné situace. V tomto směru mu 
nadstandardně vyšlo vstříc i idnes. Nej-
sem si však jist, zda použité argumenty 
a celé vyznění článku pozorného čte-
náře neutvrdí naopak o pravém opaku.

Autor: Radek Novák

Superman v řadách 
zastupitelů!
Alespoň takový pocit mám ze zastupi-
tele pana Andrejkiva (Volný zastupitel, 
dříve hnutí ANO nebo Řád národa – 
vlastenecká unie)

Během posledního zasedání zastu-
pitelstva města Karlovy Vary jsem 
zaregistroval, že byl pan Andrejkiv 
nominován na pozici předsedy tzv. 
Strategického výboru. Tato jeho 
nominace však neprošla. Prvně jsem 
si říkal chudák, proč ho nominují, 
když nemá vyjednanou potřebnou 
podporu. Až následně jsem se podí-
val na stránky města a zjistil, že pan 
Andrejkiv má již funkcí jako „Japonská 
kalkulačka“.

Je členem zastupitelského klubu 
„Volní zastupitelé“, radním města, 
zastupitelem města, členem Výboru 
strategického rozvoje a integrovaného 
plánu rozvoje města, členem dozorčí 

rady Dopravního podniku a.s., členem 
komise pro sociální věci a seniory a čle-
nem komise protidrogové prevence, 
kriminality a bezpečnosti.

Když k tomuto výčtu ještě přidáme 
jeho civilní povolání ředitele Agentury 
domácí péče LADARA, tak toho stačí 
dělat opravdu hodně. Je však otázkou, 
jak kvalitně. Na to by se ho však měli 
ptát opoziční zastupitelé.

PS: Pokud jsem nějakou další funkci 
přehlédl, tak se panu radnímu, zastupiteli 
a nevím co všechno velice omlouvám…

Autor: Richard Kolář

Žalobou proti 
demokratickému 
referendu
Tak máme za sebou první karlovar-
ské referendum. Za jeho konání jsem 
nesmírně rád, protože se považuji 
za demokrata. Bohužel o to více mě 
mrzí skutečnost, že karlovarský advo-
kát Ronald Němec podal u Krajského 
soudu v Plzni návrh na jeho zneplat-
nění. Domnívám se, že takový krok 
může vést k degradaci institutu refe-
renda jako takového.

A až se zase v budoucnu rozhodne 
někdo další uspořádat lidové hlasová-
ní a je jedno k jaké otázce, tak spous-
ta lidí nepřijde. Odradí je od účasti 
fakt, že se zase najde někdo, kdo se 
kvůli vlastní reklamě a seberealizaci 
rozhodne referendum napadnout 
u soudu.

Pan advokát se staví do role jakého-
si zachránce demokracie, ale přitom 
si asi neuvědomuje, že jí tímto kro-
kem škodí. Tvrdí o sobě, že je patriot 
Karlových Varů, ale zachoval se jako 
nepřítel našeho města. V neposled-
ní řadě by měl pan advokát Němec 
zmínit, že jeho otec Otto Němec je 
prezidentem Společnosti F. Fellnera 
a H. Helmera pod jejichž taktovkou se 
mnoha milionová rekonstrukce měla 
odehrávat.

Autor: Radek Zbořil

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

BLOG OBČANA
Chcete mít zde příspěvek?
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3 aplikace, které vás 
dostanou do kondice
Dali jste si do nového roku 
předsevzetí, že konečně 
zhubnete, ale vaše plány se 
zhroutily hned v prvním 
lednovém týdnu? Pak 
rozhodně potřebujete 
na své cestě ke štíhlejší 
postavě dobrého poradce. 
Nejlépe takového, který Vás 
nebude stát ani korunu.

1. Kalorické tabulky
Jedna z nejoblíbenějších českých apli-
kací přináší hned několik výhod: je 
vytvořena speciálně pro české uživa-
tele a na rozdíl od jiných zahraničních 
aplikací správně rozpozná většinu 
potravin, které si přinesete z obcho-
du. Stačí se zaregistrovat a do svého 
účtu se pohodlně přihlásíte z počítače 
i  z mobilu. Pak už stačí jen pravdivě 
vyplňovat potraviny, nápoje a pohy-
bové aktivity a získáte ucelený přehled 
o svém životním stylu.
www.kaloricketabulky.cz

