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Chcete nájem za korunu? Žádný 
problém, staňte se politiky hnutí KOA
Jsou tací, kteří neustále káží pít vodu, ale sami se přitom 
zalykají plnými doušky luxusního vína. Posuďte sami.

Husovka, tak je nazýván krásný 
secesní dům v srdci Karlových 
Varů ve vlastnictví Statutár-
ního města. Karlovy Vary. 
Objekt Husovky prošel nákladnou 
rekonstrukcí, má v  několika pod-
lažích plochu bezmála 2000 m2, je 
vystavěný do písmene U a na Husově 
náměstí majestátně vzhlíží na kolo-
nádu. V prostorách Husovky s vyso-
kými secesními stropy našly své 
zázemí Klub Paderewski, Diva-
delní klub s kavárnou a barem 
a Divadelní studio D3.

Smlouva o nájmu nebytových pro-
stor v Husovce je uzavřena mezi Statu-
tárním městem Karlovy Vary a Klubem 
Paderewski, zastoupený členy Pavlem 
Žemličkou, Lucií Samcovou Dome-
sovou, Lenkou Tóthovou (všichni tři 
z politického hnutí KOA). Předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory o veli-
kosti 182,32 m². Výše nájemného pro 
Klub Paderewski činí částku 1,– Kč 
+ DPH ročně. Předsedkyní sdružení 
Klubu Paderewski není nikdo jiný než 
předsedkyně hnutí KOA Michaela 
Tůmová (současná zastupitelka a radní 
města Karlovy Vary).

Rada města následně souhlasila s pře-
necháním předmětu nájmu v Husovce 
pro Divadelní klub – kavárnu, provozo-
vání baru a opět za nájemné 1,– Kč + 
DPH ročně.

Další Smlouva o nájmu nebytových 
prostor v Husovce je uzavřena mezi 
Statutárním městem Karlovy Vary 
a  Divadelním studiem D3, zastou-
pený Martinem Cirklem. Předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory o veli-
kosti 130,91 m². Výše nájemného za 

celý předmět nájmu činí opět částku 
1,– Kč +DPH ročně. Také v tomto 
případě, zde hrají hlavní roli rodinná 
pouta v podobě viz Martin Cirkl – 
Tereza Cirklová – Martina Cirklová, 
Jiří Hnilička – Magdalena Hniličková. 
Ale co je zcela překvapivé, je až mra-
zivé zjištění, a to, že zmíněný kme-
noví člen tohoto souboru Jiří Hni-
lička je rovněž členem hnutí KOA.

Výše uvedení členové rady spolku 
Klubu Padarewski byli v  minulých 
obdobích vypraveni do komunálních 
voleb ze „stáje“ pod vlajkou hnutí Kar-
lovarská Občanská Alternativa: Lucie 
Samcová Domesová  – člen Klubu 
Paderewski, Pavel Žemlička - člen 
Klubu Paderewski, Lenka Thótová člen 
klubu Paderewski, Vítěslav Škorpil – 
účetní, dramaturg Klubu Paderewski, 
v současné době rovněž zasedá v tzv. 
ROZHODČÍ KOMISI hnutí KOA spo-
lečně s přítelem Petrem Kulhánkem. 
Na první pohled tento proplete-
nec vztahů končí vždy ve prospěch 
lidí angažovaných v  hnutí KOA. 
Mozaika začíná do sebe zapadat…

Dne 27.  6.  2015 v  Karlovarském 
deníku vyšel článek:.Město protěžuje 
klub Paderewski. Z obsahu článku jasně 
vyznělo, že Klub Paderewski platí za pro-
najaté prostory nájem 1,– Kč bez DPH 
ročně. Alarmujícím zjištěním ovšem je, že 
spotřebované energie ve výši 650.000,– 
Kč za Klub Paderewski hradí resp. jde 
na vrub Odboru školství, tělovýchovy 
a kultury při Statutárním městu Karlovy 
Vary. Tudíž členové Klubu Paderewski 
besedují, topí, svítí, ale platí to město 
Karlovy Vary!!! Ostatní náklady spojené 
s provozováním kulturní a divadelní čin-

nosti, jako například osvětlení včetně 
ozvučení aj. opět platí Statutární město 
Karlovy Vary samotnému Klubu Pade-
rewski ve výši 282.000,– Kč. Dále si 
vedení města odsouhlasilo, že na činnost 
Klubu Paderewski Statutární město Kar-
lovy Vary ročně přispívá 250.000,– Kč. 
V konečném zúčtování suma sumárum si 
to členové Klubu Paderewski pěkně zaří-
dili, a Město je ročně obdaruje na provoz 
částkou v celkové výši: 1.182.000,– Kč.

Klub Paderewski je také velmi 
schopným pronajímatelem svěře-
ných prostor v Husovce. A  to tak, 
že v  průběhu konání filmového fes-
tivalu pronajímá prostory restauraci 
pod názvem BOKOVKA. Za těchto 
několik festivalových dní inkasuje Klub 
Paderewski 35 000,– Kč.

Dále Klub Paderewski pronajímá 
mobilnímu operátoru Vodafone 
Czech Republik a.s. za část půdního 
prostoru o celkové výměře 15 m² za 
částku 100 000,– Kč ročně. A jaké pří-

jmy z toho má Statutární město Kar-
lovy Vary? Žádné, Klub Paderewski 
si výdělek na pronajatých prostorách 
ponechává v plné výši pro svou vlastní 
potřebu. Je to vážně fér?

A  tady si opět kladu onu známou 
otázku: Komu vlastně slouží naše město?

K doplnění této „stranické“ mašiny 
nazvané hnutí Karlovarská Občanská 
Alternativa, která touto formou spra-
vuje, již po dobu osmi let naše krásné 
lázeňské město a  především naše 
finance, je nutné doplnit ještě jména 
dalších hlavních aktérů tohoto hnutí: 
Petr Kulhánek - primátor města, Jiří 
Klsák  – náměstek primátora, Zde-
něk Slába, Vladimír Lédl, Vlastimil 
Lepík, Jiří Neumann, který je veřej-
nosti dobře znám především z kauzy 
politické trafiky. Kauza byla popsána 
dne 24. 2. 2013 serverem ceskapo-
zice.lidovky.cz. Kauza se týkala, toho, 
že do dozorčí rady strategické firmy 
Čepro, která zajišťuje především pře-
pravu, skladování a  prodej ropných 
produktů. (stoprocentně vlastněné 
státem) byl nepochopitelně jmenován 
učitel kuchařů Jiří Neumann, ředitel 
Středního odborného učiliště stravo-
vání a služeb Karlovy Vary, tehdy ještě 
místopředseda hnutí LIDEM.

Závěrem. V Karlových Varech 
je mnoho sportovních i kulturních 
organizací, před kterými smekám, 
že lidé angažující se v oněch orga-
nizacích jsou ochotni obětovat se 
pro děti, mládež, seniory a dělají 
to z určitého přesvědčení na úkor 
svého volného času a na úkor trá-
vení času se svými rodinnými pří-
slušníky. Je smutné, že tyto orga-
nizace, jsou mnohdy podfinanco-
vávány a pronájmy i energie platí 
z vlastních prostředků a mnohdy 
dotují z vlastních kapes.

Autor: Aleš Chmelík



3č. 12 | Zdarma |Aktuálně

Všichni jsme karlovaráci
Každý odrostlejší karlovarák ví, že obyvatel 
s několikageneračními rodinnými kořeny je 
tady z historických důvodů spíše poskrovnu. 
Na druhou stranu je tu nesmírné bohatství 
kulturního dědictví vytvořeného komunitami 
či jedinci různých národností. Snad právě 
proto je každý, tedy i můj, pokus o dotváření 
našeho společného města do takové podoby, 
aby poskytovalo vše, čeho je člověku zapotřebí 
k vedení smysluplného života, hoden alespoň 
krátké pozornosti. A tak mi ji, prosím věnujte.
Celý profesní život jsem zasvětil sta-
vařině. Více, než většina jiných jsem 
byl proto povinen všímat si životnosti 
jednotlivých budov a prostoru, který 
tvoří, i toho, kterým jsou obklopeny. 
A dělal jsem to rád. Jak jinak postih-
nout otisk všech vlivů, kterým je město 
vystaveno. V  tomto ohledu vnímám 
i určitou mrtvolnost. Je hmatatelněji 
přítomna tam, kde již nejsou spoko-
jeni občané s  podmínkami bydlení 
nebo podnikatelé s návratností svých 
investic. Jenže i  Ti, kteří jsou inicia-
tivní, obětaví a tolerantní, po určitém 
čase mohou ztrácet trpělivost. Vědí, 
že bychom měli pomoci my, politicky 
angažovaní. A já bych si přál, aby jen 
nečekali, ale také se dočkali. Například 
nového Územního plánu Karlových 
Varů. Tento dokument se připra-
vuje a projednává již mnoho let. Už 
to samo o sobě je velkým problém, 
vzniklý mimo jiné tím, že je nutné najít 

konsenzus mezi názory zastupitelů 
města, projektanty urbanisty a dotče-
nými orgány státní správy a  přitom 
dodržet postupy stanovené staveb-
ním zákonem. Na pozadí toho všeho 
město tzv. nespí, ale vyvíjí se…v rámci 
možností stanovených územním plá-
nem platným a novelizovaným řadou 
změn. Délka pořizování nás zároveň 
vystavuje riziku, že v příslušném doku-
mentu povlečeme zastaralost náhledu. 
Všichni si jistě všímáte, že jsme svým 
způsobem městem „odřezaným“, 
obhajoba odsouvání dostavby kva-
litního dopravního spojení s  Prahou 
přinesla více negativních než pozitiv-
ních konotací, než jsem si kdy troufal 
domyslet. Musíme se tedy snažit více 
tlačit zdola a  přetvářet svoje lokální 
podmínky tak, abychom uměli zau-
jmout a uspokojit svoje občany i volný 
kapitál. Jsme s  pořizováním nového 
územního plánu ve fázi před jeho veřej-

ným projednáním. Záleží mi na tom, 
abychom ho prostřednictvím státní 
správy bez dalších tahanic a zbyteč-
ných časových prodlev dovedli do 
konce. Regulace tohoto návrho-
vého dokumentu byly mnohokrát 
protřeseny, mantinely od dotčených 
orgánů jsou známé. Neváhejme tedy 
a uveďme v život nové podmínky, ty 
staré nejsou nefunkční, ale neodpo-
vídají legislativnímu rámci, jakkoli 
nahlížíme kriticky, strategickým vizím 
či očekáváním většiny občanů či 
podnikatelů. Zároveň nepodceňme 
dopravní strategie pro rozvoj města, 
protože doprava je jeho krví a bude-
-li, byť dílčím, ale podstatným způ-
sobem nefunkční, bude trpět celé 
město. Máme řadu odborných pod-
kladů, dopravní průzkum, dopravní 
analýzy a studie. Je tedy nejvyšší čas, 
abychom vytěžili ze slepých uliček, 
do kterých jsme se dostali a  bez 

hrubých chyb obhájili místo pro kon-
centrovaný dopravní terminál.

