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Jaro klepe na dveře…a s ním i opravy soklů a fasád
Přestože zima se nám v minulých dnech neodbytně připomněla teplotami atakujícími -30°C, je nejvyšší čas začít se
připravovat na jaro. Jakmile se totiž oteplí, sníh roztaje a odhalí tak nevzhledné, olupující se omítky, a to především sokly.
A aby Vám tento „nelibý“ pohled nevzal chuť a energii do jarních stavebních prací, snížili jsme pro Vás cenu sanační
tepelně-izolační omítky NANOSAN, která je díky svým vlastnostem ideální právě pro venkovní použití – na opravy soklů či
celých fasád.

V rámci této akce můžete v našem e-shopu získat NANOSAN za 375,-Kč/m2 s dopravou ZDARMA.
A proč byste měli použít právě tepelně izolační sanační omítku NANOSAN?
 Je hydrofobní – odpuzuje vlhkost a snadno tak odolává dešti, sněhu…
 Je vysoce pružná - ani při větších tloušťkách omítek nedochází k tvorbě trhlin
 Obejde se bez povrchové úpravy – nemusíte aplikovat štuk
 Velmi dobře přilne k podkladu – nedochází k odseparování vrstev
 Dům tepelně izoluje a lze ji aplikovat i na fasády zdobené bosážemi apod.
 Snadno se aplikuje a manipulace se 7 kg pytli zvládne i něžnější pohlaví.

REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO DOMU
KARLOVY VARY – PŘÍPADOVÁ STUDIE

PLÁTCI DPH ZBYSTŘETE! MĚSÍČNÍ
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A LHŮTY…!

Secesní spolkový dům a hotel byl
postaven v letech 1899-1901 a nachází
se v centrální části Karlových Varů, v ul.
T.G.Masaryka.
Zadáním pro Realsan bylo najít
optimální řešení pro:
1) zamezení nebo výrazné snížení
vzlínající vlhkosti z podzákladí
2) pronikání boční vlhkosti
3) odstranění důsledků a projevů
vlhkosti

CELÝ ČLÁNEK VČ. FOTOGRAFIÍ Z PRŮBĚHU PRACÍ

VÁNOČNÍ PING-PONG ANEB NEŽIJEME
POUZE PRACÍ…
Že nežijeme pouze prací, jsme si
připomněli opět před koncem roku a
vyrazili na již tradiční předvánoční turnaj
v ping-pongu. Sešli jsme se v liberecké
sportovní aréně v silné sestavě, kterou
ocenily obdivným pohledem zejména
recepční, které tam asi běžně 10 hráčů na
jeden ping-pongový stůl nevídají.
A protože jsou mezi námi propastné
výkonnostní rozdíly, tak se vrháme na
tzv. obíhačku, při které se tento
handicap snažíme eliminovat kombinací
ping-pongu a střemhlavého útěku. Tak
se totiž slabší výkon pálky může dohnat
svižným během a naopak.

CELÝ ČLÁNEK A FOTO >>

Nová povinnost měsíčního kontrolního
hlášení DPH se dotýká cca 550 tisíc
subjektů. Kontrolní hlášení budou muset
posílat každý měsíc i kvartální plátci
DPH. Mimo této nové povinnosti od
nového roku musí všichni plátci DPH
podávat daňové přiznání elektronicky
a to bez výjimky.
Aktuálně je pro plátce DPH největší starostí správné vyplnění formuláře
kontrolního hlášení a správné zapsání všech příslušných údajů do
stávajících účetních programů, aby mohlo být kontrolní hlášení odesláno
včas a kompletní. Další strašákem jsou pak šibeniční lhůty 5
kalendářních dnů pro odstranění pochybností správci daně. A v těsném
závěsu jsou hrozbou sankce, které hrozí plátcům DPH při nepodání
kontrolního hlášení či pozdním odstranění neshod a pochybností.
Nepodceňujte, prosím, proto tuto problematiku, aby váš zisk
nespolkly sankce a pokuty ze strany správce daní. Postarejte
se o malé věci, dokud jsou ještě malé, ať vám nepřerostou
přes hlavu.
Základem šťastného a úspěšného života je přestat se
rozčilovat nad tím, co nemohu změnit.
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