2. Lose It!
Na principu počítání kalorií je posta-
vena i  jedna z nejpropracovanějších 
hubnoucích aplikací na světě – Lose it! 
Zadejte svoji vysněnou váhu a získáte 
doporučení, kolik kalorií byste měli za 
celý den přijmout nebo si zkontroluj-
te, zda je vaše cvičení účinné. Přidejte 
si v aplikaci své přátele a navzájem se 
motivujte k  lepším výkonům. Pokud 
vám nevadí angličtina, absence met-

rického systému i některých českých 
potravin, je tato aplikace jako stvoře-
ná pro každodenní kontrolu vašeho 
jídelníčku.
www.loseit.com

3. Fitweb
Na principu hlídání příjmu a  výdeje 
energie je postavena i aplikace Fitweb. 
Výhodou je podařená grafika a pře-
hledné statistiky, navíc si můžete najít 

svého Fittrenéra nebo si přidat přá-
tele a hubnout společně. Stáhněte si 
Fitweb do svého iPhonu a pochlubte se 
svým fitparťákům hodinkou strávenou 
v posilovně!
www.fitweb.cz

Autor: Jana Jůzová

Přepadlo Vás nachlazení a zrovna 
nemáte po ruce žádné léky?
Nevadí, ba naopak. Dobře 
si můžete pomoci řadou 
surovin, které běžně 
najdete ve své vlastní 
kuchyni. Navíc, není 
nad to, pomoci si od 
rýmy a kašle přírodně 
a zcela bez chemie.

Česnek
Česnek je přírodní antibiotikum, zlep-
šuje obranyschopnost organismu, 
poradí si také s  plísněmi, dokonce 
i s virovými infekcemi. Aby účinkoval, 
jak má, je lepší jej tepelně neupravovat. 
Pro léčbu je proto nejlepší rozmixovat 
1 – 2 stroužky česneku, které násled-
ně zamícháte do sklenice vlažné vody. 
Chuťově se sice nejedná o nápoj vskut-
ku lahodný, pokud ale máte ucpaný 
nos, zajisté tento léčivý přírodní nápoj 
požijte.

Med a skořice
Med se k  léčení používá již více než 
4000 let a je schopen léčit různá one-
mocnění. Staří Egypťané jej používali 
k hojení ran, ale znali jej i Indové nebo 
Řekové. Podceňovat bychom neměli 
ani účinky skořice, která je účinné anti-
biotikum a antivirotikum. Velice účinné 
je smíchání lžičky skořice se lžící medu, 
čímž vznikne chutná pikantní směs. Z té 
můžete udělat například horký nápoj, 
namazat si ji na chléb namísto marme-
lády anebo ji konzumovat jen tak.

Med a cibule
Takzvaný cibulový med či sirup výbor-
ně pomáhá rozpouštět hleny v dýchací 
soustavě a je ideální například při léčbě 
kašle. Med navíc zmírní chuť cibule, a tak 
si na této medicíně pochutnáte a zvlád-
nou ji užívat i děti. Jednu velkou cibuli 
stačí pokrájet a smíchat s třemi lžícemi 
medu, nechat přes noc uležet, následně 
propasírovat a můžete konzumovat. Sta-
čí jedna lžíce zhruba 3x denně.

Napařte si obličej
Ve velkém hrnci dejte vařit zhruba 
dva šálky vody a  jakmile začne vřít, 
odstraňte ji z plamene a přisypte do 
ní rozmarýn a oregáno. Zhruba na pět 
minut nechte odpočívat směs v hrnci 
s  víkem, poté jej sejměte a  začněte 
si nad ní napařovat obličej. Hlavu si 
zakryjte ručníkem, abyste omezili únik 
tepla. Páru takto vdechujte přibližně 15 

minut. Inhalování této směsi pomůže 
s uvolněním ucpaných dutin a  zabije 
také mnoho bakterií a virů v dutinách 
i na průduškách. Pokud nemáte bylin-
ky, můžete místo nich do vody vmíchat 
zhruba půl šálku octa. Směs nebude 
sice tak krásně vonět, s  nemocí ale 
bojuje stejně dobře.

Autor: Tereza Švecová



13č. 5 | Zdarma |Sport

Mistrovství světa v karate 
skončilo velkým úspěchem 
našich mladých sportovců
Ve dnech od 30. listopadu do 3. prosince 2017 se konalo v italském 
městě Montecatini Terme 2. mistrovství světa federace UWK. Tato 
federace si dala za cíl uspořádat turnaj, na kterém startují karatisté 
sportovního karate, nekontaktního. Dále tradičního karate, taktéž 
nekontaktního a karate plnokontaktního, takzvaně systém K.O.