Nenuťme občanům polovičatá 
řešení, která mohou být ve výsledku 
fatálně špatná, bez smysluplného 
propojení všech druhů dopravy 
a vyřešení dopravy v klidu. Předklá-
dejme jim úplné analýzy, které nás 
dovedly a budou vést k našim roz-
hodnutím. Nic podstatného nesmí 
být opomenuto. Každá větší chyba 
při řízení firmy mě bolela a vypěsto-
val jsem si odolnost, ale hlavně pona-
učení. Lidé s oblibou říkávají, že nám 
vládnou elity, které s námi nic nespo-
juje. Udělejme společně všechno pro 
to, aby nám lokalita, již obýváme, 
nemizela pod nohama a v konečném 
důsledku nerostl počet těch, kteří 
z ní musejí uniknout, protože jejich 
smutek nebo hněv by se snesl na 
naše hlavy.

Autor: redakce

Právní okénko JUDr. Hany Zemanové

Dotaz:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat 
na postup v exekuci. Naše situace je 
taková, že splácím ze svého starob-
ního důchodu exekuci kvůli manželovu 
dluhu na zdravotním pojištění. Kromě 

toho mám vlastní exekuci, zaevidova-
nou jako nepřednostní pohledávku. 
V manželově exekuci nám přišel dopis, 
že mu jeho exekutor obstavil firemní 
auto, ale neudělal soupis majetku. 
A minulý týden byl u nás můj exekutor 
a toto manželovo firemní auto v rámci 
mé nepřednostní exekuce zabavil 
a odvezl. Manžel to auto navíc potře-
buje k podnikání. Může ho v dražbě 
prodat a zisk použít pro sebe, i když 
auto obstavil před ním jiný exekutor 
s  přednostní pohledávkou? Když už 
by šlo auto do dražby, samozřejmě 
že bychom chtěli, aby výtěžek šel na 
přednostní pohledávku zdravotního 
pojištění. Ale nevíme, jestli se můžeme 
nějakým způsobem bránit.

Milena Zapletalová

Odpověď JUDr. Hany 
Zemanové:
Dobrý den. Odpověď Vás asi pří-
liš nepotěší, ale nutno říci, že v pří-
padě zajištění movitého majetku dle 
zákona obecně platí, že zpeněžit jej 
může ten exekutor, který jej první 
sepíše v rámci vedení exekuce pro-
dejem movitých věcí. Není rozhodné, 
zda se jedná o přednostní či nepřed-
nostní pohledávku. Pokud bude 
automobil dražen a vydražen v rámci 
exekuce vedené pro nepřednostní 
pohledávku, bude uspokojována tato 
nepřednostní pohledávka.

Otázkou však je, zda máte auto-
mobil ve společném jmění man-
želů. Pokud je automobil součástí 
Vašeho společného jmění s manže-

lem, je nerozhodné, kdo z manželů 
je zapsán jako jeho vlastník a který 
z  manželů jej používá. Jiná situace 
by nastala, kdyby byl automobil ve 
výlučném vlastnictví Vašeho man-
žela, to znamená, že jej například 
nabyl před vznikem manželství nebo 
za peníze ve svém výlučném vlast-
nictví, darem, dědictvím nebo jste si 
například společné jmění zúžili. Pak 
by musel Váš manžel podat ve Vašem 
exekučním řízení návrh na vyškrtnutí 
věci ze soupisu a své výlučné vlast-
nictví prokázat. V případě úspěchu 
by automobil ve Vaší exekuci dražen 
nebyl a mohl by být případně dražen 
v exekuci Vašeho manžela.

Autor: JUDr. Hana 
Zemanová
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ODS jde do voleb opět s heslem 
STOP UBYTOVNÁM, nyní navíc 
s prosazením „bezdávkových zón“
V otázce bezpečnosti cílí především 
na Tuhnice, Drahovice a Rybáře.

Úvod redaktora:
ODS obdržela stejně tak jako ostatní 
volební subjekty žádost o pomoc při 
řešení neudržitelné situace okolo 
ubytoven Charkovská. Obyva-
telé Tuhnic doslova prosí politické 
reprezentace, aby se zasáhlo proti 
rostoucí kriminalitě. Zeptali jsme se 
lídra kandidátky ODS a  kandidáta 
na primátora Ing. Petra Bursíka, zda 
v  tomto ohledu se bude ucházet 
ODS o přízeň voličů s nějakým kon-
krétním řešením a programem.

Odpověď Petr Bursík:
ODS měla již v minulých komunálních 
volebách v roce 2014 ve svém pro-
gramu samostatný bod, který se jme-
noval STOP UBYTOVNÁM. Volební 
výsledek však neumožnil jeho reali-
zaci, neboť ODS skončila v opozici.

Vzhledem k  tomu, že se tento 
problém nejen nevyřešil, ale naopak 
nabral na intenzitě trváme na této 
prioritě nadále. Chceme nabídnout 
lidem, kteří si sousedství s ubytov-
nou dobrovolně nevybrali pomoc 
a řešení. Vzhledem k tomu, že byd-
lím v Tuhnicích, tak se mě tato pro-
blematika přímo dotýká.

Pro okamžité zastavení migrace 
bude ODS prosazovat a hledat pod-

poru pro vyhlášení „oblastí se zvýše-
ným výskytem sociálně negativních 
jevů“ v okolí ubytoven Charkovská 
a  Drahovice. Nechceme v  Kar-
lových Varech lidi, kteří ze své 
vůle odmítají pracovat a žijí ze 
sociálních dávek.

V  souladu se změnou Zákona 
o hmotné nouzi, kterou v červenci 
2017 prosadila v  Poslanecké sně-
movně ODS  – zastavíme migraci 
nepřizpůsobivých osob tím, že noví 
obyvatelé rizikových lokalit nebu-
dou mít nárok na vyplácení dávek 
doplatku na bydlení.

ODS nabízí komplexní řešení pro-
blému. V Poslanecké sněmovně PČR 
se nám podařilo prosadit změnu 
zákona a na komunální úrovni nabí-
zíme konkrétní aplikaci a prosazení.

K potírání již existujících negativ-
ních jevů vyvineme jako samospráva 
maximální tlak na Policii ČR a ve spo-
jení s vlastní Městskou policii nekom-
promisně budeme tvrdě zasahovat 
proti rozbujelé kriminalitě a násilí.

Samostatně se náš program věnuje 
také bezpečnostní situaci v Rybářích. 
Konkrétně jde o  ulici Sokolovskou 
a  také o  areál sousedící s  areálem 
Základní školy, který se stal útoči-
štěm uživatelů drog. S  tímto přímo 

souvisí zhoršená bezpečnostní situace 
zejména v noci a další negativní jevy.

Přesto, že Karlovy Vary patří 
k  městům s  velmi malou krimi-
nalitou, není toto hodnocení pro 
obyvatele sousedící nedobrovolně 
s ubytovnami v Tuhnicích a Drahovi-
cích, stejně tak pro obyvatele Rybář 

i rodiče dětí ze ZŠ Šmeralova žádná 
útěcha.

Doufám, že spoluobčany svým 
řešením oslovíme a  dostaneme ve 
volbách dostatečnou podporu, aby-
chom náš program mohli realizovat.
Děkuji za rozhovor.

Petr Bursík
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Blaničtí rytíři se opět 
probouzejí, II. část
Bylo, nebylo… společným znakem pro 
blížící se volby do komunálu 2018 je 
abnormální nárůst zášti. K tomuto je 
zapotřebí snad ještě dodat, že nenávisti často 
patří do jisté míry též neporozumění:
• mezi klasickými politickými stranami
• nebo nově vznikajícími spolky či 

uskupeními
• anebo již přeživšími občanskými hnu-

tími (sdruženími), které se budou 
v čase nadcházejícím již brzy ucházet 
o váš hlas – hlas voličův. Bude opět 
rovněž zajímavé sledovat, jak příznivci 
té či oné strany zanedlouho vyrazí do 
ulic špinit své protikandidáty, naopak 
sebe uvidí v zrcadle zbožného uctívání.

Faktem je, že za některými komunálními 
politiky z minulosti v Karlových Varech 
zbyli jen kostlivci (pomalu vylézající ze 
skříní), kteří po několikaleté odmlce 
opět zarputile vyráží s dřevcem do boje, 
v podobě Blanických rytířů s vypále-
ným cejchem na čele, pod egoistic-
kým nápisem:. „jen já, vám dnes mohu 
pomoci – nikdo už jiný!!!“… Jedním z nich 
je kupříkladu Petr Masák, kandidující 
dnes za STAN společně s TOPKOU /
TOP 09/. To bude mít asi jistě větší váhu, 
možná i obrovský stranický potenciál.

Jako bývalý ředitel Infocentra Kar-
lovy Vary (tehdy radní za Alternativu) 
zanechal Pandořinu skříňku v podobě 
zahalené pochybnosti neprůhledné 
zakázky výše uvedené městské společ-
nosti. O co, v době jeho ředitelování, 
vlastně šlo? Výběrové řízení na výrobu 
propagačních časopisů vyhrálo jeho 
městské infocentrum. Avšak zakázku 
ve výši 1.000 000,– Kč překvapivě 
získala firma v  soukromých rukou, 

která se do tendru vůbec nepřihlásila. 
Kontrola kulturního odboru magistrátu 
města odhalila nesrovnalosti výbě-
rového řízení, která v závěru hovoří 
o podivuhodné manipulaci se zakáz-
kami tím, že výherce tendru měl plnit 
zakázku ve své společnosti. Bohužel 
pan Masák ji netransparentním způ-
sobem předal, a to za zcela mlživých 
okolností třetí osobě. Což zcela mohlo 
naplnit znaky skutkové podstaty jed-
noznačného obcházení předmětného 
zákona o veřejných zakázkách.

Zdroj: čerpáno ze zdroje TOCIK 
ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI - advokátní 

kancelář „POCHYBNOSTI KOLEM 
ZAKÁZKY KARLOVARSKÉHO 

INFOCENTRA“.

Co na to primátor Petr Kulhánek 
(KOA)? Prý se nejdřív musí sezná-
mit s  výsledky kontroly. Dle jeho 
prvotních informací byl prý materiál 
nekompletní a některé informace prý 
účelově v kontrolní zprávě pro jeho 
úhel pohledu chybí. Kulhánek tehdy 
předpokládal, že o dalším postupu roz-
hodne už do konce pracovního týdne. 
Vše k dnešnímu dni, jak se zdá, zůstalo 
zcela u  ledu, tedy zahaleno dalším 
tajemstvím. Jak praví klasik: …“slibem 
nikoho nezarmoutíš“…

Každopádně Petr Masák, coby šedý 
vlk na svém vejměnku, místo toho, aby 
už konečně odpočíval, stále na svém 

dvorečku nevrle přešlapuje a  již mlsně 
vyčkává na další svůj zázračný comeback.

Jako další „kozák a matador“ se jeví 
současný karlovarský náměstek Čestmír 
Bruštík. V  minulém volebním období 
2014-2018 kandidoval za Hnutí ANO. To 
však bylo jeho přičiněním důkladně roz-
bito a následně se z členů stali tzv. Volní 
(nezařazení). Důvod byl zcela jasný. Svých 
vydobytých území (hojná účast v dozor-
čích a  správních radách při městských 
organizacích a jiných dalších pozlátek) se 
za žádnou cenu nechtěli vzdát.