Turnaj probíhal ve čtvrtek a pátek pro 
sportovní karate a v sobotu pokračo-
val eliminacemi tradičního karate. Pro 
diváky byla nejzajímavější část plno-
kontaktní karate, ta vyvrcholila v neděli 
finálovými zápasy.

Česká asociace Kyokushin Karate 
nominovala na tento světový turnaj 
pět bojovníků z řad mládeže. Českou 
republiku jeli reprezentovat tito mladí 
závodníci: dívky ve věku od 10 do 11 let 
Lenka JADRNÁ, chlapce v této věkové 
kategorii zastupoval Adam SEJKORA, 
dívky ve věku 14 až 15 let zastupova-
la Markéta MARTÍNKOVÁ a v kate-
gorii kadeti-chlapci do 60 kg startoval 
Jiří ŽOFČIN jr. a ve váze nad 65 kg Jiří 
ŠKARDA jr. Do výběru se dostali pou-
ze závodníci trénující v Sokolově u Shi-
hana Jiřího Žofčina, což jasně ukazuje 
na výkonnost sokolovských závodníků. 
Vedoucí českého teamu byl Jiří Škarda 
senior a hlavní coach pak druhý trenér 
mládeže Petr Sejkora.

Všichni tito závodníci postoupili do 
nedělních finálových bojů, což bylo vel-
mi potěšující pro celý náš team. Výbor-
ně si vedla Lenka Jadrná, která měla 
eliminace pod svou kontrolou, ale ve 
finále pak nestačila na svou soupeřku 
z důvodu velkého výškového rozdílu, 
kdy nemohla úspěšně zasahovat svými 
kopy hlavu své protivnice a finále těsně 
prohrála po výborném výkonu. Velkou 
pochvalu za svůj výkon zaslouží napros-
to jednoznačně Adam Sejkora, který 
až do finále nedovolil svým soupeřům 
„udělat“ na něj ani půl bodu, a tak jed-
noznačně jako předchozí zápasy rozho-
dl i finále a přesvědčivě a s přehledem 
zvítězil. Kategorie Markéty Martínkové 
byla velmi těžká a  to z důvodu slou-
čení vah do kategorie Open, kdy ve 
finále proti Markétě nastoupila sou-
peřka o hlavu vyšší a minimálně o 15 
kilogramů těžší. I  přes Markétin tlak 
rozhodčí bod neudělili a po krátkém 
čase v zápase ji soupeřka velmi těžce 
zasáhla foulovým kopem, kdy Markéta 
nemohla pro velkou bolest pokračovat 
a zápas musela vzdát. Velmi očekávané 

bylo finále Jiřího Žofčina s Gruzínským 
závodníkem, který byl již držitelem čer-
ného pásu a svým černým plnovousem 
nebudil dojem, že patří do kategorie 
14-15 let. Zápas začali oba závodníci 
velmi tvrdými technikami a zkruba po 
15 sekundách Gruzínec kopem ze salta 
na hlavu (mawashi kaiten geri jodan) 
škrtnul Jiřího o hlavu a rozhodčí k údivu 
všech udělili Gruzínci půl bodu (waza-
ri), přestože bývá tento kop v kategorii 
kadet zakázán. Jiří pak nekompromis-
ně tlačil svého soupeře tvrdými údery 
a kopy, ale ten takticky utíkal ven ze 
zápasiště a vynucoval si přerušování, až 
čas vypršel a zápas tak pro něj skončil 
prohrou. Těšilo nás, že diváci nakonec 
prohlásili, že pro ně je vítězem český 
závodník. „Gruzínec byl velmi dob-
rý bojovník“, řekl po finále Jiří Žofčin 
s pokorou a respektem ke svému sou-
peři. Do finále nastoupil další kadet Jiří 
Škarda a i na jeho zápas jsme se těšili, 

bohužel pro diváky škoda, ale pro náš 
team dobře, jeho soupeř nastoupil 
na tatami (žíněnka užívaná při karate) 
a bez zjevné příčiny zápas vzdal a s tata-
mi odešel.

Vysledeky:
• Lenka JADRNÁ – vícemistrně 

světa UWK – stříbrná medaile.
• Adam SEJKORA – mistr světa 

UWK – zlatá medaile.
• Markéta MARTÍNKOVÁ – 

vícemistryně světa UWK – 
stříbrná medaile.

• Jiří ŽOFČIN jr. – vícemistr světa 
UWK– stříbrná medaile.

• Jiří ŠKARDA – mistr světa 
UWK – zlatá medaile.

Na tomto Mistrovství startovalo ve 
všech třech stylech karate cca 1000 
závodníků ze 43 států světa. Plnokon-
taktní karate Kyokushin pro Českou 

republiku získalo celkově 5. místo 
v hodnocení zemí. Obsazena byla zhru-
ba jen polovina kategorií, neboť ve stej-
ném termínu probíhalo v České repub-
lice MČR Full Contact Karate a někteří 
závodníci nemohli být nominováni 
z důvodu potřeby startu a k získání titu-
lu Mistr ČR 2017. Všichni ti, kteří jeli na 
MS do Itálie, byli již dle získaných bodů 
v roce 2017 Mistři ČR a nikdo je o tituly 
nemohl připravit.

Pro naše příznivce máme ještě jednu 
pozitivní zprávu. Dva sokolovští závod-
níci byli dne 29.  12.  2017 v  pražské 
Lucerně vyhlášeni mezi nejlepšími spor-
tovci bojových sportů v České republice 
za Full Contact Karate Kyokushin 2017. 
Ocenění jim předali zástupci MŠTV 
České unie bojových umění. Jsou to: 
nejúspěšnější závodník Jiří Žofčin jr. 
a druhým nejúspěšnějším Daniel Vydra.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na 
úspěších našich závodníků po celý rok, 
ale především samotným závodníkům.“

Našim fanouškům, sponzorům a pod-
porovatelům, Městu Sokolov, Karlovar-
skému Krajskému úřadu, závodníkům, 
jejich trenérům a  rodičům děkujeme 
a přejeme vše nejlepší v roce 2018.

Autor: Aleš Chmelík
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Co dělat na zahradě v lednu

Každý správný zahrádkář se těší na jaro. To ale 
neznamená, že se může v lednu oddávat zimnímu 
spánku. I v chladném období roku je stále co dělat.

Plánujte a kontrolujte
Dlouhé zimní večery jsou jako stvo-
řené ke čtení zahrádkářských knih, 
plánování výsadby nebo objednávání 
nových cibulek.

Také si udělejte čas a  důkladně 
překontrolujte, vyčistěte, nabruste 
a naolejujte veškeré náčiní, které na 
zahradě používáte. Pokud některé 
z nich dosloužilo, pořiďte si za něj 
včas náhradu.

Chraňte stromy
Pravidelně v zimní zahradě kontroluj-
te, zda jsou dřeviny dostatečně chrá-
něné před okusem zvěří a poškozené 

stromy ošetřete štěpařským voskem. 
Odstraňte suché větve a také zbytky 
ovocných plodů, které mohou být 
původcem chorob.

Pozor na holomrazy…
Zima bez sněhu umí napáchat velké 
škody. Záhony proto dobře izoluj-
te chvojím, slámou nebo suchým 
listím, menší keře můžete zakrýt 
jutovými pytli. Na zakrytí květináčů 
jsou vhodné i bublinkové folie nebo 
polystyren.

Skvělou izolací je i  sníh, který 
při odklízení přihazujte pod keře, 
stromy i na záhony. Ale pozor! Pro 

ochranu rostlin před mrazem použij-
te pouze sypký a lehký prašan.

…i na mokrý sníh
Těžký a mokrý sníh je naopak žádou-
cí ze stromů a keřů odstraňovat, aby 
nepolámal větve. Stále zelené křovi-
ny je nejlepší skrýt pod jednoduché 
stříšky, které je ochrání před těžkým 
sněhem i před větrem.

Nebojte se zimní zeleniny
Pokud vám v zimě chybí vlastní zele-
nina, vyzkoušejte takové druhy, kte-
ré lze pěstovat i pod sněhem: kade-
řávek, růžičkovou kapustu nebo pór. 
Pozor ale dávejte během mrazivých 
slunečných dnů. Slunce může způso-
bit prudkou změnu teploty, proto je 
zapotřebí zeleninu před ním chránit 
rohožemi nebo chvojím.

Autor: Jana Jůzová

Jak připravit skvělou kávu
Milujete kávu, ale 
nechcete kvůli každému 
šálku odbíhat do kavárny? 
S našimi radami bude 
váš doma připravený 
nápoj chutnat jako od 
zkušeného baristy.

Čerstvost
Základním předpokladem je samo-
zřejmě čerstvost a  kvalita použité 
suroviny. Tu však nelze posuzovat 
jen podle ceny, mnohem podstatněj-
ší je způsob, jak s ní zacházíme. Mletá 
káva se kazí rychleji, než celá zrnka, 
proto je opravdu důležité kávu nam-
lít až těsně před přípravou. Dokonce 
i ve vzduchotěsné plechovce vydrží 
káva maximálně měsíc.