„Čestná Čestmírova taktika“ se 
projevila i při sestavování nové koalice. 
Přitom tu první sami rozbili. Když už se 
zdálo, že je nová koalice hotová (ČSSD, 
ANO, KARLOVARÁCI, ODS, KDU-
-ČSL), v den podpisu koaliční smlouvy 
Čestmír a  jeho parta, bez jakékoliv 
omluvy, nedorazila. Proč? Protože se 
za zády svých potencionálních partnerů 
domluvil na koalici s hnutím KOA, pro-
tože výdobytky z  této koalice, kterou 
původně rozbil, se mu zdály lukrativnější.

A  protože nikdy neříkej, nikdy! 
bude se nyní Čestný Česťa znovu 
ucházet o vaše hlasy v prvním říjno-
vém týdnu 2018. Jako lídr kandidátky 
se vám tentokrát představil pod rouš-
kou strany PRO ZDRAVÍ A SPORT. 
Vždyť o nic nejde. Pouze o „koryto“ 
na další následující čtyři roky.

Jak se vyhnout placenému záboru 
na předvolební mítinky? K  tomu je 
zapotřebí kupříkladu umístění tzv. 
petičního stánku. Další, pěkně po 
česku, vypečená švejkovina.

V této disciplíně vyniká především 
hnutí SVOBODA A PŘÍMÁ DEMO-
KRACIE (dále jen SPD), která bude 
vyjíždět do našich frekventovaných 

karlovarských ulic, tentokrát možná 
i se „zmrzlinovým“ stánkem.

Dne 8. června 2018 doslova a do 
písmene rozohnil současnou místo-
předsedkyni krajské organizace SPD 
v karlovarském kraji Věru Maříkovou 
obrázek černošské dívenky na stánku 
s  trdelníkem. Holčička černé pleti 
se zmrzlinou v  ruce popudila matku 
Okamurovi poslankyně natolik, že 
k  tomuto obrázku vydala oficiální 
„zuřivě vlastenecké prohlášení“ for-
mou svého facebookového profilu: 
“Když vezmu, že trdelník patří 
Čechům, tak obrázek černoš-
ské dívenky se zmrzlinou je i pro 
mne dosti nevhodný. Jak vysvět-
lit prodávající firmě, že tento 
obrázek se k našemu trdlu vůbec 
nehodí?“… napsala na shora uvede-
ném profilu Maříková. Přitom trdelník 
není ani zdaleka českou pochoutkou, 
neboť jeho tradice sahá někam od 
Sedmihradska až k maďarským hra-
nicím. I  když tato skutečnost není 
v tomto případě nikterak podstatná. 
Důležitější je otázka, kde se vzala 
taková nenávist v ženě, která je též 
matkou? To ví jen ona sama.

Pokud se rozhodnete jít ke komu-
nálním volbám 2018, recept koho 
volit vám dát nemůžeme, neboť vždy 
budou existovat dva tábory. Jeden 
spokojený druhý pobouřený. Stejně 
jako v textu jedné písně Jarka Noha-
vici:.“jedni provolávají sláva, sláva, 
a  ti druzí křičí hamba, hamba“… 
Proto vše ponecháváme otevřené 
a  věříme v  dobrou intuici našeho 
čtenáře a  alespoň ve 30procentní 
volební účast.

Autor: Aleš Chmelík

inzerce
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Prameny- 
nekonečný příběh, 
který musí skončit
Příběh, který se odehráva pokaždé, kdy občané 
obce Prameny jdou k volebním urnám, aby zvolili 
toho, kdo je bude reprezentovat a především 
starat se o jejich zájmy, má další pokračování.
Připomínat tíživou ekonomickou situ-
aci není asi třeba. Ovšem za připome-
nutí stojí, že navzdory prokazatelným 
a pro obec zdárným výsledkům sou-
časné paní starostky Málkové a jejího 
uskupení, stále v obci prahnou po moci 
jednotlivci, kteří přitom v minulosti na 
své mandáty již několikrát rezignovali, 
a tím nechali na holičkách obec a její 
občany v situaci nejméně vhodné.

Změna je vždy vítána, a ta politická 
obzvlášť, především v době, kdy něco 
nefunguje. V tomtop řípadě je zcela 
zřejmé, že faktické pohnutky opozice 
jsou zcela v  rozporu se zájmy obce 
a jejích občanů.

S čím přichází opozice tentokrát 
a co bude slibovat?

Svou neochotu jednat s věřitelem 
neskrývali, ačkoli v minulosti prohla-
šovali, že se chtějí dohodnout, nikdy 
tak neučinili, ačkoli příležitost a man-
dát od voličů získali. S  tím posléze 
naložili tak, že se jej vzdali a  obec 
paralizovali. Dá se snad tentokrát 
očekávat jiný postup? Nedá.

Naše redakce disponuje infor-
mací, že Ministerstvo f inancí ve 
svém vyjádření k otázce o možnosti 
poskytnutí finanční pomoci pro obec 
jasně zdůrazňuje nutnost uzavřění 
dohody o  narovnání s  věřitelem, 

jinak se obec žádné pomoci od státu 
nedočká.

Dokonce čerstvě přijatý zákon 
říká: nesníží-li územně samosprávný 
celek svůj dluh, ministerstvo v násle-
dujícím kalendářním roce rozhodne 
podle zákona o rozpočtovém určení 
daní o  pozastavení převodu jeho 
podílu na výnosu daní.

To znamená, že obec své dluhy musí 
platit, jinak od státu nedostane nic.

Podle slov paní Starostky Málkové se 
jim podařilo vyjednat s věřitelem nej-
schůdnější a pro obec nejvýhodnější 
model vyrovnání, který dovolí udržet 
rovnováhu ve smyslu zákona o rozpoč-

tovém určení daní tak, aby obec nepři-
šla o nárok dostávat od státu finanční 
příděl, a  zároveň dosáhnout zrušení 
blokace obecního účtu a  majetku 
v exekuci. Zdá se tedy, že je obec na 
nejlepší cestě k oddlužení.

Zanedlouho půjdou občané Pra-
menů opět k volbám a myslím si, že 
doufají, že na dlouhou dobu k posled-
ním. To ovšem závisí především na 
výsledku voleb a  charakteru zvole-
ných zástupců. Buď mi jde o  blaho 
obce a  občana nebo o  vlastní pro-
spěch a kapsu. O tom a o ničem jiném 
volby v Pramenech nebudou.

Autor: Aleš Chmelík

NABÍDKA PRÁCE
HOTEL VÍTKOVA HORA

Hledáme kuchaře 
a pomocnou sílu do kuchyně

Tel. číslo: +420 602 320 399
E-mail: info@vitkovahora.cz

www.vitkovahora.cz

inzerce
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Tisková zpráva sdružení nezávislých 
kandidátů KRÁSNÉ KARLOVY VARY
Sdružení nezávislých kandidátů KRÁSNÉ VARY s podporou ODA 
a hnutí PRO 2016 se bude ucházet o přízeň voličů v komunálních volbách.

Sdružení nezávislých kandidátů 
KRÁSNÉ KARLOVY VARY je usku-
pení aktivních lidí a  profesionálů, 
kteří jsou dlouhodobě nespokojeni 
se způsobem nakládání s veřejnými 
prostředky v Karlových Varech a sys-
témem vládnutí založeným na klien-
telistických vazbách a  zneužívání 
politické moci.

Mezi kandidáty jsou členové Občan-
ské demokratické aliance: Karlovarský 
rodák a  patriot Petr Prokop nebo 
pedagog Mgr. Roman Nedorost. Dále 
naší iniciativu podpořilo i  politické 
hnutí PRO 2016, které na kandidátce 
zastupuje zastupitelka města a  ředi-
telka obchodní společnosti paní Iveta 
Hejnová či ekologický zemědělec Jiří 
Škarda. Kandidátku ovšem tvoří velká 
řada nezávislých osobností, jako napří-
klad soudní znalec Martin Voves, ředi-
tel hotelu Ing. Jiří Dufek, organizátor 
kulturních akcí a manažer MgA. Šimon 
Kaňka, systémový specialista Ing. Jiří 
Kuruc, sklářský výtvarník MgA. Radek 
Stehlík a mnoho dalších.

„Spojují nás společné vize, hodnoty 
a  politické názory, které prosazu-
jeme,“ říká kandidát Petr Prokop.

Iveta Hejnová dodává: „Tímto bych 
ráda pozvala všechny občany k  vol-
bám, které se budou konat ve dnech 5. 
a 6. října 2018. Mějte na paměti, že právě 
volby jsou takovým referendem o tom, 
jak budou Karlovy Vary v  budoucnu 
vypadat. Pojďte společně s námi udělat 
naše město ve všech směrech mnohem 
krásnější.“

Stěžejními volebními 
tématy hnutí KRÁSNÉ 
KARLOVY VARY jsou:
• Lepší dopravní obslužnost včetně 

rozvoje lanových drah, zlevníme 
cenu jízdného v MHD a po vzoru 
dalších měst budeme postupně 
směřovat k  tomu, aby městská 
hromadná doprava byla v blízké 
budoucnosti zcela ZDARMA.

• Vyřešíme parkování ve městě - pro-
blémem prakticky celého města 
(v zastavěných částech) je nedosta-
tek parkovacích ploch. Situace je již 
téměř kritická a proto prosadíme 
výstavbu nových parkovacích míst.

• Příspěvek dětem ze sociálně slab-
ších skupin až do výše 5.000,– Kč 
na zájmové aktivity.

• Prosadíme snížení daně z nemovitosti.
• Cestovní ruch, lázeňství a  s  ním 

spojené služby a  odvětví, hrají 
v  zaměstnanosti regionu velmi 
důležitou roli. Proto budeme pod-
porovat rozvoj inovačních forem 
podnikání a služeb v lázeňství.

• Budeme prosazovat výstavbu ter-
málního aquaparku, který bezesporu 
zvýší atraktivitu našeho města.

• Spravedlivé rozdělení dotací na kul-
turní akce a kulturu obecně.

• Prosadíme komplexní rekonstrukci 
letního kina tak, aby se z něho stalo 
důstojné místo pro kulturní akce 
a  nedopustíme jeho pozvolnou 
devastaci jako doposud.

• Levnější teplo – město je majitelem 
městské teplárenské společnosti 
(teplárny), kterou v současné době 
pronajímá, zahájíme jednání s pro-
vozovatelem o  snížení ceny tepla 
pro domácnosti a firmy.

• Prosadíme, aby ve vedení měst-
ských firem zasedli odborníci a tyto 
společnosti již nesloužily jako poli-
tické trafiky. To platí i pro výbory, 
komise a pracovní skupiny města. 
STOP POLITICKÝM TRAFIKÁM

• Prosadíme vznik takzvané mobilní 
radnice, která bude sloužit nemoc-
ným a starším občanům.
Jádro hnutí KRÁSNÉ KARLOVY 

VARY tvoří kompaktní skupina výraz-
ných osobností, za kterými je v jejich 
životě vidět spousty dobré práce.

Celý volební program a  aktuality 
našeho sdružení KRÁSNÉ KARLOVY 
VARY je možné sledovat na webo-
vých stránkách: www.krasnevary.cz 
nebo na facebooku: www.facebook.
com/krasnevary.

Autor: Aleš Chmelík
Zdroj: web www.krasnevary.cz

KRÁSNÉ KARLOVY
        VARY

S PODPOROU ... A NEZÁVISLÝCH 
     OSOBNOSTÍPRO 2016

POJĎTE DO TOHO S NÁMI
A SPOLEČNĚ UDĚLÁME NAŠE MĚSTO KRÁSNĚJŠÍ
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Policistů v Karlovarském kraji 
je stále málo - náborové aktivity 
jedou na plné obrátky
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje je jedním 
ze tří ředitelství v České republice, kterému nejvíce chybí 
policisté ve výkonu služby. I přes veškeré náborové aktivity 
a opatření jsme aktuálně mínus 112 policistů.
Od nového roku se nám podařilo 
přijmout do našich řad 51 policistů, 
stále to ale nestačí a vymýšlíme nové 
a  nové projekty, kterými bychom 
naši práci představili mladým lidem. 
Spolupracujeme se středními ško-
lami z celého kraje, vytváříme pro ně 
zajímavé akční programy, pořádáme 
dny otevřených dveří na obvodních 
odděleních, zveme veřejnost na Dny 
s Policií ČR, také se účastníme burzy 
práce a pořádáme různé workshopy 
jak pro studenty, tak pro veřejnost. 
Další takováto akce pro veřejnost se 
uskuteční dne 20.  září 2018 od 10 
hodin do 15 hodin na Krajském ředi-
telství policie Karlovarského kraje, 
Závodní 386/100 Karlovy Vary pod 
názvem „Přijď a staň se policistou na 
zkoušku“. Máme pro vás připravený 
bohatý program a  navíc si budete 
moci vyzkoušet fyzické a  psycho-
logické testy nanečisto. V  případě 
zájmu se prosím zaregistrujete nej-
později do 10. 9. 2018 na email krpk.
nabor@pcr.cz.

Abychom co nejvíce přiblížili práci 
široké veřejnosti, rozhodli jsme 
se, že vytvoříme video spot, který 
během několika minut, představí 
práci policistů. Celkem tři dny jsme 
natáčeli v exteriérech i  interiérech. 
Dalo by se říci, že policisté se vžili do 
svých rolí velmi věrohodně, ale ono 
to o hraní vlastně ani nebylo. Snažili 
jsme se, aby vše bylo tak, jak to je ve 
skutečnosti, když jde o ostrou akci.

Práce u  Policie ČR je zajímavá 
a nabízí uplatnění v různých složkách. 
Pokud uvažujete o  práci u  policie, 
podívejte se na tyto webové stránky 
http://www.pol ic ie.cz/clanek/
krajske-reditelstvi-policie-kvk-infor-
mace-nabizime-naborovy-prispe-
vek-110-000-kc.aspx, kde se dozvíte 
vše o náboru, jaké jsou požadavky 
pro přijetí a co vše nabízíme. Od září 
zde také bude zveřejněn video spot, 
který jsme natočili.

Mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
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Neplatičům daní z řad uživatelů Uberu 
i Airbnb každý den nabíhají pokuty 
z prodlení, říká zástupce finanční správy
Finanční správa v minulých dnech rozjela velký 
zátah proti řidičům Uberu a pronajímatelům 
Airbnb bytů, které začala hromadně obesílat 
s výzvami k doplacení daní. Pokud se takoví 
lidé finančním úřadům sami nepřihlásí, 
bývá na ně stát obvykle krátký. Velká řada 
z nich se proto placení daní vyhýbá.
Uber i  Airbnb dlouhodobě odmítaly 
totožnost svých uživatelů státu sdělit. 
V případě alternativní taxislužby se tento 
problém vyřešil dohodou se společností, 
která Česku data o svých řidičích již pře-
dala. Airbnb ovšem podobné ujednání 
se státem stále odmítá. Finanční správa 
přesto hlásí, že se k datům dostala i bez 
pomoci služby na zprostředkovávání 
krátkodobých pronájmů.

Generální f inanční ředitelství 
(GFŘ) zprvu odmítalo právě prová-
děnou kontrolní akci blíže komen-
tovat. Ředitel Sekce metodiky 
a výkonu daní na GFŘ Jiří Fojtík teď 
ovšem na toto téma poskytl HN roz-
hovor. V něm vysvětluje, jaké daňové 
povinnosti musí uživatelé obou slu-
žeb vůči státu plnit a co všechno jim 
hrozí, když finančním úřadům příjmy 
z Uberu nebo Airbnb zamlčí.

„Naším úkolem je vyhledávat 
takové osoby, u  kterých existuje 
podezření, že si své daňové povin-
nosti včas neplní. U  lidí, kteří přes 
Uber nebo Airbnb podnikají, takové 
podezření je. Proto jsme kontroly 
zahájili,“ říká Fojtík.

V  případě Uberu už minister-
stvo financí potvrdilo, že od firmy 
získalo data o identitě jejích praž-
ských řidičů, ročních příjmech 
nebo poplatcích, které Uberu 
odvádějí. Jak je to s daty z Airbnb? 
Proč finanční správa odmítá sdělit, 
kde na údaje o totožnosti pronají-
matelů a jejich příjmů přišla?

Nemůžeme v  rámci probíhajícího 
řízení sdělovat, jak jsme k těm údajům 
přišli. V získávání podobných údajů si 
každopádně umíme poradit. V rámci 
naší taktiky a mlčenlivosti se k tomu 
ale nebudeme blíže vyjadřovat.

Vylučujete variantu, podle 
níž by se s vámi o taková data 
podělilo přímo Airbnb? Napří-
klad dánská finanční správa 
nedávno s  f irmou uzavřela 
dohodu, díky níž takové údaje 
získala. V Česku podobné ujed-
nání mezi vámi a Airbnb není?

Mohu potvrdit ,  že sdí lení 
údajů s  Airbnb neprobíhá a  zatím 
o podobné spolupráci nejednáme.

Další ze zmiňovaných vari-
ant spočívá v  tom, že by vám 
data o pronajímatelích Airbnb 
poskytla f inanční správa 
v  Irsku, kde má firma svou 
evropskou centrálu. Probíhá 
v této věci s Iry spolupráce?

Toto možné je.
Oslovili jste tedy irskou 

finanční správu v této věci?
Komunikace mezi námi probíhá, 

obecně ale bývá mezinárodní výměna 
takových informací složitá. Trvá velmi 
dlouho, než se podaří předání dat 
vyjednat. Existují-li jiné cesty, tak se 
finanční správa vydává jimi.

Jednou z těch cest by mohlo 
být získání dat o  pronajíma-
telích přes banky, u  kterých 
mají účty. Jaké pravomoci má 

v tomto směru finanční správa, 
když to zobecníme? Co všechno 
si můžete od bank vyžádat?

Zákon umožňuje, abychom žádali 
o údaje, které potřebujeme pro řádný 
výkon správy daní. Jsou to například 
informace o číslech účtů, stavech peněž-
ních prostředků a o jejich pohybu nebo 
také o osobách, které peníze na účty 
vložily. Musím ale znovu zopakovat, že 
vzhledem k  probíhajícímu řízení jsou 
informace o způsobu získání dat důvěrné.

Každopádně ty údaje již 
máte. Sdílíte je s  pražským 
magistrátem? Většina Airbnb 
pronájmů probíhá právě v hlav-
ním městě, které podobně jako 
finanční správa dlouho řeší pro-
blém, že se k identitám většiny 
pronajímatelů nemůže dostat 
a  takoví lidé mu pak neplatí 
předepsané místní poplatky.

S Prahou jednáme. Zmíněné infor-
mace městu poskytnout můžeme, 
zatím jsme je ale nesdíleli.

Pojďme se posunout k otázce 
daňových kontrol, které jste 
nyní po získání dat zahájili. Co 
při nich zkoumáte?

Máme k dispozici informace o pří-
jmech poplatníků, kteří podnikají 
skrze Uber i Airbnb. V případě, že 
se mezi těmito příjmy a  částkami 
uvedenými v  daňových přiznáních 
objevují rozdíly, pak tyto poplat-
níky obvykle oslovujeme písemnou 
výzvou k  podání řádného nebo 
dodatečného přiznání. Podle zákona 
přitom můžeme posuzovat řádné 
zdanění příjmů za poslední tři roky.

U Uberu se ví, že má v Praze 
zhruba dva tisíce řidičů. U Airbnb 
se jen v  hlavním městě hovoří 
o tisících pronajímatelích. Můžete 
uvést, kolika lidí se nynější kont-
rolní akce týká?

Myslím, že mohu říci, že se jedná 
o tisíce osob.

Jaký je podíl těch, u kterých jste 
objevili nějaké daňové nedoplatky?

Dat je relativně hodně, takže ještě 
nemáme zpětnou vazbu. Chystáme se 
vše v nějakém rozumném čase vyhod-
notit, ale finanční správa má i jiné čin-
nosti, takže si nemyslím, že to bude 
dříve než v roce 2019.

Víte, ono to není tak jednoduché. 
Údaje, které máme, jsme zaslali na pří-
slušné finanční úřady, které s nimi nyní 
dále pracují. Porovnávají příjmy poplat-
níků s tím, co přiznali ve svých přiznáních. 
Sledují, zda takoví lidé vůbec přiznání 
podali a zda v nich jsou uvedené příjmy 
z podnikání nebo ze zaměstnání. Těch 
údajů se porovnává celá řada a až pak se 
lidem zasílají výzvy.

Přeci jenom už ale musíte mít 
alespoň nějaké prvotní závěry, co 
z dat z Airbnb vyplývá…

Nedělali jsme odhad, kolik touto ces-
tou uniká na daních, o tom je předčasné 
mluvit. Nějaké odhady jsem četl v tisku.

Zřejmě myslíte odhad z loňské 
vládní studie, ve které se píše, že 
by stát od pronajímatelů mohl 
jen v Praze ročně vybrat přes 460 
milionů korun a dalších 50 milionů 
by připadlo hlavnímu městu na 
místních poplatcích. Přijdou vám 
taková čísla realistická?
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K tomu se zatím neumím vyjádřit.
Pojďme se teď bavit o daňových 

povinnostech, které z pronajímání 
nemovitostí přes Airbnb plynou. 
Co všechno musí takový hostitel 
z hlediska finanční správy splnit?

Takový člověk by měl nejdříve zvá-
žit, zda poskytuje ubytovací službu, 
nebo nájem. To, co je poskytováno 
prostřednictvím platformy Airbnb, je 
podle mého názoru vesměs ubytovací 
služba, která má krátkodobý charak-
ter v řádech dnů, týdnů nebo měsíců 
a slouží k rekreačním účelům. Ubyto-
vanému jsou při ní poskytovány služby 
jako úklid, výměna ložního prádla nebo 
poskytování snídaně. Drobné opravy 
za něj rovněž dělá pronajímatel na roz-
díl od situace, kdy jde o nájem.

Člověk se pak musí zamyslet nad tím, 
zda takovou činnost dělá pravidelně a se 
ziskem, protože pak je ubytovací služba 
podnikáním. Kvůli tomu se musí občan 
zaregistrovat k dani na finančním úřadě, 
a to do 15 dnů ode dne, kdy začne pobírat 
příjmy z této ubytovací služby. Tady bych 
ještě dodal důležitou poznámku: poplat-
ník musí zdanit příjmy včetně takzvaných 
servisních poplatků, které hradí Uberu 
či Airbnb. V praxi to znamená, že v při-
znání nezmiňuje celkové částky, které 
mu některá z těchto platforem na účet 
zaslala. Musí je ještě navýšit o ten zmíněný 
servisní poplatek. Ten lze ovšem uplatnit 
jako daňově uznatelný výdaj.