O chuti výsledného nápoje rozho-
duje kromě kvalitní vody i hrubost 

mletí kávových zrn. Jemné mletí je 
vhodné pro přípravu turecké nebo 
arabské kávy v džezvě, středně hru-
bé mletí pro vaření kávy v  moka 
konvičce a  hrubé mletí, kdy zrnka 
připomínají cukr krystal, se hodí do 
frenchpressu.

Příprava
A jaký druh přípravy kávy je vhodný 
právě pro vás? Záleží na tom, kolik 
času a peněz máte v úmyslu investo-
vat. Nejdražší, ale také nejjednodušší 
možností je pákový či automatický 
kávovar. Příprava kávy je velice rychlá, 

ale u levnějších typů lze jen těžko ovliv-
nit výsledek.

Zato při použití frenchpressu je jen 
na vás, jak silný nápoj vznikne. S moka 
konvičkou se nejvíce přiblížíte chuti pra-
vého italského espressa. Za vyzkoušení 
stojí i složitější přístroje jako je aeropre-
ss či vakuum pot, při použití džezvy si 
zase připravíte pravou tureckou kávu 
jednou z nejstarších metod vůbec.

Čistota
Protože káva na vzduchu žlukne, je vel-
mi důležité mlýnek i kávovar často čis-
tit. Naopak moka konvičku není vhod-
né drhnout drátěnkou. Znalci vědí, že 
kávová sedlina na stěnách konvičky při-
spívá ke zvýraznění aroma. A na závěr 
pamatujte, že vůně kávy také nejlépe 
vynikne v  zaoblených šálcích, z  těch 
otevřených vyprchává rychleji.

Autor: Jana Jůzová
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Dovolte abychom Vám představili projekt řadových domů 
MAGNOLIA. Projekt je výjimečný především kombinací 
klidného příměstského bydlení v bez prostřední blízkosti přírody 
s dobrou dostupností do centra města nebo nákupních zón.
Velmi rádi Vás provedeme vzorovým domem, aby jste si 
udělali jasnou představu o Vašem budoucím bydlení.

Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnější informace…

KARLOVY VARY – TAŠOVICE

Telefon: +420 777 334 566
E-mail: sales@rd-magnolia.cz

www.rd-magnolia.cz

inzerce
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Krušné hory bílou stopou
Volný víkend, mráz jemně štípe do tváří a od 
bílého sněhu se odrážejí sluneční paprsky. 
Jak s takovými dny a počasím naložit? 
Pokud jste si už dostatečně užili sjezdového 
lyžování, můžete například vyměnit rychlé 
carvingové lyže za lyže běžecké, a místo 
na sjezdovku se vydat pohodlným vlekem 
běžeckou stopou klikatící se po horských 
úbočích. Zkrátka a dobře - na běžky.
Při tomto sportu se zapotíte více 
než na klasické sjezdovce s vlekem 
či lanovkou. Požitek z toho, že jste 
si vše, včetně náročných stoupaček 
do kopce, museli jednoduše oddřít 
sami, se ničemu nevyrovná. A kaž-
dý mírný svah, nabízející možnost 
sklouznout se směrem dolů poté 
vnímáte jako po právu zaslouženou 
odměnu.

Krušné hory skýtají úžasně široké 
možnosti běžeckého lyžování. Mají 
totiž ideální nadmořskou výšku, čle-
nitost terénu a nabízejí neuvěřitelně 
krásná přírodní zákoutí. Díky růz-
ným profilům jednotlivých tras si na 
své přijdou pokročilí běžkaři i  úplní 
začátečníci. Celé hřebeny Krušných 
hor navíc jako páteř prolíná ona slav-
ná lyžařská krušnohorská magistrála, 

která propojuje zimní krušnohorská 
střediska a  osady od Bublavy přes 
Rolavu, Jelení, Pernink a  Hřebeč-
nou až po Boží Dar. V celé své dél-
ce je pravidelně strojově udržována 
a díky rozsáhlé síti návazných tras se 
na ní snadno dostanete i z Abertam, 

Horní Blatné, Nových Hamrů a celé 
řady dalších lokalit. Ať už si vyberete 
krátký průjezd jen některou z  jejich 
částí a návazných kratších okruhů, či 
se vydáte opravdu dlouhý běžkařský 
výlet napříč horami, určitě nebudete 
zklamáni.

Pro správný zážitek z tohoto sportu je 
důležitá také úprava běžeckých cest. 
Aktuální úpravu stop můžete nalézt 
například na webových stránkách 
krusnehoryaktivne.cz, kde se mimo 
jiné dozvíte i  to, jak můžete úpravu 
krušnohorských stop podpořit i  vy 
sami. Běžecké trasy jsou totiž přístup-
né všem a zadarmo. Pokud si ale ten-
to sport zamilujete, zajisté se rádi do 
této pomoci zapojíte. Stačí si totiž ve 
vybraných prodejnách zakoupit sběra-
telskou placku či samolepku.

Autor: Tereza Švecová

inzerce

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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Karlovarský symfonický orchestr

8. 2. 2018 | 19:30 | Mozart & Bach & Schubert

Koncert uvede předehra k opeře La Clemenza 

di Tito (Titus) Wolfganga Amadea Mozarta 

(1756 - 1791). Jde o poslední z Mozartových oper, 

které jsou těžištěm jeho tvorby. K nejhranějším 

jednoznačně patří Figarova svatba a Don Giova-

nni. Operu Titus napsal Mozart v roce 1791 ke 

korunovaci Leopolda II. českým králem a poprvé 

byla uvedena v Praze ve Stavovském divadle 

6. září 1791 za autorova řízení.

21. 2. 2018 | 19:30 | Klavírní recitál - Marian 

Lapšanský

23. 2. 2018 | 19:30 | Koncert absolventů 
Zürcher Hochschule der Künste

Lázně III

Marc Kissoczy – dirigent

7. 3. 2018 | 19:30 | Debussy & Guil-
mant & Strauss

Grandhotel Pupp

CLAUDE DEBUSSY: Faunovo odpoledne

Drahomíra Matznerová – varhany

Leoš Svárovský – dirigent

14. 3. 2018 | 19:30 | Čajkovskij

Grandhotel Ambassador Národní dům

ČAJKOVSKIJ (ABO A5)

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35

Symfonie č. 4 f  moll op. 36

Olga Šroubková – housle

Jiří Rožeň – dirigent

23. 3. 2018 | 19:30 | - Slavnostní koncert 
k zakončení Mezinárodniho pěveckého 
semináře MPCAD

Lázně III

František Drs – dirigent

28. 3. 2018 | 19:30 | Velikonoční koncert

JOHANN SEBASTIAN BACH

Jaroslav Březina – Evangelista (tenor

Vojtěch Šembera – Ježíš (bas)

Tereza Mátlová – soprán

Markéta Cukrová – alt

Polyfonický sbor „Inspiratum“ Moskva

Martin Lebel – dirigent, varhany

Koncerty

7. 2. 2018 | 20:30 | Gipsy Hery Band

Club Imperial

8. 2. 2018 | 19:30 | Mozart/Bach/Schubert

Karlovarské městské divadlo

12. 2. 2018 | 20:30 | Forteband J.P.Š.

Club Imperial

14. 2. 2018 | 20:30 | Gipsy Hery Band

Club Imperial

16. 2. 2018 | 19:30 | Galakoncert operetních 
melodií a evergreenů

Karlovarské městské divadlo

19. 2. 2018 | 20:30 | Forteband J.P.Š.

Club Imperial

21. 2. 2018 | 19:30 | Klavírní recitál

Grandhotel Ambassador

21. 2. 2018 | 19:30 | Bratři Ebenové

Karlovarské městské divadlo

21. 2. 2018 | 20:30 | Gipsy Hery Band

Club Imperial

23. 2. 2018 | 19:30 | Koncert absolventů 
Zürcher Hochschule Der Künste

Lázně III

26. 2. 2018 | 20:30 | Forteband J.P.Š.