Pak musí také posoudit, jaká je 
jeho pozice ve vztahu k DPH. Tam je 
to relativně složité. Jestliže se bavíme 
o  těchto platformách, které nemají 
na území České republiky své sídlo, 
pak ten, kdo přes ně nabízí své služby 
obvykle platí Uberu nebo Airbnb zmí-
něný servisní poplatek. A  z  toho je 
povinen odvést DPH.

Kvůli platbě DPH se musí zaregistro-
vat jako takzvaná identifikovaná osoba do 
15 dnů od uhrazení servisního poplatku. 
DPH pak odvádí každý měsíc, který 
následuje po uhrazení tohoto poplatku. 
Vedle toho si navíc musí kontrolovat svůj 
obrat. V případě, že by ze všech svých 
podnikatelských činností za posled-
ních 12 kalendářních měsíců překročil 
v obratu milion korun, musel by se ještě 
registrovat jako plátce DPH.

Co když takové povinnosti 
člověk nesplní a k platbě zmí-
něných daní se nepřihlásí? Co 
mu pak hrozí?

Sankcí je více. Správce daně může 
i  uložit například pokutu za nespl-
nění registrační povinnosti. Když 
pronajímatel například pak i nepodá 
daňové přiznání, hrozí mu především 
sankce za pozdně podané daňové při-
znání. Daň je splatná vždy v termínu 
podání daňového přiznání, pokud je 
řeč o dani z příjmů. Jestliže se jedná 
například o příjmy za rok 2016, tak 
byla povinnost je přiznat do 1. až 

3. dubna 2017. Jestliže je ale takové 
přiznání podáno až teď včetně uhra-
zení daně, tak ještě hrozí úroky z pro-
dlení. Výše takových úroků odpovídá 
roční výši repo sazby stanovené ČNB, 
která je zvýšená o 14 procent. To se 
počítá za každý den prodlení.

U DPH jsou úroky z prodlení shodné. 
Tam jsou ovšem jiná období pro podá-
vání daňového přiznání. To je podáváno 
měsíčně, od čehož se pak odvíjí výše 
úroku z prodlení.

Obecně ale platí, že každý 
další den, kdy poplatník nepodá 
dodatečné přiznání, mu nabí-
hají úroky…

Přesně tak. Na to všechno jsme ale 
letos na jaře upozorňovali v rámci kaž-
doroční informační kampaně k placení 
daní z příjmů. Uváděli jsme, že lidé mají 
povinnost takové příjmy zdanit. Nej-
dříve jsme se snažili subjekty upozornit 
na jejich daňové povinnosti i metodikou, 
kterou jsme vydali loni v říjnu a ve které 
je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové 
povinnosti musí pronajímatelé Airbnb 
nebo řidiči Uberu splnit. Čili jsme se sna-
žili lidi upozornit, aby své povinnosti splnili 
dříve, než od finančních úřadů případně 
dostanou výzvy k doplacení daní.

Zmínil jste, že pronajímání 
nemovitostí přes Airbnb považu-
jete vesměs za ubytovací službu, 
která slouží k rekreaci a je krát-
kodobá. Kdyby přitom šlo z hle-
diska zákona o nájem, tak by pro-
najímatel musel platit daň z pří-
jmu, ale už ne DPH, což je docela 
podstatné. Jak ovšem ubytování 
od nájmu odlišit? Jak určit, zda 
někdo ubytovává turistu, který 

přijel na rekreaci, nebo nájem-
níka, který v  bytě delší dobu 
pobývá?

To musíme ověřit důkazním řízením. 
Ono to je seznatelné z toho, jak jsou 
ubytovací služby přes Airbnb nabí-
zeny. Jestli je to nabízeno skutečně pro 
rekreaci nebo k ubytování. Máme mož-
nosti vyslechnout případně svědky. Je 
to věcí takzvaného dokazování.

Když jde o  ubytovací službu, tak je 
důležité, jestli ji lze chápat jako podnikání, 
nebo jako příležitostnou činnost. Podni-
kání je podle zákona soustavná činnost 
za účelem zisku. Pro nás je soustavná čin-
nost taková, která je konána opakovaně, 
několikanásobně, například sezónně. 
Jestli každou sezónu budu nabízet letní 
byt k ubytování a budu to dělat dva roky 
po sobě, tak to určitě má nějaký prvek 
soustavnosti. Jestli bude cena kalkulována 
ziskově, tak to určitě splňuje i podmínku 
pro to, aby se dalo říct, že to je podnikání.

Ale co kdyby pronájem přes 
Airbnb proběhl pouze jednou?

Jestli se bavíme o platformě Airbnb, 
tak přes ni je nemovitost nabízena. Na 
webových stránkách služby má pro-
najímatel trvale vystavenou nabídku 
se svou nemovitostí, na níž se snaží 
nalákat klientelu. Účelem je tedy opa-
kovaně a soustavně nabízet nevyužitý 
byt nebo dům k ubytování. To jsou 
určitě prvky, které podle mě charak-
ter soustavnosti dělají. Je to stejné, 
jako když budete každou zimu prodá-
vat kapry. V takovém případě nikdo 
nemůže pochybovat o  tom, že jde 
o podnikání.

Na druhou stranu, jestli to je 
opravdu nahodilé, je to jednorázová 
činnost a příjmy z činnosti nepřesáhnou 
za rok 30 tisíc, tak je to osvobozeno od 
daně, tak potom není povinnost ani to 
v daňovém přiznání uvádět.

Zdroj: web finanční správy ČR
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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?

Blok občana

Město zasáhl skandál. Padla 
obvinění za úplatky a pletichy. 
Pan Klement stojí opodál 
a pokrytecky ukazuje prstem.
Vážená redakce,
jako mnoho občanů Karlových Varů 
jsem si přečetl článek o  tom, že 
policie nyní obvinila několik mužů 
z  uplácení při opravách KV Arény. 
Následně na mne vyskočí příspěvky 
na sociálních sítích jistého pana Kle-
menta, který s blížícími se komunál-
ními volbami převtělil do politika za 
nějaké své hnutí a začne hlásit Já to 
říkal, Já na to upozorňoval. Za dobu 
mého působení v  KV Aréně před 
třemi lety tento pokrytecký Klement 
nikdy na nic neupozorňoval. Proč píši 
pokrytecký Klement? Protože tento 
Klement měl v KV Aréně uzavřenou 
Příkazní smlouvu, kdy za období od 
roku 2015 byly Klementovi vyplá-
ceny několika tisícové odměny. Kle-
ment, v té době obchodní zástupce 
potravinové f irmy, měl v KV Aréně 
na starosti „kontrolu nad dostavbou 
a dovybavení míčové haly a bazénu 
včetně organizace a  realizace výbě-
rových řízení“, „příprava a realizace 
organizačního zajištění provozu 
haly pro míčové sporty včetně pří-
pravy smluv“, „zpracování návrhu 
nového organizačního řádu spočíva-
jící v dostavbě nových objektů“. V té 
době byl Klement obchodní zástupce 
nějaké potravinářské f irmy. Nebylo 

jistě v  Karlových Varech jiných 
odborníků na kontrolu dostavby, pří-
prav smluv a vypracování návrhů na 
dostavbu haly než je tento Klement, 
který v  té době prodával jogurty. 
Mimo jiné, dle stavebního zákona, 
kontrolu nad prováděním stavby 
musí vykonávat osoba, která má 
příslušné vzdělání a  praxi v  oboru. 
A  to Klement neměl. Ptám se, kde 
bylo veřejné výběrové řízení na obsa-
zení takové pozice? Nikde. A  jak se 
tedy pan Klement najednou ocitl 
v KV Aréně na pozici odborníka na 
stavby, odborníka na výběrová řízení 
a odborníka na smluvní vztahy? Ať si 
každý vysvětlí po svém. Klement je 
absolutní pokrytecké dno, když se 
odváží na někoho ukazovat prstem 
a přitom sám moc dobře ví, že u toho 
byl také… Vybaví se mi české rčení 
„zloděj křičí, chyťte zloděje“.
Že si o  Klementovi nevymýšlím, 
dokládám Příkazní smlouvou mezi 
Klementem a KV Arénou s.r.o.

Autor: L. N.

V Karlových Varech je 
parkování dražší než v Praze!!!
O víkendu za mnou přijel bratranec, 
který si chtěl prohlédnout Karlovy 
Vary a já jako rozený karlovarák jsem 
byl rád, že mu toto krásné město mohu 
ukázat očima místního občana.

Tak jsme se vydali na prohlídku 
města, jel jsem zaparkovat k  tržnici, 
abychom to měli do centra a na kolo-
nádu co nejblíže. Vybral jsem si parko-
viště za prodejními stánky, které patří 
městské firmě DPKV.

Chtěl jsem si koupit parkování na 
tři hodiny a zhrůzou jsem zjistil, že 
budu platit 120 Kč to znamená 40 Kč 
za hodinu! Víkend předtím jsem byl 
na jednání v Praze a  tam jsem pla-
til 30Kč/hodinu, to mě teda hodně 
překvapilo, neboť jsem myslel, že 
Praha jako naše hlavní město bude 
dražší. Vážení zastupitele tohoto 
města prosím opravdu se zamyslete, 
je to opravdu hrůza.

Autor: Michal Horníček
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Návrat ke kořenům 
zdravého stravování
Raw food mnohým z vás nejspíše neřekne vůbec nic. Vitariánství 
už někomu napoví a řekneme-li „nevaření“, bude smysl jasný 
naprosto každému. Jedná se o konzumaci rostlinné stravy: ovoce 
a zeleniny, semen nebo ořechů, ovšem – a to je nejdůležitější – 
v takovém stavu, v jakém vyrostly. Raw food je vlastně ozdravným 
procesem, založeným na syrové stravě, která používá zcela čerstvé 
a přírodní ingredience, jejichž zpracování nepřekročí mez 42 
°C. Pokud se domníváte, že je podobně připravené jídlo mdlé, 
tvrdé a bez chuti, pak se mýlíte. Vitariánské pokrmy jsou plné 
barev, příchutí i vibrací, které polahodí oku a zachutnají tělu.

Po miliony let člověka živila pouze 
syrová strava a dodnes živí všechny živo-
čichy v přírodě. Pouze člověk si stravu 
tepelně a  jinak upravuje, a  platí za to 
celou řadou chorob s  nálepkou „civi-
lizační“. Ve skutečnosti jsou však tyto 
choroby výsledkem porušování pravidel 
přírody. Uvařená, teplem zničená potrava 
nemůže živit živoucí organismus.

O BLAHODÁRNOSTI 
SYROVÉ STRAVY
Syrová strava je naprosto přirozená, 
neobsahuje konzervanty, barviva, 
aditiva ani emulgátory nebo dochu-
covadla, kterým se ve většině běžně 

dostupných potravin takřka nevy-
hneme. Podobné potraviny však 
ze své přirozenosti ztratily doslova 
všechno a nám nabízí pouze falešně 
vytvořený dojem přírody.