Club Imperial

27. 2. 2018 | 19:30 | Vivat jazz - k poctě 
legendám

Karlovarské městské divadlo

28. 2. 2018 | 20:30 | Gipsy Hery Band

Club Imperial

Pro děti

7. 2. 2018 | 13:00 - 18:00 | Největší výstava 
medvědů V ČR

Zámeček Doubí

8. 2. 2018 | 13:00 - 18:00 | Největší výstava 
medvědů V ČR

Zámeček Doubí

8. 2. 2018 | 13:00 – 16:00 | Svět záchranářů

Pro veřejnost, KV Arena

9. 2. 2018 | 13:00 - 18:00 | Největší výstava 
medvědů V ČR

Zámeček Doubí

9. 2. 2018 | 13:00 – 16:00 | Svět záchranářů

Pro veřejnost, KV Arena

9. 2. 2018 | 18:30 | Pátek s hvězdárnou

Hvězdárna

10. 2. 2018 | 13:00 - 18:00 | Největší výstava 
medvědů V ČR

Zámeček Doubí

10. 2. 2018 | 16:00 | Denní programy hvěz-
dárny pro veřejnost

Hvězdárna

11. 2. 2018 | 13:00 - 18:00 | Největší výstava 
medvědů V ČR

Zámeček Doubí

11. 2. 2018 | 15:00 | Labutí princezna

Karlovarské městské divadlo

3 - 7. 3. 2018 | 13:00 - 18:00 | Největší výsta-
va medvědů V ČR

Zámeček Doubí

Společenské

10. 2. 2018 | 18:00 | Z. Slába & K. Polomis: 
Dva v jednom

Divadlo Husovka

10. 2. 2018 | 17:00 | Svět kostiček®

Muzeum Karlovy Vary

10. 2. 2018 | 9:30 | Tomáš Pfeiffer - Setkání 
s biotronikou

Alžbětiny lázně

10. 2. 2018 | 20:00 | IV. Lidovecký ples

Národní dům

11. 2. 2018 | 18:00 | Z. Slába & K. Polomis: 
Dva v jednom

Divadlo Husovka

11. 2. 2018 | 17:00 | Svět kostiček®

Muzeum Karlovy Vary

12. 2. 2018 | 17:00 | Svět kostiček®

Muzeum Karlovy Vary

13. 2. 2018 | 17:00 | Svět kostiček®

Muzeum Karlovy Vary

12. 2. 2018 | 18:00 | Z. Slába & K. Polomis: 
Dva v jednom

Divadlo Husovka

13. 2. 2018 | 18:00 | Z. Slába & K. Polomis: 
Dva v jednom

Divadlo Husovka

3. 3. 2018 | 20:00 | - Lázeňský ples
Grandhotelu Pupp

Grandhotel Pupp

Zábava

8. 2. 2018 | 20:30 | Výuka latinsko-americ-
kých tanců

Club Imperial

13. 2. 2018 | 17:00 | Jóga smíchu

Městská knihovna

15. 2. 2018 | 20:30 | Výuka latinsko-americ-
kých tanců

Club Imperial

22. 2. 2018 | 20:30 | Výuka latinsko-americ-
kých tanců

Club Imperial

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.

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

Kina

8. 2. 2018 | 17:00 | Padesát odstínů svobody

Kino Čas

8. 2. 2018 | 17:00 | Padesát odstínů svobody

Kino Drahomíra

8. 2. 2018 | 19:30 | Padesát odstínů svobody

Kino Čas

9 -10. 2. 2018 | 17:00 | Padesát odstínů 
svobody

Kino Čas

9 -10. 2. 2018 | 19:30 | Padesát odstínů 
svobody

Kino Drahomíra

Divadla

1. 2. 2018 | 19:30 | Jak je důležité
býti (s) Filipem

Karlovarské městské divadlo

3. 2. 2018 | 19:30 | Zamilovaný sukničkář

Karlovarské městské divadlo

4. 2. 2018 | 19:30 | Romeo a Julie

Karlovarské městské divadlo

Nejslavnější milostný příběh v choreografickém 

pojetí Libora Vaculíka. Strhující Prokofjevova 

hudba je pro tanečníky plochou, na níž prožívají 

bolestný příběh sotva vzešlé lásky. Síla původně 

Shakespearovy tragédie však tkví i v zobrazení 

zhoubné lidské nenávisti – a teprve zmar života 

dětí přinese usmíření mezi dvěma znepřátelenými 

italskými rody.

5. 2. 2018 | 19:30 | Příběh jednoho hradu

Karlovarské městské divadlo

Zcela srozumitelná bulvární komedie, která 

potěší diváka, i když představení zahlédne jen 

koutkem oka. Děj se odehrává na jednom hradě. 

Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do 

komických situací při touze po výměně ženy, již si 

přivedl v nedávné době na sídlo.

9. 2. 2018 | 19:30 | Tajemství pánů Becherů

Karlovarské městské divadlo

10. 2. 2018 | 19:30 | Nějak se to zvrtlo

Karlovarské městské divadlo

Večer neuvěřitelně směšných příběhů o smola-

řích, volně navazující na úspěšnou inscenaci Tisíc 

a jedna vášeň. Dramatizace šesti méně známých 

povídek A. P. Čechova (Rybí láska, Utopenec, 

Ňouma, Nějak se to zvrtlo, O pomíjivosti, Diplo-

mat) doplňuje známá aktovka Námluvy a několik 

zpívaných a tančených romancí.