PŘECHOD NA SYROVOU 
STRAVU JE OČISTOU 
TĚLA I DUCHA
Jakmile člověk přejde na syrovou 
stravu, dochází k  detoxikaci neboli 
čištění těla, které má za následek 
pocit úlevy, lehkosti a pohody na duši 
i těle, a to i v úplných začátcích, kdy ne 
všichni jsou schopni dodržovat zásady 
vitariánství na sto procent.

IDEÁLNÍ SUROVINY 
PRO RAW FOOD
Ideální je konzumace plodin z lokál-
ních zdrojů ekologického zeměděl-
ství, vlastní produkce nebo divoce 
rostoucích plodin. Problém nemusí 
znamenat ani zimní období, kdy je 
možné konzumovat kokosy, citru-
sové plody, avokádo apod.

Vitariáni odmítají konzumaci živočiš-
ných produktů. Člověk není ke konzu-
maci masa a k lovu vybaven a jeho tělo 
není uzpůsobeno trávení živočišného 
materiálu. Naší přirozenou stravou 
jsou plody, semena a listy rostlin.

Autor: archiv

Bikram Jóga
Lidé po celém světě stále více pečují o své fyzické 
a duševní zdraví. Způsobů, jak “ozdravit“ své 
tělo z vnějšku i zevnitř je nepřeberné množství. 
Ale Bikram jóga vás pořádně rozpálí.

Bikram Jóga vychází z  Hatha Jógy. 
Cvičení sestává z  26 pozic a  dvou 
dechových cvičení. Jedna lekce trvá 
90 minut a cvičí se v místnosti vyto-
pené na 42 stupňů Celsia. Pozice na 
sebe velmi důmyslně navazují tak, 
že každá stávající připravuje tělo na 
následující pozici. Musí se tedy prová-
dět popořadě. Každá z pozic procvi-
čuje a protahuje jiné části těla, cíleně 
tedy dojde k procvičení všech partií. 
Zakladatelem této jógy je Ind Bikram 
Choudhury, který se díky své józe stal 
multimilionářem. V roce 1972 přivezl 
vlastní styl jógy do USA. Následně si 
v Kalifornii založil první školu Bikram 
Jógy. Dnes je již těchto škol po světě 

nespočetně. Také v Karlových Varech 
navštívíte lekce Bikram Jógy.

Ačkoliv by se dalo očekávat, že 
sama teplota (42°C) je omezující 
pro širokou skupinu pomyslných 
zájemců o tuto jógu, opak je prav-
dou. Bikram Jóga je vhodná pro 
všechny. I přesto, že se výška teploty 
pohybuje 2 stupně nad 40 stupni 
Celsia, je tato teplota klíčovým fak-
torem vedoucím k úspěchu Bikram 
Jógy. Teplota je jen o několik stupňů 
vyšší než vnitřní teplota těla. Je třeba 
si uvědomit, že k lepšímu spalování 
tuků, k lepší ohebnosti těla, k lepší 
pružnosti svalů je právě vyšší teplota 
nejvhodnější.

Bikram Jóga napomáhá pročistit lym-
fatický systém, zvyšuje kapacitu plic, 
páteř se stává pružnější, posiluje imu-
nitní systém, srdeční činnost, a v nepo-
slední řadě zlepšuje krevní oběh. Člověk 
by měl dosáhnout psychické vyrovna-
nosti a pohody, díky tomu i pomaleji 
stárne. Během cvičení dochází k pocení, 

tudíž i  detoxikaci organismu, a  také 
k pročištění pleti. Za 90 minut Vaše tělo 
spálí 350 – 1 200 kalorií.

Je však třeba konstatovat, že k těmto 
pozitivům dochází při pravidelných 
návštěvách lekcí této fenomenální jógy, 
poté jsou účinky jógy až fantastické.

Autor: archiv



13č. 12 | Zdarma |Sport

Volejbal bavil děti
Ve dnech 6.–10. 8. 2018 se uskutečnil 2. ročník VK 
ČEZ Karlovarsko příměstského kempu pro děti.
Účast byla skvělá, zcela plno, 55 dětí v pěti 
družstvech. Děti trénovaly na antukových 
kurtech, na beach volejbalu, zaplavaly si 
v bazénu a navštívily lanové centrum.

Trénovali je čtyři trenéři našeho 
klubu a  zapojili se i  hráči a  trenéři 
A-mužstva, kteří už začali přípravu 
na novou sezónu. Celá akce vyvr-
cholila celkovým vyhodnocením 
a opékáním buřtů.

“Myslím, že se nám 2. ročník kempu 
velmi povedl, byla plná kapacita, bylo 

krásné počasí a mnoho zážitků pro 
děti. Krásně se nám daří spojovat 
vrcholový volejbal s  volejbalem pro 
nejmenší. Chtěl bych poděkovat 
klubu VK Karlovy Vary, firmám Thun, 
Restaurace Alžbětiny Lázně a  Sed-
lecký Kaolín. Dále městu Karlovy 
Vary a Karlovarskému Kraji za pod-
poru naší mládeže a pak hlavně všem 
lidem, kteří se o kemp starali, v čele 
s Vítou Maškem.“

Jakub Novotný

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,
již nevydáváme Karlovarky 
pouze v tištěné (měsíční) 
a denní facebookové formě, 
jako tomu bylo doposud. 
Po několika měsíčním a složi-
tém vyjednávání se společ-
nost Karlovarky s.r.o. stala 
dne 9. 10. 2017 vlastníkem 
domény karlovarky.cz. Od 
této chvíle pro Vás připra-
vujeme nejnovější aktu-
ality z karlovarkého 
kraje také na našich 
webových stránkách.

KARLOVARKY
MAJÍ TAKÉ
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

Karlovarky
WWW.KARLOVARKY.CZ

inzerce
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www.KVcity.cz

   
   

   
  
 

 

 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
  

3. 9.

 

10:00 

 

Cvičení pro seniory na Rolavě
7. 9.

 

09:00 

 

Farmářské trhy Karlovy Vary 2018
9. 9.

 

15:00 

 

Lidové odpoledne pro karlovarské seniory
10. 9.

 

10:00 

 

Cvičení pro seniory na Rolavě
12. 9.

 

15:00 

 

Romantický klavír Ivety Madarasové
17. 9.

 

12:00 

 

Cvičení pro seniory na Rolavě
21. 9.

 

09:00 

 

Farmářské trhy Karlovy Vary 2018, Městská tržnice
22. 9.

 

19:00 

 

BEST ROCK TOUR Karlovy Vary - WOHNOUT, Letní kino
24. 9.

 

12:00 

 

Cvičení pro seniory na Rolavě
5. 10.

 

09:00 

 

Farmářské trhy Karlovy Vary 2018
19. 10.

Poděkování Lukáše Červeného

Jako jednatel společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. bych na tomto místě rád 
před koncem volebního období poděkoval všem, se kterými jsme v uplynulém 
roce spolupracovali. Především bych chtěl za pozitivní přístup v rámci 
řešení problémů a plánování rozvoje svěřených městských areálů poděkovat 
všem členům vedení města. 

Myslím si, že se nám společnými silami podařilo dosáhnout zlepšení stavu
svěřených městských areálů (Volnočasový areál Rolava, Letní kino, Sportovní
areál v Bohaticích, Atletický stadion, atp.).
Poděkování patří i členům dozorčí rady za podnětné připomínky a rady 
k fungování společnosti a její kontrolu. Dále bych chtěl poděkovat
zaměstnancům společnosti, za jejich nasazení při plnění svých úkolů.
V neposlední řadě bych pak chtěl poděkovat všem splupracovníkům, partnerům
a lidem, se kterými jsme v posledních letech spolupracovali při organizaci
nejrůznějších akcí, které jsme pro občany města připravovali.

Jednatel společnosti
KV CITY CENTRUM, s.r.o.
Lukáš Červený

 

09:00 

 

Farmářské trhy Karlovy Vary 2018

  
  

31. 8. - 2.9. 

 

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2018

  

PESTRÝ PODZIM
V REŽII

KV CITY CENTRUMPESTRÉ LÉTO

  
  

 
 

inzerce
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Vinná réva
Víno… samo slovo zvučí jiskrně vzduchem jako paprsky ranního slunce, 
odrážející se od sklenky zlatavého zázraku přírody. Víno je lahodným 
nápojem i kulturním fenoménem, je společníkem člověka už od dob, 
kam až paměť lidstva sahá. Těžko hledat prapůvod fascinace touto 
zkvašenou šťávou z drobných bobulek hroznů. Snad je to souznění 
vína s životem člověka: s jeho bouřlivým mládím, postupným zráním 
a nevyhnutelným stárnutím, a snad je to jeho soulad s jídlem. Vždyť 
i obyčejný pokrm dokáže víno pozvednout na gourmetský zážitek!

Charakterů, původů, výrobních 
postupů i  samotných druhů vína je 
mnoho, a tak ani cesta k jeho poznání 
není jen jedna. Prožitek z  chuti 
vína vyžaduje hluboké porozumění 
i základní znalosti. Právě ony totiž ode-
mykají tajnou komnatu, spouští lavinu 

zdroje vaší inspirace a dovolí vám ve 
vínu nalézt poklad.

ČERVENÁ A BÍLÁ
Červené a bílé – základní rozdělení vín 
sleduje především druh hroznů, které 
výrobu započaly. V případě červeného 

vína to jsou zásadně modré hrozny, v pří-
padě bílého pak buď růžové, bílé nebo 
modré hrozny révy vinné. Specifickým 
druhem je růžové víno, vyráběné z mod-
rých hroznů bez procesu nakvášení.

STOLNÍ VERSUS JAKOSTNÍ
U těchto kontrastů má zase na kvalitu 
vína vliv cukernatost. Stolní víno není 
označeno ani ročníkem, ani názvem 
odrůdy či vinařské oblasti. Vyrábí se 
ze rmutu, moštu nebo vína, které se 
získává z moštových či stolních odrůd. 
Hrozny musí dosáhnout téměř 11 
stupňů cukernatosti. Jakostní vína se 
vyrábí z  hroznů moštových odrůd, 
které se sklízí v konkrétních vinařských 
oblastech a mošt musí dosáhnout ale-
spoň 15 stupňů cukernatosti.

Pozdní sběr, výběr z hroznů, ledové 
víno nebo slámové víno – to všechno 
jsou tzv. jakostní vína s  přívlastkem. 
Vyrábí se z vyzrálých hroznů s vyšším 

obsahem cukru, takže se pak víno už 
nemusí doslazovat. Při jejich výrobě se 
kromě síry nesmí používat žádná che-
mická konzervace.

JAKOU SKLENKOU 
VÍNO NEURAZIT?
• Červené víno se podává ve vět-

ším kalichu s vyšší stopkou, aby se 
vůně ve sklence pěkně rozvinula

• Bílému vínu prospívá úzký 
a vysoký kalich, který nám nedo-
volí víno zahřívat rukou

• Růžové víno se nalévá do podob-
ných sklenek, jako víno bílé, 
ovšem s otevřenými okraji

• Portské a  dezertní víno se podává 
v menších sklenkách s různými kalichy

• Na šumivá vína se používají tzv. 
pistole, vysoké sklenky, anebo 
naopak nízké otevřené misky 
s vysokou nožkou.