22. 2. 2018 | 19:30 | Titanic

Karlovarské městské divadlo

Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. 

Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné 

herce. S velkým nadhledem, ale i se spoustou 

hlubších témat podaná rekonstrukce potopení 

nejslavnější lodi světa. Text Johna Fiskeho slavil 

úspěch u sousedů na Slovensku, kam ho přivedl 

jeho velký fanoušek Milan Lasica – a na české 

scéně se objevuje poprvé. Viděli jste Kapsy plný 

šutrů? Líbily se Vám? Tak si dejte i Titanic!

25. 2. 2018 | 15:00 | Šípková Růženka

Karlovarské městské divadlo

Rodinná pohádka pro nejmenší děti s mnoha 

písničkami a krásnými loutkami. Kromě pohádky 

děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy 

od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si 

zahrají na sudičky, všichni společně pomohou 

hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spá-

nek i nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila 

Šárka Váchová, autorka Večerníčků a známého 

dětského televizního pořadu Kostičky.

26. 2. 2018 | 19:30 | Drobečky z perníku

Karlovarské městské divadlo

26. 2. 2018 | 19:30 | Drobečky z perníku

Karlovarské městské divadlo

Sport

3. 2. 2018 | 16:00 | VK ČEZ
Karlovarsko – domácí zápasy

KV Arena

16. 2. 2018 | 17:30 | BK Lokomotiva
domácí zápasy

sportovní hala Jízdárenská 1

17. 2. 2018 | 19:00 | VK ČEZ
Karlovarsko – domácí zápasy

KV Arena

Vzdělávací

2. 2. 2018 | 18:30 | Výzvy v současném 
vzdělávání

Kino Drahomíra

6. 2. 2018 | 17:00 | STOP krádežím

Městská knihovna

9. 2. 2018 | 16:00 | Dny otevřených dveří 3. 
lékařské Fakulty Univerzity Karlovy

nábřeží Jana Palacha 20

22. 2. 2018 | 17:00 | Orangutani, co jedí
šišky a žaludy

Muzeum Karlovy Vary

27. 2. 2018 | 16:30 | Protektorátem
Čechy a Morava

Krajská knihovna

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
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POMÙCKA:
ADE, APEGO, 

ATAR, ICH, 
ODD, TAMPA
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Křížovka o mobil v hodnotě 4 000 Kč
Vyluštěnou tajenku zašlete do 12. 2. 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:Tomáš Pospíšil, Karlovy Vary

Úsilí se projeví pouze když se člověk… (viz tajenka)

SOUTĚŽ! Tartiflette

Suroviny:
• 250 g slaniny
• 1 kg Brambor (nejlépe varný typ B)
• 140 ml bílého vína (suchého)
• 300g plísňového sýra (nejlépe Reblochon 

nebo podobný druh s červenou plísní)
• 3 cibule
• 120 g crème fraîche
• pepř, sůl, máslo na vymazání pekáče

Postup
Brambory omyjte a dejte vařit ve slupce do osolené vody. 
Vaříme cca. 15-20 minut podle toho, jak jsou velké (sta-
čí je předvařit, nemusí být uvařené doměkka). Mezitím si 
oloupejte cibuli, kterou nakrájejte na slabá kolečka. Slaninu 
nakrájejte na kostičky. Brambory nechte vychladnout, olou-
pejte a nakrájejte na kolečka. Teď přijde ne řadu sýr, který 
rozkrojte podélně na polovinu.
Troubu si rozpalte na 200 stupňů. Mezi tím si dejte do 
pánve slaninu a nechte pomalu rozehřát. Orestujte dozla-
tova a odstavte. Na zbylý tuku dejte cibuli, kterou osolte 
a nechte pomalu zesklovatět.
Zapékací misku vymažte máslem, přidejte vrstvu brambor, 
osolte a opepřete. Na brambory dejte slaninu, cibuli a poté 
dejte další vrstvu brambor, kterou opět osolte a opepřete. 
Přidejte crème fraîche, který rovnoměrně rozetřete po celé 
misce. Zalijte bílým vínem a přidejte plísňový sýr. Takto při-
pravený pokrm dejte zapékat do trouby na cca 25 minut. Sýr 
by měl bublat a na povrchu a mít zlatavou kůrčičku. Podáváme 
ihned po vyjmutí z trouby, nejlepší Tartiflette je horké.

Dobrou chuť