Autor: archiv

Zatočte se suchem na zahrádce
Sucho sužuje naše zahrady téměř každý srpen. 
Situace je navíc rok od roku závažnější. Jak 
zabránit tomu, aby Vás nepostihla neúroda?

Zalévejte zadarmo
Už naši předkové věděli, že na zalévání 
je nejlepší voda dešťová. Proto pokud 
konečně prší, pokuste se zachytit kaž-
dou kapku do sudů, nebo rovnou do 
nádrží, které mohou mít objem klidně 
i  1000 litrů. Nainstalujte si jich po 
zahradě tolik, kolik jich Váš pozemek 
snese. Dešťovou vodu do nich můžete 
přivádět rovnou z okapů, nebo můžete 
sudy propojit hadicemi.

Máte zahradu v blízkosti rybníka či 
řeky? Pak máte vyhráno i v těch nejpar-
nějších dnech. Pamatujte ale na to, že 
z vodních toků můžete nabírat vodu 
pouze konví či kbelíkem. Pro použití 
motorového čerpadla je už zapotřebí 
souhlas příslušných úřadů. Skvělým 
řešením je také vlastní zahradní jezírko.

Zalévejte „motykou“
K  čemu je to dobré? Prokypřením 
vrchní vrstvy zeminy narušíte kapiláry, 
kterými z půdy uniká voda. Ta se pak 
snáze udrží ve spodních vrstvách, kde 
ji rostliny nejvíce potřebují. Další vari-
antou je „zalévání vidlemi“. Spočívá 
v  tom, že se pomocí vidlí zamulčuje 
povrch zeminy třeba čerstvě poseka-
nou trávou. Mulč zabrání odpařování 
vody a  částečně zamezí rozrůstání 
plevele. Je však třeba zvážit, zda u kon-
krétní rostliny mulč nepodpoří rozvoj 
plísní nebo škůdců a nenadělá tak více 
škody než užitku.

Zalévejte správně
V horkých dnech se vyplatí zalévat až 
v  podvečer, když se vzduch trochu 

ochladí. Důležitá je pomalá zálivka 
přímo na půdu, při které se voda vsa-
kuje a nestéká. Obvykle je také lepší 
zalít zahradu vydatněji jednou za něko-
lik dnů než častěji, ale méně vydatně. 

Opět je vhodné po každé zálivce půdu 
prokypřit, aby se voda dostala až ke 
kořenům. Vaše zahrada se Vám za peč-
livou zálivku odvděčí bohatou úrodou.

Autor: Jana Jůzová
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... krásné domácí prostředí
s osobním přístupem a péčí

• Osobní kondiční trenér • Výživové poradenství • Fyzioterapeut
• Fitness, kardio zóna • Skupinové lekce • Spinning • Jóga • SM systém

• Fitness pro golf

Otto Tomáš · Chebská 355/49 (areál ZEZAN) · 360 06  Karlovy Vary - Dvory

tel.: 608 808 900 · www.fitclubotto.cz

XBody je fitness trénink 21. století

XBody je EMS technologie intenzivního
posílení i regenerace zdravého svalstva

XBody snižuje podkožní tuk, dlouhodobě
redukuje váhu a nezatěžuje klouby,
jelikož impulsy pronikají přímo do svalů

NEJRYCHLEJŠÍ CESTA
K ZEŠTÍHLENÍ

během 90 minut

Revoluce ve fitness
Boj za skvělou postavu může začít!!!

inzerce

Jak strávit den v okolí města 
Františkovy lázně
Ať už máte Františkovy Lázně co by kamenem 
dohodil, či naopak trochu delší kus cesty, 
město i jeho okolí rozhodně stojí za návštěvu. 
Navíc se tu dá naplánovat opravdu nabitý 
den plný výletů, který uspokojí milovníky 
přírody i pohybu, páry i rodiny s dětmi.
Zhruba 6 kilometrů severovýchodně 
od Františkovo Lázní rozkládá se pří-
rodní rezervace, která nemá ve střední 
Evropě obdoby – Přírodní rezervace 
Soos. Jedná se vlastně o unikátní pozů-
statky slaného jezera, které se během 
staletí přeměnilo v rašeliniště a mine-
rální slaniště. Naučná stezka vás pro-
vede touto prazvláštní měsíční kraji-
nou po dně vyschlého jezera a díky 
informačním cedulím vám vysvětlí 
nejednu místní zajímavost. Základní 
vstupné do areálu činí 90,– Kč, za děti 
zaplatíte 30,– Kč.

Hned v sousedství rezervace Soos 
je možné navštívit také Motýlí dům 

Židovice. Tropický skleník plný zná-
mých i  méně známých motýlů vám 
dovolí vychutnat si jejich krásu v přímé 
blízkosti. Od vajíčka přes housenku, 
kuklu až po křehkého živého motýla 
se před vámi odehrává celý cyklus 
motýlího života. Dospělí zde zaplatí 
75,– Kč, děti 30,– Kč.

Pokud vás po navštívení obou 
míst přepadne hlad, je ideální vydat 
se do centra Františkovo Lázní. Zde 
si kromě návštěvy některé z  míst-
ních restaurací můžete vychutnat 
také překrásnou architekturu, řadu 
parků a  lázeňských pavilonů. Sym-
bolem města, který určitě nesmíte 

při procházce opominout, je socha 
malého chlapce s  rybou, která je 
opředena legendou, že každá žena, 
která se dotkne palce na jeho levé 
noze, otěhotní.

Pokud po celém dni plném pro-
cházek a poznání zatoužíte po troše 
relaxace, sportu či zábavy, vydat se 
můžete do Aquafora Františkovy 
Lázně. Pro děti i hravé dospělé je zde 
připravena celá atrakcí jako tobogán, 

skluzavky či dětský bazén s atrakcemi, 
pro sportovce plavecký bazén, pro 
milovníky relaxace celá řada různých 
vířivek a lehátek, objednat je možné 
také různé wellness procedury. Navíc 
má areál venkovní i vnitřní část, takže 
vás nezaskočí žádný z rozmarů počasí. 
Cena vstupu na dvě hodiny za dospě-
lého činí 250,– Kč a 350,– Kč za čtyři 
hodiny, pro děti 150,– a 220,– Kč.

Autor: Tereza Švecová
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Karlovarský symfonický orchestr

16. 8. 2018 | 16:00 | Letní hudební festival 
na Kolonádě 
VE SPOLUPRÁCI S MPCAD 
Opera a opereta

16. 8. 2018 | 16:30 | Kolonádní koncert

17. 8. 2018 | 16:00 | Letní hudební festival 
na kolonádě

17. 8. 2018 | 16:00 | Kolonádní koncert

17. 8. 2018 | 19:30 | Dirigentský masterclass

18.–30. 8. 2018 | 16:00 | Letní hudební 
festival na kolonádě

18.–30. 8. 2018 | 16:30 | Kolonádní koncert

30. 8. 2018 | Koncert k 333. výročí narození 
J.S. Bacha a 300. výročí první návštěvy Karlových 
Varů a vzniku Braniborských koncertů

31. 8. 2018 | 16:30 | Kolonádní koncert

9. 9. 2018 | 16:00 | Dvořákův 
karlovarský podzim 
Pietní akt u pomníku Antonína Dvořáka

9. 9. 2018 | 16:30 | Dvořákův karlovarský 
podzim – kolonádní koncert

15. 9. 2018 | 19:30 | Dvořákův karlovarský 
podzim – Zahajovací koncert

19. 9. 2018 | 19:30 | Dvořákův karlovarský 
podzim – Klavírní recitál 
Ivan Klánský a Lukáš Lánský

21.–23. 9. 2018 | 18:00 | Dvořákův 
karlovarský podzim – Komorní koncert

25. 9. 2018 | 19:30 | Dvořákův 
karlovarský podzim 
Symfonický koncert s Ivem Kahánkem

30. 9. 2018 | 18:00 | Dvořákův 
karlovarský podzim 
závěrečný koncert

Koncerty

16. 8. 2018 | 19:30 | BlacKkKlansman 
Kino Drahomíra

20. 8. 2018 | 19:30 | BlacKkKlansman 
Kino Drahomíra

23. 8. 2018 | 19:30 | Ave Maria 
Kostel sv. Máří Magdalény

24.–26. 8. 2018 | Mezinárodní lázeňský 
festival dechových hudeb Karlovy Vary 
Mlýnský kolonáda

24.–25. 8. 2018 | Létofest 2018 
Areál Rolava

27. 8. 2018 | 19:30 | Galakoncert 
operetních melodií a evergreenů 
Karlovarské městské divadlo

31. 8. 2018 | AKVA FEST 
Meandr Ohře

1. 9. 2018 | AKVA FEST
Meandr Ohře

4. 9. 2018 | 19:30 | Vivat Jazz – k poctě 
legendám 
Karlovarské městské divadlo

13. 9. 2018 | 19:30 | Bára Štěpánová – recitál 
Karlovarské městské divadlo

22. 9. 2018 | 19:00 | Best Rock Tour 2018 
Letní kino

22. 9. 2018 | 19:30 | Galakoncert 
operetních melodií a evergreenů 
Karlovarské městské divadlo

Společenské

16.–31. 8. 2018 | Svět Kamila Lhotáka 
v malbě, kresbě, grafice a filmu 
Becherova vila

16.–31. 8. 2018 | Krajská umělecká asociace 
Zámecká věž

17. 8. 2018 | 9:00 | Farmářské trhy 2018 
Městská tržnice

21. 8. 2018 | 17:00 | Neskloníme hlavy. 
Rok 1968 v Karlových Varech 
Muzeum Karlovy Vary

1.–7. 9. 2018 | Svět Kamila Lhotáka 
v malbě, kresbě, grafice a filmu 
Becherova vila

1.–7. 9. 2018 | Krajská umělecká asociace 
Zámecká věž

7. 9. 2018 | 9:00 | Farmářské trhy 2018 
Městská tržnice

8.–21. 9. 2018 | Svět Kamila Lhotáka 
v malbě, kresbě, grafice a filmu 
Becherova vila

8.–21. 9. 2018 | Krajská umělecká asociace 
Zámecká věž

21. 9. 2018 | 9:00 | Farmářské trhy 2018 
Městská tržnice

22.–23. 9. 2018 | Svět Kamila Lhotáka 
v malbě, kresbě, grafice a filmu 
Becherova vila

22.–30. 9. 2018 | Krajská umělecká asociace 
Zámecká věž

Pro děti

16.–31. 8. 2018 | Největší výstava 
medvědů v ČR 
Zámeček Doubí

16. - 31. 2018 | Velké putování 
velryby Varyby 2018 
Karlovy Vary

16. - 31. 2018 | Magická laboratoř 
alchymisty poplety 
Městská knihovna

16. 8. 2018 | 16:00 | Pohádková tvořivá dílna 
Areál Rolava

1.–1. 9. 2018 | Největší výstava 
medvědů v ČR 
Zámeček Doubí

1.–1. 9. 2018 | Velké putování 
velryby Varyby 2018 
Karlovy Vary

9. 9. 2018 | 14:00 | 9. Minifestival 
Pohádkové září 
Karlovarské městské divadlo

9. 9. 2018 | 15:00 | Louskáček 
a Bonbónová víla 
Karlovarské městské divadlo

10.–30. 9. 2018 | Největší výstava 
medvědů v ČR 
Zámeček Doubí

10.–30. 9. 2018 | Velké putování 
velryby Varyby 2018 
Karlovy Vary

Zábava

17. 8. 2018 | AlwaysLive 
Music Bar Kakadu

22. 8. 2018 | 15:00 | Letní stencil art 
Becherova vila

24. 8. 2018 | AlwaysLive 
Music Bar Kakadu

31. 8. 2018 | AlwaysLive 
Music Bar Kakadu

29.–30. 9. 2018 | Karlovarský knedlík 
Fest 2018 
Třída T. G. Masaryka

Kina

18. 8. 2018 | 14:30 | Hotel Transylvánie 3: 
Příšerozóní dovolená 
Kino Drahomíra

19. 8. 2018 | 17:00 | Chata na prodej 
Kino Drahomíra

19. 8. 2018 | 19:30 | Escobar 
Kino Drahomíra

21. 8. 2018 | 17:00 | Jan Palach 
Kino Drahomíra

21. 8. 2018 | 19:30 | Jan Palach 
Kino Drahomíra

22. 8. 2018 | 19:30 | Jan Palach 
Kino Drahomíra

25. 8. 2018 | 14:30 | Hotel Transylvánie 3: 
Příšerozóní dovolená 
Kino Drahomíra

25. 8. 2018 | 19:30 | Jan Palach 
Kino Drahomíra

30. 8. 2018 | 19:30 | Alfa 
Kino Drahomíra

31. 8. 2018 | 17:00 | Důvěrný nepřítel 
Kino Drahomíra

Divadla

7. 9. 2018 | 19:30 | Caveman 
Karlovarské městské divadlo

10. 9. 2018 | 19:30 | Labutí jezero 
Karlovarské městské divadlo

11. 9. 2018 | 19:30 | Tajemství pánů Becherů 
Karlovarské městské divadlo

12. 9. 2018 | 19:30 | S pydlou v zádech 
Karlovarské městské divadlo

14. 9. 2018 | 19:30 | Klec 
Karlovarské městské divadlo

16. 9. 2018 | 14:00 | Hurvínkova cesta 
do Tramtárie 
Karlovarské městské divadlo

16. 9. 2018 | 16:30 | Hurvínkova cesta 
do Tramtárie 
Karlovarské městské divadlo

17. 9. 2018 | 19:30 | Když kočky nejsou doma 
Karlovarské městské divadlo

21. 9. 2018 | 19:30 | Světáci 
Karlovarské městské divadlo

23. 9. 2018 | 15:00 | Princezna se zlatou 
hvězdou na čele 
Karlovarské městské divadlo

24. 9. 2018 | 19:30 | Hexenšus 
Karlovarské městské divadlo

25. 9. 2018 | 19:30 | Návštěva ordinace 
Karlovarské městské divadlo

30. 9. 2018 | 15:00 | Sněhová královna 
Karlovarské městské divadlo

Sport

19. 8. 2018 | 19:30 | Dostihy 2018 
Karlovy Vary

20. 8. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě 
Areál Rolava

27. 8. 2018 | 12:00 | Cvičení pro seniory 
na Rolavě 
Areál Rolava

14. 9. 2018 | Etapový MTB závod Masiv 
Karlovy Vary

28. 9. 2018 | Dostihy 2018 
Karlovy Vary

Vzdělávací

20. 9. 2018 | 10:00 | Cyklus přednášek 
pro seniory – výtvarné umění 
Krajská knihovna

21. 9. 2018 | 17:30 | Ozvěny EKOFILMU 
Krajská knihovna
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MGH-CONSULT, spol. s r.o. – 
MarJana Kornutová

Jsem realitní makléřka společnosti MGH-
-CONSULT, spol. s.r.o., kde pracuji jako 
specialista pro rusky hovořící klientelu. 
Jsem dobrá realitní makléřka s bohatou 
zkušeností v oboru a jsem schopna se 
nadstandardně postarat o  marketing 
svých obchodních případů, beru na 
sebe veškeré řešení obchodních případů 
a dokáži vždy vymyslet kreativní způsob 
vedoucí k dokončení obchodního pří-
padu. Pro svou profesi žiji a jsem k dis-

pozici 24 hodin denně připravena řešit 
starosti klientů. Jsem čestná, přímočará, 
upřímná a kreativní. Co pro vás mohu 
udělat – zajistím hladký průběh obchodní 
transakce, na začátku se seznámím s Vaší 
nemovitostí a navrhnu nejlepší strategii. 
Vždy zajistím aranžmá Vaší nemovitosti, 
profesionální fotografii a video prezentaci 
pro další prezenci včetně dispozičního 
plánku nemovitostí. Následně zvolím 
nejefektivnější prezentační kanály, kterým 
seznámím možné zájemce o Vaši nemo-
vitost. Osobně provázím při prohlídkách 
a následně zajišťuji bezpečný právní servis 
(advokát, notář) a dohlížím na zdárné 
dokončení obchodních případů ke spo-
kojenosti všech stran. Vytvářím, zpro-
středkovávám, vyjednávám, obchoduji, 
uzavírám, doporučuji, vysvětluji, pomá-
hám a podporuji své obchodní přátele.
Pro klienta jsem schopna připravit mnoho 
věcí a obchodnímu případu se věnovat na 
120%, ale základem je vzájemná důvěra 
a úcta mezi mnou a klientem.

V mých obchodních úspěších mě vede 
mateřská společnost MGH-CONSULT, 
spol. s r.o., která byla založena v roce 
1992 jako Realitní kancelář od té doby 

získala v  regionu zejména v Karlových 
Varech pevné postavení a  je schopna 
uspokojit požadavky i  těch nejnároč-
nějších klientu! Činnost společnosti je 
rozšířena o  poskytování služeb veřej-
ného dražebníka a o komplexní pomoc 
zahraničním společnostem při investicích 

v rámci regionu i cele ČR. Proč s MGH! 
Disponujeme více, jak 25 let zkušeností 
na trhu s realitami na klič!

MarJana Kornutová

Bytový Dům s nebytovým prostorem - centrum Karlovy Vary - Ondřejská. Prodej pěti-
podlažního cihlového domu o celkových rozměrech 812m2, který je v původním stavu, 

byl postaven v 20 století na pozemku o rozměrech 463 m2. - 20.000.000 Kč

Prodej bytu 2+KK s Lodžii, 64 m2. Byt se 
nachází v 5. patře novostovby s výtahem, 

v ulici Waldertova 8a. - 2.800.000 Kč

Prodej bytu 3+1, 145m2, Karlovy Vary - centrum - kolonáda, ul. Zámecký Vrch - 4.700.00 Kč

POZOR, POZOR, 
MGH CONSULT, SPOL. 

S R.O. NA NOVÉ ADRESE 
A ÚPLNĚ V NOVÉM

A KOMFORTNĚJŠÍM SÍDLE

Vážení obchodní přátelé, 
kolegové a kamarádi,

Sdělujeme, že společnost MGH 
CONSULT, spol. s r.o. od 1. 4. 2018 

sídlí na nové adrese, ul. Kruhová 
1057/8, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře 
(u penzionu CLÁRA – Na Kopečku). 
Věříme, že nové firemní sídlo umožní 
ještě těsnější a komfortnější služby 

poskytované naší společností déle jak 
25 let. Těšíme se na vaší návštěvu.

KONTAKTY:
Tel: +420 602 140 758

Email: marjana.kornutova@mgh.cz

Prodej 2+1 centrum Karlovy Vary 
ul. Foersterová, společná 

zahrada 100 m2. - 1.780.000 Kč

Luxusní rodinná a zrekonstruovaná Vila 
5+1 se zahradou. 5 min. od centra 
Karlových Varů. - 12.000.000 Kč

Prodej bytu 2+1, o výměře 54m2, 2NP, 
Moskevská 49 blízko centra města 

Karlových Varů. - 1.980.000 Kč

Luxusní historická vila v centru 
Karlových Varů s vlastní 

vřídelní vodou a lázněmi
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Luxusní špenátové 
gnocchi s kuřecím, 
nivou a smetanou

Suroviny:
• 1 kg gnocchi (2 balení po 500g)
• 500 g kuřecí prsa
• 1 kostka uzený špek (cca 5 x 5 cm)
• 4 ks stroužek česneku (podle chuti, může být i víc)
• 2 ks cibule může být i 1 větší
• 2 balení sýra Niva (výseč)
• 2 kelímky smetany na vaření 2x200g
• 400g mražený špenát (sekaný, může být i ochucený)
• 200 g sýr
• sůl
• pepř mletý (pokud je čerstvě namletý z mlýnku, tím lépe)
• grilovací koření
• česnek sušený
• olej, máslo nebo olivový olej

Postup:
1. Postavíme si vodu na těstoviny, lehce osolíme a přidáme kapku 

oleje. Kuřecí maso opláchneme a nakrájíme na malinké nudličky.
2. Přidáme na kostičky nakrájenou slaninu (špek!) a na plátky 

nakrájený česnek. Osolíme, opepříme, přisypeme grilovací 
koření, zakápneme troškou oleje, vše pořádně promícháme 
a necháme chvilku odstát. Čím kořeněnější, tím lepší, dodá 
to jemné smetanové omáččce pikantnější chuť.

3. Těstoviny vysypeme do osolené vroucí vody s troškou oleje 
a  necháme povařit na mírném ohni. Neproplachujeme 
studenou vodou a rovnou vysypeme do zapékací nádoby.

4. Nakrájíme cibulku a necháme na oleji zpěnit do růžova, poté 
přisypeme připravené kuřecí a  osmažíme dozlatova. Když 
necháme cibulku a maso TROŠKU připálit, získáme lepší chuť.

5. Zalijeme smetanou, přidáme mražený špenát, vaříme 
a mícháme, dokud se špenát úplně nerozpustí. Ochutnáme, 
případně dokořeníme grilovacím kořením nebo sušeným 
česnekem a úplně nakonec přidáme strouhanou nebo nadrobno 
krájenou nivu a mícháme dokud se nerozpustí.

6. Omáčku máme hotovou, zalijeme připravené gnocchi 
v zapékací míse, posypeme strouhaným sýrem a necháme 
v  troubě nakrátko (5 - 10 minut na 200°) zapéct, aby se 
vytvořila sýrová krusta.

Dobrou chuť
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Křížovka o 4 vstupenky na muzikál: Sněhurka na ledě
• 3. 11. 2018 od 17:00 hodin, Realistic Arena, KV

Vyluštěnou tajenku zašlete do 12. 9. 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: Radek Novotný, Karlovy Vary

V muzikálu Sněhurka je unikátní… (viz tajenka)

SOUTĚŽ!
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Zahradní program liastone

dlažby liapor pro váš dům  
i zahradu v novém!
nová nabídka, technologie, barvy, služby atd...

grafico colormix černobílýolYmpie colormix černočervený

eKoflor + KolonÁda
colormix černočervenýsamanta přírodní šedá

KomBinace dianY 
colormix bílá-krémová-černá

KomBinace dianY 
colormix bílá-krémová

poradíme Zaměříme přiveZeme položíme

připravili jsme pro vás nové služby

využijte prémie k zakoupení dlažeb  

www.liastone.cz

inzerce


